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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ЄАСЮ (ELSA)

–

Європейська

асоціація

студентів-юристів

(European Law Students Association)
ЄАУ (EUA)

–

Європейська асоціація університетів (European

University Association)
ЄАЮФ (ELFA)

– Європейська асоціація юридичних факультетів
(European Law Faculties Association)

ЄКТС (ECTS)

–

Європейська

кредитна

трансферно-

накопичувальна система (European Credit Transfer
and Accumulation System)
ЄПВО (EHEA)

– Європейський простір вищої освіти (European
Higher Education Area)

ЄРК НВЖ (EQF

– Європейська рамка кваліфікацій для навчання

LLL)

впродовж життя (European Qualifications Framework
for lifelong learning)

ЄС (EU)

– Європейський Союз (European Union)

ІКТ

– Інформаційно-комунікаційні технології

ІПК

– Іншомовна професійна компетентність

МСКО (ISCED)

– Міжнародна стандартна класифікація освіти
(International Standard Classification of Education)

НРК (NQF)

– Національна

рамка

кваліфікацій

(National

Qualifications Framework)
ОЕСР (OECD)

–

Організація економічного співробітництва і

розвитку (Organisation for Economic Cooperation and
Development)
ОКР

– Освітньо-кваліфікаційний рівень

РВМ

– Рівень володіння мовою

РК ЄПВО

– Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої
освіти (Qualification Framework for European Higher
Education Area, QF-EHEA)
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ЄДП (ERA)

– Європейський дослідницький простір (European
Research Area)

TOEFL

– Test

of English

as

a Foreign

Language

–

стандартизований тест на знання англійської
мови
IELTS

– International English Language Testing System –
міжнародна система тестування з англійської
мови для визначення навичок володіння нею в
осіб, які збираються емігрувати, навчатися або
проходити практику в англомовному середовищі,
що

дозволяє

виявити

рівень

володіння

англійською мовою в людей, для яких вона не є
рідною
ESP

– English for Specific Purposes – англійська мова для
спеціальний цілей

Test DaF

– Deutsch als Fremdsprache (нім.) – німецька мова як
іноземна; тест, який є аналогом IELTS з німецької
мови

TEF

– Test d’evaluation de Francais – тест, що визначає
рівень володіння французькою мовою
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ВСТУП

Актуальність теми. Політичні, соціально-економічні та організаційні
зміни, які відбуваються в сучасному суспільстві, ведуть до суттєвих змін у
системі вищої освіти. Динамізм суспільних процесів обумовлює нові
стратегічні напрями перебудови освітнього процесу у вищій професійній
школі на шляху до становлення майбутніх фахівців у всіх галузях суспільної
діяльності.
Розвиток
обумовлений

іншомовної

підготовки

цілеспрямованою

у

державною

вищій

професійній

політикою

України

освіті
щодо

європейської інтеграції та реформування вищої освіти, зокрема підписання
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, прийняття нового Закону України
«Про вищу освіту» (2014 р.), запровадження Національної рамки кваліфікацій
(2011 р.) тощо.
Об’єктивною реальністю розвитку України сьогодні є розширення
міжнародних зв’язків й інтеграція до європейської спільноти. За таких умов
володіння фахівцями іноземними мовами набуває особливого значення і
стосується всіх сфер життя, де навички іншомовної комунікації є ключовими
для розвитку міжнародних відносин, проведення різноманітних заходів,
культурного обміну між представниками різних країн тощо. Багатомовність і
полікультурність

вважаються

необхідними

умовами

життєдіяльності

громадян нової Європи і, відповідно, України. Потреба сучасного суспільства
у фахівцях, які вільно володіють іноземною мовою, зумовлює необхідність
пошуку нових конструктивних ідей для вирішення проблеми оптимізації та
інтенсифікації формування іншомовної професійної компетентності й у
студентів юридичного профілю.
Проблемам реформування вищої школи, взагалі, та впровадженню
інновацій в іншомовну підготовку студентів вищих немовних навчальних
закладів, зокрема, присвячені дослідження вітчизняних і зарубіжних
науковців:

В. Андрущенка,

Ю. Бандури,

М. Бернса,

Р. Бужикова,
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Я. Булахової, Р. Гришкової, Д. Демченко, Н. Дем’яненко, Н. Журавської,
І. Зарубінської,

І. Зимньої,

Г. Козлакової,

З. Корнєвої,

Г. Крівчикової,

О. Літікової,

С. Калашнікової,

Б. Клименка,

Л. Кнодель,

Г. Кравчук,

В. Кременя,

Б. Корольова,
В. Лугового,

Л. Лук’янової,

М. Люстіга

і

Г. Кьостера, В. Майбороди, О. МакКліланда, Н. Микитенко, Б. Рея, І. Секрет,
Ю. Скиби, З. Соломко, М. Степка, В. Стрілець, Н. Сури, Ж. Таланової,
О. Тарнопольського, О. Хоменка, І. Чемерис, С. Шандрук, Б. Шуневича,
О. Юдіної, О. Ярошенко [5; 9; 23-24; 49; 56-57; 71; 74-75; 86; 96; 99; 106-113;
116; 119-135; 143-144; 253; 255; 258; 260-261; 263-274; 288-289; 291-292; 294295; 298] та ін.
Вітчизняні науковці здійснюють значний внесок у становлення системи
сучасної

іншомовної

підготовки,

закладаючи

своїми

дослідженнями

фундаментальну базу для її подальшого розвитку. Що стосується досліджень,
присвячених безпосередньо проблемам іншомовної підготовки фахівців права
в умовах трициклової системи вищої освіти, то слід відмітити відсутність
комплексних робіт, спрямованих на удосконалення такої підготовки як
цілісної системи в усіх її аспектах в умовах змішаного навчання на основі
міждисциплінарної інтеграції. Наявні окремі роботи з виявлення світових
тенденцій іншомовної підготовки майбутніх юристів, визначення шляхів
реалізації такої підготовки в Україні в контексті цих тенденцій. Без вивчення
міжнародного досвіду неможливо розвивати ефективну вітчизняну систему
іншомовної підготовки, зокрема професійно орієнтовану, яка була б
адаптована до європейських норм і кращих світових освітніх стандартів.
Доцільність і своєчасність дослідження проблеми іншомовної підготовки в
галузі права підтверджують наявні суперечності:
- між новими суспільними вимогами до компетентності фахівців права в
контексті європейської інтеграції та традиційним підходом до організації
професійно орієнтованої іншомовної підготовки юристів;
- між актуальними завданнями щодо інтеграції до Європейського
простору вищої освіти та чинною системою підготовки кадрів вищої освітньої
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кваліфікації з права, що не відповідає кращим світовим зразкам та провідним
тенденціям.
Відтак іншомовна підготовка потребує суттєвої науково обґрунтованої
модернізації. Зазначене й зумовило вибір теми дисертації «Іншомовна
підготовка фахівців права в трицикловій системі вищої освіти:
європейський досвід».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи
відділу політики і врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН
України «Автономія та врядування у вищій освіті» (№ 0113U003102);
наукового проекту кафедри іноземних мов Національної академії внутрішніх
справ «Професійно орієнтована іншомовна підготовка працівників органів
внутрішніх справ» (Протокол засідання кафедри іноземних мов Національної
академії внутрішніх справ № 1 від 03.09.2012 р., Плани науково-дослідної
роботи Національної академії внутрішніх справ на 2012-2013 н.р., 2013-2014
н.р., 2014-2015 н.р.).
Тему дисертації затверджено Вченою радою Інституту вищої освіти
Національної академії педагогічних наук України (протокол від 26 грудня
2011 р. № 11/7-4) й узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації
наукових досліджень із педагогічних та психологічних наук в Україні
(протокол від 30 жовтня 2012 р. № 8).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є наукове
обґрунтування концептуальних засад іншомовної підготовки фахівців права в
трицикловій системі вищої освіти України та розроблення інноваційної
моделі такої підготовки на основі аналізу й узагальнення європейського
досвіду.
Відповідно до мети поставлено такі завдання:
- проаналізувати стан дослідження проблеми іншомовної підготовки
фахівців права на основі наукової джерельної бази та визначити питання, що
потребують вивчення;
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- виявити особливості та тенденції іншомовної підготовки фахівців
права в провідних університетах країн Європейського простору вищої освіти;
- виокремити сучасні європейські моделі іншомовної підготовки
фахівців права, які реалізуються в різних регіонах Європи;
- ідентифікувати стан і складові іншомовної підготовки в системі вищої
освіти України;
- удосконалити понятійно-термінологічний апарат, який характеризує
досліджувану

