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НаціоІІальІІа юридична академія Україms і ме11і Ярослава Мудрого 

РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ : ДЕЯКІ М ІРКУВАННЯ 

У статті розглядаються проблелtи застосування сучасних інфор,націііtшх технологій. як еле.Іtента 

рефор.нуватtя юридичної освіти в Украііtі. Стрі.Іtкий розвиток науково-технічного про<'рес~І·. ко.нп'ютерtmх пю 

телеко,нунікаційнuх технологій все більше впливає на організацію суспільного :ж:иття, охоплюючи зокре.на 

ocвirmtю діяльність. Для виконштя стандартів вищої освіти й одер.JІсаІІня загальної інфорАtаційної культури 

запропоноваtt перелік необхідних розділів у програму - мініму;н для студентів юридичних спеціальностей. 

Актуалізація сучасних проблем юридичної освіти в Україн і безпосереднім Ч І·ІНОМ пов'язана з 

реформуван ням вищої освіти взагалі та правової освіти в Україні. Тож не дивно, що в Національн ій nрограмі 

nравової освіти населення, затверджено'! ~казом Президента України від 18 жовтня 200 І р. N2 992/200 І 
передбачається nодальше створення необх ідних умов для набуття широкими верствами населення правових 

знань та навичок у їх застосуванні , забезnечення доступу громадян до джерел nравової інформації . Правова 

освіта Ііаселення полягає у зді йсненні комплексу заході в виховного, навчального та інформаційного характеру, 

спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу nравових знань та навичок у їх 
застосуванн і, необх ідних для реалізації відnовідних прав і свобод, а також виконання покладених на них 

обов'нзків. Правова осв іта є складовою частиною системи осв іти і має на меті формування високого р і вня 
правово·! культури та правосвідомості особи, їі ціннісних орієнтирів та активної ПО'JИ Іtії як члена 

громадя нського суспільства. 

Надзвичайно важливим для реформуван ня юридичної освіти в Укра'ін і через призму правово'і осв іти 

населення є те, що зазначена Національна програма nередбачає здійснення правової освіти із застосуванням 

сучасн их інформаційних тех нологій , зокрема елементів дистанційного навчання. 

Саме на проблемах застосування сучасних інформаційних технологі й, як елемента реформуван ня 
юридичІЮЇ освіти в Україні , є необх ідн ість більш докладно зуnинитися у запропоновані й статті . 

Я к усяке нове явище, інформатизація освіти являє собою суперечливий і багатоnлановий процес, який 

повільно, але вірно охоnлює всю освітню систему. Причому якщо для тех нічних і природно - наукових 

спеціальностей цей процес здається очевидним і не викликає заперечень, то застосуван ня передових 

інформаційних технологій при навчанні студентів гуманітарного nрофілю натрапляє на нерозум іння керівникі в 

і викладач ів вищої школи . Причина цього міститься у світоглядн ій різниці гуманітарних і точних та природних 

наук. Основою гуманітарних дисциnлін є плюралізм nоглядів на nредмет, його принциnова неоднозначність, у 

той час як природн і і точні науки nрагнуть до однаковості й однозначності інтерnретацій , формальності 

підходу. Як продукт точних наук комn'ютер утілює усі їх достоїнства в той час, як особливе значення в 

гуманітарній освіті має живе слово, безnосереднє людське спілкування [1]. 
Проте, дана обставина не виключає можливості застосування комп'ютерних технологій у процес і 

юридично'і освіти. Традиційна методика викладання юридичних дисциnлін у вузі допускає залучення дея ких 

комп'ютерних програм, зокрема, широке nоширення дістало використання електронних тестів. Останнім часом 

з ростом популярності дистанційної форм и навчання виникають нов і види взаємодїі студентів і в икладачів за 

1\ОПомогою інтерактивних навчальних п рограм. 

Практика показує, що комn'ютерні nрограм и мають багато переваг перед традиційними методами 

навчання. Вони забезпечують вел ику інформаційну єм ність, інтенсифікацію самостійної роботи кожІ юІ·о 

студента, створення комунікативно'! ситуації, особисто значимо'і для кожного студента, п ідвищення 

пізнавально'і активності студентів, а також посилення мотивацїі. 

Використання су•1 асних інформаці йних технологій, спрямованих на формування високо'! пізнавал ьно·,· 

активності студентів nід час здобування юридично'! освіти це є: 
- застосуван ня електронних nідручників. Для студенті в приваблива як 'іхня форма (комп'ютерна 

графіка, особл ивий дизай н, звуковий суnровід дозволяють істотно актив ізувати сприйняття і засвоєння 
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навчального матеріалу), так і зміст (як правило, у таких п ідручни ках відображаються самі «свіжі», передові 

ідеї); 

-активне використання інформаційних ресурсі в. Інтернет є однією з можливостей застосування 

11ередових навчаль11их тех нологій. Звертання до колосальних інформаційних ресурсів всесвітньої мережІ 

привчає студентів до самостійного пошуку, прискорює процес доступу до навчальної інформації; 

- впроваюкення контролюючих програм , призначених для оцінки знань. 

