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яти втілення в життя положень Закону України «Про вищу 
освіту».  

Підготовка студентів до участі в міжнародних проектах 
проходить у різних формах і передбачає залучення педагогів, 
студентів до реальної партнерської міжкультурної взаємодії. Ва-
жливим аспектом, на наш погляд, у такій ситуації можна вважати 
мовну підготовку майбутнього фахівця. Національний юридич-
ний університет є центром підготовки до складання міжнародних 
іспитів. Зокрема, створені і діють курси PET (рівень B1), FCE 
(рівень B2), ILEC (рівень C1), які допомагають скласти іспит із 
Cambridge English. Проте аналіз практики показує, що існуюча 
мовна підготовка студентів у межах загального курсу іноземної 
мови не завжди адекватна сучасним вимогам ринку праці, а кіль-
кість студентів у ВНЗ набагато перевищує показник тих, які від-
відують мовні курси, хоча процеси глобалізації та інтернаціона-
лізації вимагають отримання глибшої мовної підготовки, яка пе-
редбачає практичне володіння іноземною мовою на сучасному 
науковому рівні. Так, на нашу думку, для вивчення он-лайн кур-
сів відкритих іноземних університетів, участі в міжнародних на-
укових проектах, публікацій тощо у студентів повинна бути сфо-
рмована база знань, необхідна для сприйняття як професійно орі-
єнтованої, так і побутової інформації іноземною мовою. Під час 
самостійної роботи також необхідно вивчати іноземну мову за 
допомогою сучасного програмного забезпечення, а також заохо-
чувати студентів до використання можливостей Інтернету заради 
спілкування з носіями мови. 

 
О. В. Лисодєд, канд. юрид. наук, доц.  

 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

НА ВЕЧІРНЬОМУ ФАКУЛЬТЕТІ УНІВЕРСИТЕТУ 
 
Модернізація вищої юридичної освіти обумовлена не-

обхідністю приведення її відповідно до європейських освітніх 
стандартів, процесів становлення правової, соціальної держави 
та громадського суспільства. Зараз гостро стоїть проблема 
створення єдиних стандартів освітнього процесу за різними  
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формами навчання, у тому числі й за заочною, до якої належить 
і вечірній факультет Національного юридичного університету 
ім. Ярослава Мудрого. Однак специфіка вечірнього факультету 
не дозволяє механічно перенести на факультет всі напрями, 
властиві денній формі навчання, хоча запровадження деяких з 
них уявляється необхідним.  

Знайомство зі своєю майбутньою роботою у студентів від-
бувається під час практики, саме тому обов’язковим елементом 
навчального процесу на денній формі навчання є проходження 
ознайомчої та виробничої практики в органах охорони правопо-
рядку, судах, установах виконання покарань тощо. Прогалини у 
професійних знаннях випускників вечірнього факультету багато в 
чому пояснюються недостатнім зв’язком навчального процесу з 
юридичною практикою на відміну від денних факультетів. З ура-
хуванням особливостей навчання на вечірньому факультеті ввести 
виробничу практику (яка триває, як правило, близько двох місяців 
на денній формі навчання) неможливо, бо переважна більшість 
студентів працюють у певних сферах, а запровадження ознайомчої 
практики вбачається доцільним, оскільки важко уявити собі юрис-
та, який не володіє інформацією про порядок роботи органів пра-
вопорядку, суду, нотаріусів, адвокатів тощо. Двотижневий строк 
ознайомчої практики дасть певну можливість студентам вечірньо-
го факультету належним чином засвоїти особливості функціону-
вання зазначених учасників правозастосовної діяльності.  

На денних факультетах ознайомчу практику студенти 
проходять після другого курсу. На вечірньому факультеті біль-
шість студентів вже з другого курсу починають працювати, тому 
практику їм зручніше проходити саме по закінченні першого ку-
рсу, після вивчення такої дисципліни, як «організація судових та 
правоохоронних органів України», що дозволить не тільки закрі-
пити на практиці набуті знання, а й посилить інтерес до більш 
ретельного опанування інших дисциплін правового циклу. 