проблему:

конкретизувати

дефініції

і

сутність

понять

«іншомовна підготовка фахівців права» та «іншомовна компетентність
фахівців права»;
- науково обґрунтувати концептуальні засади іншомовної підготовки
фахівців права в трицикловій системі вищої освіти України на основі
європейського досвіду;
- спроектувати інноваційну модель іншомовної підготовки фахівців
права на трьох циклах вищої освіти, яка базується на компетентнісному
підході;
- розробити рекомендації щодо такої підготовки для вітчизняних вищих
навчальних закладів, які готують фахівців права.
Об’єкт дослідження – іншомовна підготовка фахівців права в системі
вищої освіти.
Предмет дослідження – європейський досвід іншомовної підготовки
фахівців права в трицикловій системі вищої освіти.
Методи дослідження. З метою вирішення завдань дослідження
використано такі дослідницькі методи:
- аналіз і узагальнення емпіричних даних і теоретичних положень, що
містяться у фаховій літературі з різних наукових напрямів (педагогіки,
психології,

соціології,

політології,

філософії

освіти,

лінгвістики,

лінгводидактики, методики навчання іноземних мов тощо), у працях
вітчизняних та зарубіжних дослідників, міжнародних документах, включаючи
електронні ресурси, а також отриманих у дисертаційній роботі результатів
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для визначення стану дослідженості проблеми та з’ясування особливостей,
тенденцій іншомовної підготовки фахівців права в трицикловій системі вищої
освіти;
- порівняльний

аналіз,

аналогія

при

вивченні

та

зіставленні

нормативних документів, проектів ЮНЕСКО, інституцій Європейського
Союзу, Ради Європи, нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, що
дали можливість порівняти організацію, функціонування, розвиток системи
іншомовної підготовки різних країн з урахуванням її національної,
регіональної різноманітності, виявити її позитивні моделі, тенденції та
напрями еволюції, здійснити обґрунтовану вибірку вищих навчальних
закладів з використанням міжнародних рейтингів «Шанхайський», «Таймс»,
«Кью Ес»;
- описової статистики для опрацювання статистичних даних,
різноманітних інформаційних джерел стосовно ролі та місця іноземних мов у
сучасному глобалізованому світі взагалі та іншомовній підготовці юристів
зокрема;
- моделювання для проектування інноваційної моделі іншомовної
підготовки фахівців юридичного профілю на основі компетентнісного
підходу;
- систематичного спостереження для опрацювання даних щодо
реалізації процесу іншомовної підготовки майбутніх юристів з метою
виявлення її особливостей, організації, компонентного складу, визначення
ролі та особливостей використання інформаційно-комунікаційних технологій
в цьому процесі;
- методи педагогічної діагностики – опитування, бесіда, анкетування
студентів-юристів та викладачів іноземних мов для визначення ціннісних
орієнтацій сучасних студентів, ставлення викладачів до модернізації
іншомовної підготовки.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
уперше:
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- виявлено тенденцію індивідуалізації та диференціації іншомовної
підготовки фахівців права як невід’ємної складової інтернаціоналізації вищої
юридичної освіти на трьох циклах в провідних університетах країн
Європейського простору вищої освіти;
- визначено та систематизовано особливості іншомовної підготовки
фахівців права в Європейському просторі вищої освіти, що характеризують
тенденцію індивідуалізації та диференціації іншомовної підготовки фахівців
права: запровадження окремих юридичних дисциплін на 3-4 курсах
бакалаврату, що викладаються іноземною мовою; збільшення кількості
англомовних магістерських програм із права; можливість здійснення
докторської (доктор філософії) підготовки, а також написання й захисту
дисертації англійською мовою; наявність програм міжнародного академічного
обміну для здобувачів усіх трьох циклів вищої юридичної освіти; постійне
функціонування при юридичних факультетах міжнародних літніх шкіл,
мовних курсів; робота Центрів або Шкіл іноземного права (англійського,
німецького тощо) у країнах, для яких воно не є рідним; запрошення
експертів/професіоналів – суддів, адвокатів, прокурорів – з інших країн для
читання

лекцій

міжфакультетських,

та

проведення

майстер-класів;

міжуніверситетських,

функціонування

міжрегіональних

профільних

об’єднань з правової освіти; визнання міжнародних сертифікатів про
володіння іноземною мовою (TOEFL, IELTS, Test DAF тощо) в межах
програм підготовки з права;
- виокремлено сучасні європейські моделі іншомовної підготовки
фахівців

права:

західноєвропейську,

центральноєвропейську

та

східноєвропейську;
- обґрунтовано концептуальні засади іншомовної підготовки фахівців
права: компетентнісний підхід на основі галузевої рамки кваліфікацій з права
ЄПВО, трицикловість на основі рівневої наступності іншомовної підготовки з
права,

міжнародна

академічна

мобільність,

принципи

наступності,
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студентоцентризму,

інтегративності

(міждисциплінарна

взаємодія),

запровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної
освіти з урахуванням особливостей іншомовної підготовки з права,
забезпечення якості іншомовної підготовки в межах вищої юридичної освіти
на основі новітніх критеріїв оцінювання результатів навчання;
- розроблено інноваційну модель іншомовної підготовки фахівців права
в умовах трициклової системи вищої освіти (бакалаврат-магістратурааспірантура), основними елементами якої (моделі) є глобальне зовнішнє
середовище: глобалізація, євроінтеграція, інтернаціоналізація та похідні від
них різновиди мобільності; національне суспільне середовище: нові вимоги до
особистості, якість вищої освіти, новий зміст професійної діяльності; вхід до
системи вищої юридичної освіти: нормативне забезпечення іншомовної
підготовки, що включає документи Європейського Союзу, національну
законодавчу базу, професійні стандарти; ринок праці, який висуває динамічні
вимоги до сучасних юристів; процес здійснення іншомовної підготовки: а)
формування визначеного переліку результатів навчання відповідно до
іншомовної компетентності на кожному з циклів вищої юридичної освіти;
вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості іншомовної підготовки
з права; вимоги професійних стандартів у галузі права; перевірка та
оцінювання результатів навчання; б) умови освітнього процесу іншомовної
підготовки фахівців права: вибір здобувачами вищої освіти навчальних
дисциплін; практики, стажування; літні школи; дистанційні курси; самоосвіта;
вихід із системи вищої юридичної освіти: сучасні конкурентоздатні на ринку
праці фахівці права, які володіють іншомовною компетентністю;
удосконалено:
- визначення понять «іншомовна підготовка фахівців права» – як
системне оволодіння іноземними мовами в галузі права на основі
міждисциплінарної