- користування базами даних та базами знань. 
Важливе ЗІ !аLІення для реалізації впровадження сучасних інформаційних технолопи у nроцес 

юридичної освіти є розробка концепції викладання базової інформатики для студентів юриди ч11их вузів . 

Курс іІІформатики в да ний час в ивчається на всіх економічних і гуманітарних сnеніальностях вузі в і 
коледжів. Щоріч11о перетерnлює істотні зміни зміст курсі в базової інформатики 11а всіх р і внях осв іти. Усе 

біл ьша увага nриділяється вивченню нових інформаційних тех нологій. Студенти гуман ітар11их і економ іч них 

спеціальностей одержують no інформатиці загальні і сnеціал ьні знання. Сnеціальн і знання вони одержують на 
старш их курсах, кол и вже маються необх ідні теоретичні і практичні знання і зага;н,н і з11ан ня з і нформатики. 

Базові знання студенти одержують на nочатковому етаnі своєї освіти , на І і 2 курсах. Ціль базової nідготовки 
nолягає в тому, щоб дати студентам знання по основах інформатики й обчислювальної техніки, необхідні 

надал і для одержання nідготовки no обраній сnеціальності. 
Спря мова 11ість на вивчення в курс і базової інформатики нових інформаційних тех нологі й, визнання 

високого розвиваючого nотенціалу інформати ки і їі особливої рол і у формуванні сучасноr·о і нформаційного 

суспільства [2] стали вих ідними положеннями при розробці сучасної концеnції викладання базової 

інформатики для студентів юридичних сnеціальностей. 

Відмінними рисами цієї концепції є: 

- визнання високого розвиваючого nотенціалу інформатики і додан11я їй статусу фундаментальної 

навчальної дисциnліни [3] ; 
- відnовідне сучасним поглядам nредставлення про структуру предметної області інформати ки; 

- модульне подавання досліджуваної nредметної області на відміну в ід раніш використовуваного 

дисциплінарного; 

-застосування сучасних інформаційних технологій яки дозволяють, виходячи з державних осв ітніх 

стандартів, сформувати програму, ор ієнтовану на характеристики майбутньої nрофесійної діяльності студента, 

з обл іком його особистих інтересів і особливостей . 

Відnовідно до цього потр ібно істотно nереглянути традиційн і курси вивчс 11 ня основ інформатики, 

користуючись тезою, висунутою академіком АЛ. Єршовим: « Від комn'ютерної грамотності -до інформаній11ої 

кут,тури суспільства, що nовинна стати важливою частиною його загал ьної культури»[4]. 

Інформаційна культура - це уміння людиІ·ІИ використовувати відnов ідним чи ном вес1, набір 

інформаційних тех нологі й у своїй nовсякденній діял ьності. Студентам, майбут11і м фахівцям, керів 11и кам - у 

настуnаюч ій інформаційній епосі nрийдеться nриймати відnовідальн і рішення в умовах невизначеності і , 

можливо, у кризових або стресових ситуаціях. Причому для прийняття цих рішень уже не досить буде досвіду 

минулих поколінь. Тому дуже важливо розвити в людей уміння самостійно анал ізувати ситуацію, сn ираючи на 

розумі н11я загальних законом ірностей і тенденцій розвитку nриродних, соціальних п роцесі в, а також здатності 

nрогнозувати можлив і наслідки від прийнятих рішень . Це і буде вищим р івнем інформаційної культури . 

Для виконання стандартів вищої освіти й одержання загальної інформаційної культури можли во 
запропонувати nерел ік необх ідних розділів у програму- мінімум для студентів юридичних спеціальностей: 

І. Базові поняття: інформація і класична інформатика. Правова інформатика. Інформаці й ІІі системи: 

поняття , структура, склад, тенденції розвитку, посл ідовн ість розробки. 

2. Обчислювальна техніка: призначення, класифікація, історія і тенденції розвитку. 

3. Технічні засоби інформатики. Архітектура і склад персонального комп'ютера. Засоби орга11ізаційної 

техніки і nериферійні пристрої. 

4. Базове програмне забезпечення. Основні поняття і загальна характеристика. Поняття інтерфейсу. 