Підвищенню рівня знань студентів вечірнього факультету, 
на нашу думку, сприятиме і повернення практичних занять на фа-
культеті поряд з лекційними курсами хоча б з тих дисциплін, по 
яких передбачена підсумкова атестація у вигляді державних іспи-
тів. Завдяки цьому студенти матимуть можливість більш ефектив-
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но засвоїти навчальний матеріал та підготуватися до складання за-
значених іспитів як за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бака-
лавр», так і освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», який з 
цього року запроваджується на вечірньому факультеті. У подаль-
шому можливо введення практичних занять з усіх правових дис-
циплін, які викладаються на факультеті. 

Для досягнення якіснішої освіти на вечірньому факуль-
теті також варто розширити вивчення нових спецкурсів з окре-
мих дисциплін або ввести ті спецкурси, які добре себе зареко-
мендували на денних факультетах. Зокрема, це стосується, на-
приклад, таких спецкурсів, як «складання процесуальних доку-
ментів з кримінального процесу» та «складання процесуальних 
документів з цивільного процесу», які передбачені навчальним 
планом для денної форми навчання. Навички складання проце-
суальних документів відіграють важливу роль у підготовці ви-
сококваліфікованого юриста, а знання, отримані під час викла-
дання таких спецкурсів, – запорука вдалої роботи випускника 
вечірнього факультету в органах прокуратури, поліції, суді та і 
взагалі в будь-якій сфері правозастосовної діяльності. 

Важливу роль у підвищенні творчої активності студен-
тів відіграє науково-дослідницька робота. Основними її напря-
мками, як відомо, є участь у наукових гуртках, студентських 
конференціях, конкурсах студентських наукових робіт тощо. На 
жаль, студенти вечірнього факультету не досить активно залу-
чаються до такої роботи. Бажано було б, щоб на цю прогалину 
звернули увагу і кафедри, і студентське наукове товариство, і 
відділ наукових досліджень університету.  

Підвищенню рівня та ефективності професійної освіти 
студентів вечірнього факультету сприятиме і подальше впрова-
дження інформаційних технологій навчання на факультеті. По-
ки що спостерігається відставання вищої школи від реалій су-
часності, що не може не впливати негативно на якість профе-
сійної освіти. Процес інформатизації торкається всіх сфер жит-
тєдіяльності людини і не обминає й освітнє середовище. Впро-
вадження нових інформаційних технологій дозволить студен-
там оволодіти значною кількістю начального матеріалу шляхом 
його самостійного вивчення та засвоєння.  
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Отже, вбачається доцільним подальше удосконалення 
електронного порталу на заочній формі навчання з урахуванням 
специфіки вечірнього факультету, а в перспективі слід розгля-
нути й питання введення елементів дистанційного навчання на 
ньому. 

У цілому проблема оптимізації і модернізації вищої юри-
дичної освіти заочної формі навчання потребує нового осмислення 
і пошуку шляхів удосконалення як викладання, так і організацій-
ного та методичного забезпечення навчального процесу.  

 
В. Ю. Мамницький, канд. юрид. наук, доц. 
 

СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 
За даними статистики Міністерства освіти і науки Укра-

їни, із загальної кількості студентів правничих шкіл понад 80 % 
випускників бакалаврської програми продовжують навчання на 
етапі підготовки «спеціаліст» або «магістр». Це зумовлено, зок-
рема, й тим, що на ринку праці є сумнівною затребуваність ви-
пускників з неповною вищою юридичною освітою.  

Окремі освітяни вважають, що двоступенева освіта віді-
грає негативну роль. Молоді люди отримують перерву у своєму 
навчанні від бакалавра до магістра. Фахівець з неповною ви-
щою юридичною освітою насправді за професійними вимогами 
нікому не потрібен. Так, серед працедавців поширена думка, що 
бакалавр – це стажер, секретар, помічник, який ще недовчився*. 

Як результат, все частіше вносяться пропозиції щодо 
необхідності розробки наскрізної магістерської програми для 
здобувачів вищої юридичної освіти на кшталт медичних, фар-

                                           
*Див.: аналітичний звіт за результатами проекту «Залучення 

громадськості до формування рамки кваліфікацій правничої професії 
шляхом проведення аналізу обсягу знань, переліку навичок та вмінь, 
якими має володіти випускник юридичного вищого навчального за-
кладу, щоб відповідати вимогам сучасного ринку праці» /  
С. Ю Козьяков, С. В. Лилик, І. В. Лилик та ін. Київ: ВГО «Українська 
асоціація маркетингу», 2015. С. 80. 
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