інтеграції

з

урахуванням

індивідуальних

якостей

особистості, спрямоване на досягнення такого рівня професійної іншомовної
компетентності, що забезпечить знання та розуміння особливостей права
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інших країн та їх ефективне використання в юридичній діяльності, в
міжкультурному

та

міжособистісному

спілкуванні

для

вирішення

професійних завдань в умовах євроінтеграції та глобалізації, «іншомовна
компетентність фахівця права» – як динамічну комбінацію знань, умінь і
практичних навичок з іноземної мови в галузі права, а також способів
мислення, морально-етичних цінностей, що забезпечують здатність фахівця з
права успішно здійснювати професійну діяльність та ефективне спілкування з
юридичних питань у мультикультурному середовищі;
-

підхід до запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в

іншомовній підготовці фахівців права, що полягає в: підвищенні якості
юридичної освіти на основі взаємозв’язку загальнодидактичних принципів
самостійності, активності і систематичності в електронному освітньому
середовищі; розширенні можливостей для безперервної освіти в галузі права
на основі реалізації принципів послідовності, наступності та доступності в
контексті електронного навчання; оптимізації процесу набуття іншомовних
компетентностей студентами на основі індивідуального та диференційованого
підходу до створення індивідуальної траєкторії навчання; оптимізації процесу
набуття

іншомовних

компетентностей

студентами

на

основі

взаємозумовленості принципів розвивального навчання, оптимальних умов
для

індивідуальної

диференційованого

траєкторії

підходу;

навчання,

постійному

індивідуального

вдосконаленні

та

дидактичного

забезпечення освітнього процесу на основі використання актуальних
іншомовних електронних ресурсів із права;
набули подальшого розвитку:
- теорія професійної освіти в частині формування номенклатури
основних професійних цінностей в галузі права, розглянутих крізь призму
іншомовної підготовки в контексті аксіологічного підходу і виокремлених як
ціннісні орієнтири для фахівців права;
- методичні засади організації процесу іншомовної підготовки фахівців
юридичного профілю у вищих навчальних закладах України, які базуються
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на принципах інтегративного навчання та академічної мобільності.
Практичне

значення

одержаних

результатів.

Дисертаційне

дослідження дає змогу відтворити цілісну картину підготовки майбутнього
фахівця нового соціально-професійного типу – юриста, іншомовна підготовка
якого

виступає

рівноправною

та

рівноцінною

складовою

загальної

професійної підготовки і реалізується в контексті сучасних європейських
тенденцій на основі
міждисциплінарної інтеграції. Це, у свою чергу, створює основу для
подальших досліджень у галузі професійно орієнтованої іншомовної
підготовки студентів юридичного профілю в контексті євроінтеграції, зокрема
– входження до європейського дослідницько-освітнього простору.
Результати дослідження сприятимуть виробленню стратегії іншомовної
підготовки у вищій школі України в умовах євроінтеграції; підвищенню
якості управління процесом іншомовної підготовки юридичного напряму у
вищих навчальних закладах та ефективності професійно орієнтованої
іншомовної

підготовки

студентів-юристів

за

рахунок

індивідуалізації

освітнього процесу, його відповідності особистим інтересам і здібностям
майбутніх фахівців.
Положення дисертаційного дослідження використані в процесі науковопедагогічної роботи дисертанта на кафедрі іноземних мов Національної
академії внутрішніх справ (акти про впровадження від 25 лютого 2014 р.),
Інститутом вищої освіти НАПН України під час підготовки пропозицій до
проекту Закону України «Про вищу освіту» (довідка про впровадження від 1
липня 2015 р. № 269/1); впроваджено в освітній процес з іншомовної
підготовки в Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого (акти про впровадження від 08 липня 2015 р.), Дніпропетровському
державному університеті внутрішніх справ (акти про впровадження від 06
липня 2015 р.), Одеському державному університеті внутрішніх справ (акти
про впровадження від 05 січня 2015 р.).
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Особистий внесок здобувача. Основні концептуальні ідеї, положення,
висновки й рекомендації, які викладено в дисертації та опубліковано у
вітчизняних і зарубіжних виданнях, належать одноосібно авторові. У
підручнику [3] та посібниках [31-32] авторові належить розробка структури,
визначення змісту, відбір і систематизація оригінальних матеріалів з
юридичної тематики та розробка відповідної системи лексико-граматичних
вправ: у підручнику – до тем «Моє навчання», «Вищі навчальні заклади в
Німеччині», «Федеративна Республіка Німеччина», «Європейський Союз»,
«Міжнародне

право»,

«Kриміналістика»,

«Листування»,

«Студентська

наукова конференція», у посібниках – до тем «Моє навчання», «ФРН»,
«Поліція

ФРН»,

«Європейський

Союз»,

«Злочин

та

покарання»,

«Kриміналістика». У Робочих програмах з навчальної дисципліни «Іноземна
мова» [34-35] розроблено структуру та тематичне наповнення навчальної
дисципліни, описано методи навчання та контролю.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та прикладні
результати дослідження оприлюднені в доповідях на 15 науково-практичних
комунікаційних заходах, зокрема конференціях, педагогічних читаннях,
семінарах різного рівня:
міжнародних: ХІІІ Міжнародний «Тиждень освіти дорослих» в Україні:
«Освіта дорослих єднає усі покоління» (Київ-Чорнобиль-Житомирські села і
хутори, 2012); Х Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті
професора О.П. Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної
дії» (Київ, 2012, 2013); «Подготовка кадров милиции/полиции в странах
Европы: современное состояние, проблемы, перспективы» (Київ, 2012);
«Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України» (Мала
Білозерка, 2012); «Вища освіта
України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Київ,
2011, 2012, 2013, 2014); «Європейська інтеграція вищої освіти України в
контексті Болонського процесу» (Київ, 2013, 2014); «Розвиток порівняльної
педагогіки

у

контексті

глобалізаційних

та

інтеграційних

процесів»
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(Хмельницький, 2013, 2014); «Актуальні проблеми вищої професійної освіти»
(Київ, 2013); «Освіта дорослих у контексті сталого розвитку» (Київ, 2014);
«Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в
суспільстві» (Харків, 2014); «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія,
технології» (Київ-Кіровоград, 2014);
всеукраїнських: «Формування іншомовної професійної компетентності
фахівців: національний та європейський вимір» (Ірпінь, 2011); «Теорія та
практика юридичної освіти» (Київ, 2012); «Інформаційно-комунікаційні
технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи» (Київ-Львів,
2012); «Проблеми галузевої комунікації та перекладу» (Харків, 2012);
Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Б.О.
Федоришина «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку» (Київ, 2013);
«Науково-педагогічна спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних
освітніх