Графіч11і інтерфейси . Основи роботи в операційній систем і Wiпdows (98/NT/XP). 
5. Резервування і захист інформації. Утиліти Wiпdows: призначення і ви користан ня . Стиск дан их. 

Арх івація . Форматування дискет. Антивірусний контроль. 

б. Стандартн і додатки Wiпdows (95/98/NT/XP). Текстов і процесори . MS Word. Прийоми і засоби 

автоматизації роботи з документами . Табличні nроцесори . MS ЕхсеІ. Застосування електронних таблиць. 

7. Мультімедийні технології. Мультімедийні комп'ютери. Види та тиnи nрсзентаций. Загальн і 

відомости про PowerPoiпt . 

8. Бази даних: основ І-І і поняття , організація даних, моделі баз да 11 их. Системи управл іння базами даних. 

Проектування баз даних. СУБД MS Access. 
9. Комп'ютерні мережі й Інтернет. Пошук і одержан ня і нформації в Інтернет. Електронна nошта. 

Телеконференції. 

І О. Поняття електронного офісу. Організація електронного документообігу. 
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І І . П овнотекстові бази nравових і нормативних документів . 
Таким чином, nропонований перелік тем може розглядатися як м інімал ьне ядро для побудови програми 

базового курсу інформатики для юриди ч них спеціальностей, що допускає розширення з урахуванням інтерес і в 

викладача, особливостей спеціал ізацій , появи нових інформаційних технологій [5]. 
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УДК 378. 14 
Л.Ф. МИХАЙЛЕНКО 

Віш1ицький державни й nедагогі•ший ун іверситет імені Миханна Коцюбинсько1·о 

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕС 
МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ НА ЗАОЧНОМУ 

ВІ,lЩІЛЕННІ ПЕДВУЗУ 

Впровад:ження комп 'ютерних технологій навчання вказано як напря.м підвищення якості методичної 

підготовки майбутніх вчителів математики на заочному відділенні педвузу. 

Метою освіти ХХІ століття (за концепцією загальної середньої освіти) - виховання відповідальної, 

'3датної до самоосв іти й саморозвитку особистості, яка вм іє критично мислити, опрацьовувати різноманітну 

інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне зм інити на 

краще своє життя й життя своєї країн и . Отже, освіта повинна бути фундаментальною, базуватись на новітн і х 

наукових досягненнях, новітн ій наукові й інформації та новітн іх педагогі'ІНИХ технологіях. 

Перехід у ХХІ стол іття сп і впадає з часом реформ загальноосвітньої та вищої школи. Створюються но ві 

державні стандарти освіти, готуєт~>ся нове покол і ння навчальних пос ібників, впроваджуються нові тех нології 
навчання. Одн ією із найважливіших умов реалізації цих новаці й є ефективна підr·отовка і переп ідготовка 

вчителів , формування у них нового педагогічного мислення, надання ефективної методичної допомоги 

вчителеві . 

Вчені прогнозують, що ХХІ століття буде стол іттям інформаці йних технологій, глобалL>ної 
комп 'ютеризації, широке використання мікропроцесорів, мікроелектроніки тощо. Найважливішого значення в 
ньому набудуть комп 'ютерн і технології. Життя вимагатиме фундаменталІ>них знань і здатності до самоосв іти , 
критичного мислення . Усвідомлюючи значущість інновацій для розвитку освіти, важл иво визначитись з 

змістом, формами , методами, засобами і технологіями інноваційної освітньої діяльності . 
Анал із сучасних програмних продуктів показує, що створені програми до майже всі х тем ш кільного 

курсу математики. І їх кількість швидко збільшується, що не можна сказати про якість. Але більшість вчител і в 
не знают1, про існування та можливості використання на уроках відповідних програмних продукті в. 

Актуальними для студентів та вчителів є методичн і рекомендації впровадження ком п'ютерно-орі єнтовани х 
технологі й у навчальний процес. Програмне забезпечення для студенті в вищих навчальних закладі в, зокрема з 

методики викладання математики, майже відсутнє. 
Одни м із аспектів дослідження "Система методичної п ідготовки вчителя математики у вищому 

навчальному закладі за заочною формою навчан ня" є розробка технологі й адаптованих до дистан ційної освіти. 
Оскільки більшість країн світу, в тому числ і Україна, оф і цій но вищу дистанці йну освіту ще не вюнали , тобто 

завершення віртуального університету не надає права на одержання ді йсного диплома фах і вця , ми вважаємо, 

шо комп'ютерні технології мають можлив ість зробити дистанційну освіту посередником між очною і 3аоч ною 

формами навчання. Дистанційне навчання ми розглядаємо, як одну з форм навчальної діяльності , зокрема 

заочного в ідділення. 
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