закладів»

(Київ,

2013);

«Управління

процесом

кадрового

забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України»
(Київ, 2013); Перші Всеукраїнські педагогічні читання, посвячені пам’яті
академіка С.У. Гончаренка «Особистісний і професійний розвиток дорослих:
проблеми і перспективи» (Київ, 2014); VI Всеукраїнські педагогічні читання
до 95-річчя від дня народження видатного педагога О.С. Дубинчук «Олена
Дубинчук: духовність, компетентність, творчість» (Київ-Тарасівка, 2014);
«Іншомовна підготовка практичних працівників органів внутрішніх справ та
фахівців із права» (Київ, 2013, 2014, 2015);
звітних наукових конференціях Інституту вищої освіти НАПН України
«Наука і вища освіта» (Київ, 2012, 2014, 2015).
Публікації.

Основні

результати

дисертаційного

дослідження

опубліковано у 36 наукових працях, із них: одна одноосібна монографія,
чотири навчальні посібники, один підручник (у співавторстві), 22 статті у
фахових виданнях, з них три у збірниках, які включені до міжнародних
наукометричних баз, одна стаття в зарубіжному виданні, п’ять статей у
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збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, три робочі програми
навчальної дисципліни.
Кандидатська дисертація «Складні номінативні одиниці в структурі
займенниково-співвідносних ототожнювальних речень» за спеціальністю
10.02.01 – українська мова захищена в 2003 р. у Харківському національному
університеті імені В.Н. Каразіна. Її матеріали не використовувалися у тексті
докторської дисертації.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі
вступу, п’яти розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку
використаних джерел (496 найменувань, з них 196 – іноземними мовами), 17
додатків. Повний обсяг дисертації становить 446 сторінок, обсяг основного
тексту – 332. Робота містить 8 таблиць і 1 рисунок.
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РОЗДІЛ І
ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ПРАВА
ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

1.1 Стан дослідження іншомовної підготовки фахівців права
в системі вищої освіти
Іншомовна підготовка є невід’ємною складовою фундаментальної
освіти, по-перше, завдяки своїй ролі у вищій освіті та глобалізованому
суспільстві, по-друге, як один із засобів передачі світовому співтовариству
здобутків вітчизняної науки й освіти. Щоб успішно існувати на міжнародній
арені, наша наука й освіта повинні бути конкурентоспроможними й
визнаними світом. Очевидним є те, що Україну від Європи все ще
відокремлює мовний бар’єр. Більшість фахівців, зокрема з права, не володіє
жодною іноземною мовою, студенти нефілологічних спеціальностей, і
студенти-юристи, зокрема, мають проблеми іншомовного спілкування –
існують великі протиріччя між реальним рівнем володіння іноземною мовою
та вимогами суспільного життя сучасних українців в умовах євроінтеграції.
За даними рейтингових досліджень, зокрема, проекту «Компас-2013» (у
2014 р. рейтинг не укладався), представленого компанією СКМ та Київським
міжнародним інститутом соціології, 25 % роботодавців висловили думку, що
в молодих фахівців недостатній рівень знання іноземних мов, досвіду
письмового та усного спілкування. 46 % випускників вважає, що їм бракує
знання іноземних мов [226]. Це означає, що в них немає доступу до
інформації, в першу чергу, професійної, немає можливості долучитися до
комунікації в європейському просторі, а отже, стати повноправними членами
європейського співтовариства. Що стосується вітчизняних фахівців права, то
вони не можуть знайомитися з першоджерелами європейських правових
актів, спеціалізованою юридичною літературою тощо. Прогалини в їх
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іншомовній підготовці пояснюються недоліками всієї системи оволодіння
іноземними мовами в вищій освіті України.
Аналіз стану дослідження іншомовної підготовки фахівців різних
галузей в системі вищої освіти України дозволить виявити напрями
оптимізації такої підготовки фахівців права зокрема.
Вчені – представники різних галузей вищої професійної освіти визнають
необхідність упровадження компетентнішого підходу і модернізації на його
основі концептуальних засад формування компетентного фахівця.
Загальні підходи до вирішення проблеми компетентнісного наповнення
вищої освіти представлені в працях провідних вітчизняних науковців
В. Андрущенко, Н. Бібік, Л. Вашуленко, Н. Глузмана, Н. Дем’яненко, І. Драч,
Н. Журавської, І. Зарубінської, І. Зязюна, С. Калашнікової, Г. Козлакової,
В. Кременя, А. Кузьмінського, Л. Левченко, В. Лугового, В. Майбороди,
В. Манька, Н. Ничкало, О. Овчарука, С. Сисоєвої, М. Степка, Ж. Таланової,
Л. Тархан, Л. Хоружої, О. Ярошенко [5; 12; 12; 46; 57; 63; 71; 74; 78; 86; 99;
109-112; 114-115; 119-131; 134-135; 138; 190; 194; 254; 260; 265-273; 275; 289;
298].
Особлива увага у цих працях зосереджена на підвищенні якості вищої
освіти і підготовці компетентного конкурентоздатного випускника вищої
школи завдяки впровадженню компетентнісного підходу.
Галузевої конкретизації окремі аспекти досліджуваної проблеми набули
у працях учених, які досліджували: Значний внесок у становлення системи
сучасної іншомовної підготовки роблять вітчизняні дослідники, закладаючи
своїми роботами фундаментальну базу для її подальшого розвитку. З
урахуванням сучасних тенденцій іншомовної професійно-педагогічної освіти
виконано низку дисертаційних досліджень такими вченими, як С. Опрятним,
Я. Булаховою, З. Корнєвою, Г. Крівчиковою, Р. Гришковою, Р. Бужиковим,
Б. Шуневичем,

О. Літіковою,

Л. Кнодель,

І. Чемерис,

Д. Демченко,

Н. Микитенко, Г. Кравчук, В. Стрілець, Н. Сурою, І. Секрет, О. Юдіною,
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З. Соломко, Ю. Бандурою, О. Хоменком [197; 24; 106; 113; 49; 23; 294; 116; 96;
291; 56; 143-144; 108; 263-264; 253; 295; 258; 9; 288-289] та іншими.
Так, формуванню іншомовної компетентності фахівців різних галузей
присвячені роботи С.М. Опрятного (державні службовці); Я.В. Булахової
(інженери-програмісти); І.М. Чемерис (журналісти); Н.О. Микитенко (фахівці
природничих спеціальностей); Р.О. Гришкової (студенти нефілологічних
спеціальностей); І.В. Секрет (студенти вищих технічних навчальних
закладів); Н.А. Сури (фахівці з інформаційно-комунікаційних технологій);
Ю.Б. Бандури (викладачі іноземних мов вищих військових навчальних
закладів);

О.В.

Хоменка

(студенти

економічних

спеціальностей);

Д.І. Демченко, З.К. Соломко (юристів).
У дослідженні С.М. Опрятного розроблено науково-методологічні
засади системи професійного навчання державних службовців ділової
англійської мови та визначено принципи побудови системи їх безперервного
професійного навчання, [197].
С.М. Опрятним обгрунтовано також науково-методологічні підходи
щодо моделювання та реалізації системи професійного навчання державних
службовців ділової англійської мови. Проаналізовано сучасні креативні
освітні

технології

й

обґрунтовано

основні

напрями

удосконалення

професійного навчання державних службовців ділової англійської мови. З
використанням
(лінгвістичного,

основних

компонентів

комунікативного,

міжкультурного
прагматичного,

спілкування
історичного,

етнографічного, естетичного та етнопсихологічного) розроблено спеціальний
курс «Міжнародне спілкування» для вищих навчальних закладів.
Під терміном «комунікативна компетентність» С.М. Опрятний розуміє
ефективність мовних дій, уміння виразити наміри, думки, почуття як на
вербальному, так і на невербальному рівнях відповідно до умов, у яких
відбувається спілкування, і вимог ролі, яку відіграє суб’єкт спілкування. На
його думку, цей компонент базується на теорії мовної діяльності, розробленої
в психології й лінгводидактиці [там же]. Виходячи із такої сутності
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комунікативної компетентності вчений виділив основні напрями (орієнтири)
в підготовці державних службовців у галузі ділової іноземної мови:
загальнокультурний

розвиток

державних

службовців;

розвиток

їх

інтелектуальних умінь; соціальний розвиток; розвиток професійно-ділових
якостей фахівця, уміння вести ділові переговори, співпрацювати і
взаємодіяти; швидко і правильно приймати рішення і вирішувати виробничі
завдання; формування оперативних умінь планування, інструктування і
контролю в процесі ділового спілкування, комунікативних умінь організаторської

діяльності,

умінь

використовувати

засоби

сучасних

інформаційних технологій. Усі перераховані «напрями» (за термінологією
вченого) на разі, станом на 2015 рік, отримали б назву «компетентності».
Однак, у 2005 році, коли С.М. Опрятним була написана й захищена
дисертаційна робота, цей термін ще не ввійшов до широкого наукового
вжитку.
Як основні компоненти системи професійного навчання ділової англійської мови С.М. Опрятний визначив такі: цільовий, мотиваційний,
змістовний,

особистісно-діяльнісний,

процесуально-комунікативний,

управлінський і оціночно-результативний. Компонентний аналіз педагогічної
системи професійного навчання ділової англійської мови і встановлення
взаємозв’язків між виділеними компонентами ним здійснено на трьох рівнях
узагальнення: методологічному, теоретичному, прикладному [там же].
Ученим конкретизовано також основні системоутворюючі функції
ефективного

функціонування

англійської

мови

інформаційна,

державних

комунікативна,

моделі

професійного

службовців:

навчання

соціальна,

інтегративна,

системна,

ділової

інтерсоціальна,
дослідницька,

рефлексивна.
У дослідженні Я.В. Булахової визначені педагогічні умови навчання
іноземних мов майбутніх інженерів-програмістів засобами мультимедійних
програм [24]. Вчена визначила основні підходи до навчання іноземних мов
майбутніх

інженерів-програмістів;

розглянула

особливості

навчання
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іноземних мов як гуманітарного компоненту змісту загальнопрофесійної
підготовки

майбутніх

інженерів;

ґрунтуючись

на

аналізі

сучасних

інформаційних процесів у вищій вітчизняній школі, розробила зміст
мультимедійної програми та сформувала експериментальну модель для
більш ефективного вивчення іноземної мови у вищому технічному
навчальному закладі; розробила й теоретично обґрунтувала змістовні і
процесуальні

педагогічні

інженерів-програмістів

умови навчання іноземних мов майбутніх
за

допомогою

мультимедійних

програм;

експериментально перевірила ефективність розроблених педагогічних умов
навчання іноземної мови студентів технічного університету за допомогою
мультимедійної програми. Для позначення явища іншомовної підготовки
вчена використовує дефініцію «мовна підготовка» і стверджує, що
«методологічною основою мовної підготовки студентів є особистісно
орієнтований і комунікативний підходи, що дозволяють виявити особистіснозначуще значення в навчальному матеріалі і практично освоїти його в умовах
проблемної

комунікативної

ситуації.

Дані

підходи

реалізуються

в

комплексних методиках культуроцентричного і проблемно-орієнтованого
навчання, сугестивно-комунікативній і свідомо-порівняльній методиках» [24,
с. 15].
Я.В. Булахова здійснила спробу виокремити основні елементи
іншомовної підготовки студентів вищого технічного навчального закладу,
серед яких: оволодіння знаннями граматики іноземної мови і формування
мовного лексикону професійної сфери, основ монологічного і діалогічного
висловів;

ведення ділового

листування

із зарубіжними партнерами;

вироблення стратегії мовної міжкультурної поведінки для швидкої інтеграції
в іншомовне професійне середовище [24, с. 15-16]. Автор дійшла висновку,
що «функціональна повнота компонентів змісту мовної підготовки, їх
спадкоємність, диференціація і інтеграція в контексті професійної підготовки
є достатньою підставою високого рівня навчання іноземної мови у вищій
технічній школі» [24, с. 16].
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Я.В. Булаховою детально проаналізовано засоби інформаційних
технологій і визначено, що «центральне місце серед них займають
комп’ютерні навчальні системи, які створюють умови для розвитку
розумової

діяльності

студентів.

Аналіз

особливостей

комп’ютерних

навчальних систем з позицій іншомовної підготовки студентів вищого
технічного навчального закладу дозволив виділити мультимедійну програму
як оптимальний засіб навчання іноземної мови, включаючи функції
«електронного підручника», програмного засобу-тренажера і контролюючого
програмного засобу» [24, с. 16].
Ученою було створено мультимедійну програму як засобу навчання,
спрямованого на формування мовних навичок і умінь із німецької мови на
рівні Grundstufe III, Mittelstufe I, і яка була націлена на збільшення
індивідуальних

і

диференційованих

завдань,

вправ,

пов’язаних

з

формуванням навичок читання і перекладу спеціалізованих текстів, ведення
ділового листування, комунікативних вправ, моделюючих виробничі ситуації
[24, с. 16-17].
Я.В. Булаховою були виділені і обґрунтовані педагогічні умови
іншомовної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Методологічною
основою їх обґрунтування для вченої став системний підхід, який дозволив їй
виділити умовно дві групи педагогічних умов – змістовні і процесуальні. [24,
с. 17]. Розроблені дослідницею педагогічні умови були реалізовані в
педагогічному експерименті. На кожному з експериментальних етапів
дослідження було реалізовано певний зміст навчальних курсів дисципліни
“Німецька мова”, яке було пов’язане з поетапним формуванням у студентів
навичок і вмінь іншомовної професійної підготовки.
У дослідженні Р.О. Гришкової

було здійснено науково-теоретичне

обґрунтування та запропоновано практичні рекомендації щодо вирішення
проблеми формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів
нефілологічних спеціальностей у процесі фахової підготовки у вищому
навчальному закладі [49].
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З позицій системно-культурологічного підходу обґрунтовано науковометодичну систему, виявлено та експериментально перевірено педагогічні
засади її функціонування: культурологічний підхід до навчання іноземної
мови

(соціокультурний

аспект),

інноваційне

навчання,

компаративна

технологія, міжпредметна координація в навчанні іноземної мови та фахових
дисциплін, самоосвіта і саморозвиток студента як суб’єкта навчальної
діяльності. Уточнено дефініцію “іншомовна соціокультурна компетенція” та
введено поняття: ”компаративна технологія,” “соціокультурна пам’ять”.
Розроблено модель формування іншомовної соціокультурної компетенції
студентів нефілологічних спеціальностей у процесі фахової підготовки;
доведено взаємозв’язок фахової підготовки студентів та сформованості їх
іншомовної

соціокультурної

компетенції;

вдосконалено

технологію

формування іншомовної соціокультурної компетенції; визначено механізм
реалізації міжпредметної координації в навчанні іноземної мови та фахових
дисциплін.
Дослідження

Л.В.

Кнодель

присвячено

вирішенню

теоретико-

методологічних проблем підготовки фахівців сфери туризму в країнахчленах

Всесвітньої

туристської

організації

(ВТО)

[96].

У

ньому

проаналізовано дидактичні системи (у тому числі іншомовної) підготовки
фахівців сфери туризму в різних країнах, виявлено оптимальні параметри
навчання за сучасних умов. Дослідницею охарактеризовано генезис
дидактичних систем у структурному й історичному аспектах, визначено
тенденції їх розвитку в 15-ти країнах.
Л.В. Кнодель розглянуто концепцію й основні форми професійної
освіти у сфері туризму, обгрунтовано теоретичні засади підвищення
кваліфікації фахівців у даній галузі. Досліджено методологію визначення
якості підготовки (у тому числі – іншомовної) фахівців, встановлено її
загальні закономірності та особливості.
Учена відмічає зростаючу кількість міжнародних навчальних програм,
яка супроводжується розвитком широкого кола кваліфікацій і стандартів
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одночасно з недостатньою фундаментальністю в проектуванні навчальних
планів [96, с. 24]. Л.В. Кнодель також стверджує, що у процесі формування
національних систем туристської освіти необхідно враховувати як загальні
закономірності: 1) неперервність туристської освіти; 2) гнучкість навчальних
курсів і програм; 3) мобільність студентів; 4) поєднання науковості навчання
з практичною реалізацією цих досягнень; 5) між- і мультидисциплінарність
навчальних планів), так і локальні особливості, пов’язані з культурними,
соціальними, політичними й економічними ситуаціями в тих країнах, де
створюється

система

туристської

освіти

і

здійснюється

професійна

підготовка кадрів для туристської діяльності. У роботі Л.В. Кнодель
проаналізовано загальні проблеми конкурентоспроможності у сфері туризму
і туристської освіти, серед яких недостатній рівень володіння працівниками
туристичної сфери англійською мовою (як мовою міжнародного спілкування).
Для

розвитку

системи

структурних

компонентів

професійної

компетентності майбутніх працівників туристичної сфери в Україні
Л.В. Кнодель вважає за необхідне здійснити такі кроки: 1) поглиблення умінь
і професійних знань у сфері управління; 2) розширення практики в
багатокультурному
поінформованості

полі
щодо

і

міжнародному

засобів

охорони

просторі;
і

захисту

3) підсилення
навколишнього

середовища; 4) розширення участі у транснаціональних компаніях з метою
розробки міжнародних стандартів і кваліфікаційних вимог до фахівців сфери
туризму; 5) збереження загальнонаціонального здоров’я і благополуччя;
6) надання більшої уваги ринковому прогнозуванню і стратегічному
плануванню; 7) поглиблення вивчення іноземних мов і комп’ютерних
технологій; 8) акцентування уваги на психологічній підготовці фахівців
сфери туризму [96, с. 27].
Л.В.

Кнодель

здійснюватися

в

стверджує,
двох

що

удосконалення

взаємозалежних

напрямах:

навчання

має

профілізація

фундаментальної підготовки і фундаменталізація професійного навчання. З
метою фундаменталізації професійної освіти відповідно до нової концепції
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повинна вводитися країнознавча підготовка студентів у вищій школі, що
інтегрує п’ять блоків дисциплін з підготовки: 1) світоглядна і соціальнофілософська;

2) психолого-педагогічна;

3) історико-культурологічна;

4) загальномовна лінгвокульту-рологічна; 5) професійна з іноземної мови.
Дослідницею обґрунтовано необхідність навчання фахівців сфери
туризму іноземних мов. Учена підкреслює, що «в сучасних умовах система
ступеневої вищої освіти є важливим напрямом оптимізації підготовки нової
генерації фахівців зі знанням іноземних мов, максимального задоволення
освітніх потреб особистості й суспільства, диференціації професійної
підготовки, входження України у світовий освітянський простір» [96, с. 28].
Особливе місце у сфері підготовки фахівців туризму посідає новий напрям
«Іноземна філологія в туристській діяльності». Л.В. Кнодель акцентує увагу
на тому факті, що практично у всіх вищих навчальних закладах туристського
профілю найпильніша увага приділяється вивченню іноземних мов.
І.М.

Чемерис

здійснено

науково-педагогічний

аналіз

проблеми

застосування іншомовних масовокомунікаційних джерел у теорії та практиці
навчання майбутніх журналістів та визначено специфіку англомовних
масмедійних видань щодо використання їх у навчальному процесі для
формування професійної компетентності майбутніх журналістів [291]. У
дисертаційному дослідженні теоретично обґрунтовано та експериментально
доведено необхідність залучення іншомовних періодичних видань до
процесу навчання іноземної мови майбутніх журналістів для формування їх
професійної компетентності. Уточнено зміст понять: «компетентність»,
«компетенція» та «професійна компетентність журналіста», з’ясовано їх
структуру. Обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність
технології формування професійної компетентності майбутніх журналістів
засобами

іншомовних

застосування

періодичних

іншомовних

видань.

періодичних

Розроблено

джерел

при

журналістського фаху на спеціальних факультетах і відділеннях.

методику
опануванні
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Визначивши
маніпулятивні,

семантичні,

лінгвістичні,

синтаксичні,
композиційні,

жанрові,

стратегічні,

структурні,

типологічні

особливості газетного дискурсу, автор пропонує повною мірою використати
їх можливості, втіливши методичні розробки у формування професійної
компетентності майбутніх журналістів.
І.М. Чемерис проаналізовано результати педагогічного експерименту з
дослідження проблеми формування професійної компетентності фахівців у
галузі журналістики, обґрунтовано технологію формування професійної
компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних
видань та у ході формувального експерименту перевірено її ефективність,
проаналізовано

результати

діагностичного

та

контрольного

зрізів

експерименту за розробленими показниками та рівнями. Автор довела, що
залучення іншомовної періодики до навчального процесу поглиблює фахову і
мовну компетентність, підвищує загальну ерудицію [291, с. 12].
І.М. Чемерис доведено, що «педагогічною технологією» є практичне
досягнення поставлених цілей навчання через використання конкретних
методів, засобів, поетапних дій викладача та студента в умовах оперативного
зворотного зв’язку. Розроблена нею технологія формування професійної
компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних
видань передбачає аналіз загальних відмінностей зарубіжної та вітчизняної
преси, особливостей газетних рубрик, жанрів, типів текстів, світлин та
малюнків, заголовків, соціокультурних та соціолінгвістичних понять,
журналістської внутрішньої та зовнішньої термінології, прийомів впливу на
аудиторію, змісту та форми журналістського тексту, зовнішнього вигляду
видань. Це дозволило вченій запропонувати етапи організації навчальнопізнавальної роботи студентів та викладачів, методичні рекомендації,
критерії відбору медіатекстів. Так, система вправ містить дотекстові,
притекстові

(текстові)

та

післятекстові

й

відповідає

діагностико-

підготовчому, змістовно-процесуальному та контрольно-коригувальному
етапам організації навчально-пізнавальної роботи студентів.
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Н.О. Микитенко представлено теорію й технології формування
іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих
спеціальностей [143-144].
Дослідницею розроблено трирівневу ієрархічну багатокомпонентну
структурно-функціональну модель іншомовної професійної компетентності
(далі ІПК) майбутніх фахівців природничого профілю (практичний,
когнітивно-інформаційний, креативний та емоційно-ціннісний компоненти
інтегруються на мікрорівні, мезорівні і макрорівні; останній об’єднує усі
компоненти ІПК у здатності вільно створювати й управляти дискурсами,
використовувати метадискурс в реальній чи змодельованій професійній
комунікативній

ситуації,

досвіді

іншомовної

мовленнєвої

діяльності,

емоційно-ціннісному ставленні до предмета діяльності, творчому підході).
Крім того, Н.О. Микитенко обґрунтовано концепцію формування ІПК
майбутніх фахівців природничих спеціальностей, що інтегрує теоретикометодологічну та технологічно-методичну парадигми, базується на синтезі
методологічних (системності, систематичності, наскрізності, поетапності,
послідовності, відповідності), дидактичних (доповнюваності, доступності,
індивідуалізації

навчання,

активності,

фахової

спрямованості,

фундаменталізації навчання, міждисциплінарності, автономізації навчальної
діяльності

студента,

інтеграції

теорії

з

практикою)

і

методичних

(комунікативної спрямованості, ситуативності, наочності, усвідомленого
навчання, формування асоціацій, комплексного розвитку умінь і навичок усіх
видів мовленнєвої діяльності студентів) принципів[143, с. 18] .
Ученою сконструйовано адаптивну дисипативну систему формування
ІПК

майбутніх

фахівців

природничого

профілю,

яка

відображає

взаємозв’язок, взаємозалежність і функціональну взаємодію структурних,
змістових

і

процесуальних

компонентів,

відповідає

концептуальним

принципам, опирається на дескриптори та критерії рівнів сформованості ІПК
студентів за видами мовленнєвої діяльності.
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На

основі

Н.О. Микитенко

концепції
розроблено

та

адаптивної

диференційну

дисипативної
і

системи

сугестивно-асоціативну

технології формування ІПК майбутніх фахівців природничих спеціальностей,
що ґрунтуються на ідеях диференціації навчання відповідно до початкового
рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності (далі ІКК)
студента та активізації його резервних навчальних можливостей, здійснено
теоретичне обґрунтування їх сутності [143, с. 26]. Ученою доведено
ефективність і визначено переваги адаптивної дисипативної системи
формування
можливість

ІПК

майбутніх

реалізації

фахівців

індивідуальної

природничих

навчальної

спеціальностей:

траєкторії

студента,

забезпечення активної участі студента у досягненні прогнозованого
результату своєї навчальної діяльності, організаційно-цільова адаптація
студентів, розвиток методологічних знань і рефлексивних умінь, необхідних
для розвитку професійної компетентності.
Н.О. Микитенко було уточнено принципи структурування змісту
іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців природничого
профілю, націленої на формування у них ІПК, зокрема – рівневість та
диференціація навчання, варіативність змістового наповнення відповідно до
рівня сформованості ІПК (ІКК) студентів, системність та систематичність,
модульність, гнучкість навчальних і робочих програм, міжпредметність
зв’язків із дисциплінами гуманітарного, фундаментального та фахово
зорієнтованого циклів.
У дослідженні вченої набули подальшого розвитку відомості про
спрямованість, самовизначення, психологічний тип особистості, мотиваційну
і когнітивну сфери майбутніх фахівців природничого профілю; статистичні
методи математичної обробки результатів педагогічного експерименту за
умови різних показників середніх значень рівня сформованості ІПК студентів
експериментальної та контрольної груп експериментальної пари [143, с. 2829].
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Н.О. Микитенко було розроблено діагностичну методику визначення
рівня сформованості ІПК; а також виявлення особливостей функціонування
психофізіологічних механізмів, задіяних у процесі формування мовленнєвих
умінь та навичок з іноземної мови в майбутніх фахівців природничого
профілю; обґрунтувано ефективність перекладних, інтенсивних, індуктивних,
діяльнісних, комунікативних методик, активних та інтерактивних методів
навчання іншомовного фахово зорієнтованого спілкування.
Запропоновано диференційну і сугестивно-асоціативну технології
формування ІПК майбутніх фахівців природничих спеціальностей, які
враховують основні чинники формування змісту навчальної дисципліни
«Іноземна мова професійного спрямування / спілкування» і передбачають:
домінування граматичних структур, притаманних дискурсу метамови фаху;
чотирьох

типів

лексичних

одиниць

лексичних

шарів

різних

сфер

природничих наук: структурної, загальної, суб-галузевої та галузевої
лексики.
Н.А. Сурою було здійснено опис професійної іншомовної підготовки
майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій у технічних
університетах, обґрунтовано її науково-теоретичні засади, методологічне
забезпечення й розроблено модель такої підготовки [264].
Дослідниця виявила та систематизувала професії та спеціальності у галузі
інформаційно-комунікаційних технологій, а саме: за

Проектом

ISCO

(International Standard Classification of Occupation), 2008 р., репрезентувала
перелік професій, завдань професійної діяльності фахівців у галузі
інформаційно-комунікаційних технологій; за даними мережевого видання ITNews визначила спеціальності, найбільш затребувані у сфері інформаційнокомунікаційних технологій у 2010 р.; за даними Національного класифікатора
професій України ДК 003:2010 систематизувала професії та уточнила
професійні назви робіт у галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
репрезентувала перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних
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закладах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Молодший
спеціаліст», «Спеціаліст», «Магістр»; узагальнила кількість і репрезентувала
перелік вищих (зокрема технічних) навчальних закладів України, у яких
здійснюється підготовка фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій за
відповідними напрямами підготовки та спеціальностями [264, с. 26].
Н.А. Сурою було визначено компонентний склад системи професійної
іншомовної підготовки майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних
технологій у технічних університетах: 1) загальні рівні володіння іноземною
мовою; 2) необхідна кількість аудиторних годин; 3) міжнародно прийняті
рівні володіння мовою для різних спеціальностей; 4) стандартні вимоги на
здобуття ступеня бакалавра; 5) модульна структура (зовнішні/внутрішні
рамки); 6) інформаційне забезпечення професійної іншомовної підготовки в
технічних університетах; 7) проектна робота; 8) загальні професійні теми
спілкування й ситуації; 9) квазіпрофесійна діяльність; 10) навчальнопрофесійна діяльність [264, с. 27].
Ученою було з’ясовано роль міждисциплінарної координації у системі
професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з інформаційнокомунікаційних технологій у технічних університетах, яка полягає в можливості
пов’язати в єдину систему всі знання, отримані з різних дисциплін.
Міждисциплінарну координацію у системі професійної іншомовної підготовки у
технічних університетах вона розглядає як дидактичну умову, що охоплює цілі,
завдання, зміст, методи, засоби, форми навчання різних дисциплін. Було
розглянуто класифікацію міждисциплінарних зв’язків: форми зв’язків (за
складом; за напрямом; за способом взаємодії елементів); типи зв’язків
(змістовні;

операційні;

методичні;

організаційні;

однобічні;

двобічні;

багатобічні; хронологічні; хронометричні); види зв’язків (за фактами; теоріями;
методами наук; за навичками, вміннями; розумовими операціями; за
педагогічними прийомами; за формами й способами організації навчальновиховного процесу; прямі, зворотні; спадкові, синхронні, перспективні).
Н.А. Сурою було встановлено, що основу цілепокладання освітніх програм
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складають проблеми: соціокультурної освіти засобами рідної та іноземної мови;
професійного

самовизначення

й

професійної

культури

випускників;

соціокультурної компетенції; комунікативної стратегії взаємодії [264, с. 27].
Ученою теоретично обґрунтовано методологічне забезпечення системи
професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з інформаційнокомунікаційних технологій у технічних університетах: а) з’ясовано, що
комп’ютерно-інтегровані технології є важливим інструментом покращення
якості професійної іншомовної підготовки, оскільки дозволяють необмежено
розширити доступ до навчальної та професійної інформації; основними
принципами відбору комп’ютерно-інтегрованих технологій є: актуальність,
інтегративність,

реалістичність,

цілісність,

керованість,

економічність;

застосування комп’ютерно-інтегрованих технологій докорінно змінює роль і
місце викладача та студентів у навчальному процесі; б) виявлено, що одним з
напрямів удосконалення професійної іншомовної підготовки в технічних
університетах є інформаційна культура, що постає, з одного боку, як мета
освітньої діяльності, а з іншого, – як її засіб. Інформаційну культуру в
технічних

університетах

полікомпонентну

Н.А.

особистісну

Сура

розглядає

компоненту,

що

як

інтеграційну,

характеризує

ступінь

досконалості фахівця в усіх можливих видах роботи з інформацією:
отриманні, накопиченні, кодуванні й переробці, створенні нової інформації, її
передачі, використання; в) конкретизовано засадничу мету неперервної
професійної освіти – професійну компетентність, яка включає професіоналізм,
комунікативні здібності, самостійність, право й відповідальність за ухвалення
рішень, володіння навичками швидкої адаптації, професійну мобільність;
г) встановлено, що основою формування іншомовної компоненти професійної
компетентності майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій є
не лише мовний матеріал і види мовленнєвої діяльності, але й предметний
матеріал та модельовані процеси майбутньої професійної діяльності, де іноземна
мова слугує функцією засобу її регуляції [264, с. 27-28].
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Н.А. Сурою висвітлено досвід професійної іншомовної підготовки
майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій у технічних
університетах України, Росії, Канади та США, що дозволило: а) визначити, що
підготовка з іноземних мов на базі інформаційних (зокрема дистанційних)
технологій є головним пріоритетом вищої технічної освіти. б) з’ясувати, що
підвищення якості підготовки з іноземних мов у технічних університетах
забезпечується за умови застосування комплексного підходу: вироблення
організаційно-економічних механізмів; удосконалення форм і методів мовної
підготовки; створення нових освітніх технологій; формування сучасної
матеріально-технічної бази; зміцнення кадрового потенціалу; розвитку
міжнародної співпраці; створення мультимовного середовища; в) дослідити
програми бакалаврської, магістерської, докторської підготовки з навчання
іншомовної комунікації, а також визначити основне призначення іноземної
мови, що полягає у формуванні іншомовної комунікативної компетентності.
Дослідницею було розроблено та теоретично обґрунтовано модель
професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з інформаційнокомунікаційних технологій у технічних університетах. Модель представлено у
сукупності таких складових: завдання (мовна підготовка, міжкультурна
комунікація, мотивація навчання, лінгвопрофесійна компетенція, системна
діагностика); принципи (науковості; систематичності та послідовності;
свідомості та самостійності навчання; зв’язку теорії та практики навчання із
життям; наочності, доступності, міцності знань; мотивації; гуманізації;
співробітництва суб’єктів педагогічного процесу; міждисциплінарності;
«діалогу культур»); закономірності: (політичні, економічні, соціальнокультурні;

особистісні;

методичні);

зміст

(теоретичний,

практичний,

особистісний напрямки); компоненти (текстова діяльність як основа
професійної іншомовної підготовки (1-й компонент); 2-й компонент –
підготовка з аспектів іноземної

(англійської) мови: фонетика, лексика,

граматика; підготовка з основних видів іншомовної мовленнєвої діяльності
(на матеріалі англійської мови): аудіювання, говоріння (монолог, діалог),
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читання, письмо – 3 компонент; методи і технології (репродуктивний метод,
метод

проблемного

навчання,

дослідницький

метод,

пояснювально-

ілюстративний, функціональний; ситуативно-рольові, ділові ігри; диспути,
дебати; діалоги, полілоги; „мозкові штурми”, проектна робота); критерії
(мотиваційний,

предметно-мовний,

практичний,

особистісний);

рівні

(низький, середній, високий) [264, с. 28-29].
О.В. Хоменко здійснив комплексний аналіз іншомовної підготовки
студентів економічних спеціальностей в контексті глобалізації, що базувався
на всіх її (підготовки) аспектах в умовах змішаного навчання на основі
міждисциплінарної

інтеграції

[288].

Крім

того,

вчений

вивчив

та

систематизував світові тенденції навчання іноземних мов майбутніх
економістів та визначив шляхи реалізації цих тенденцій в Україні. Оскільки
«без вивчення світового освітнього досвіду сьогодні неможливо отримати
ефективну вітчизняну систему іншомовної підготовки, зокрема, професійно
орієнтовану, яка була б адаптована до європейських норм та світових
освітніх стандартів» [288, с. 9].
За О.В. Хоменком, в умовах глобалізації до світових тенденцій у сфері
загальної та професійно орієнтованої іншомовної підготовки, які об’єднані
єдиною педагогічною платформою, зокрема, належать:
- мультилінгвізм як концентроване вираження політики Європейського
Союзу і як програма дій ЄС: метою мовної політики ЄС є збереження мовного
розмаїття європейського співтовариства, а як довгострокова мета – сприяння
оволодінню громадянами ЄС, принаймні, двома іноземними мовами;
- полілінгвізм як здатність спілкуватися протягом життя кількома мовами
залежно від ситуації і потреб, що забезпечується розвитком мовних стратегій та
компетентностей;
- вивчення іноземних мов упродовж життя (lifelong learning) як всебічна
навчальна діяльність на постійній основі з метою покращення професійної
іншомовної комунікативної компетентності, що є свідченням поступового
розвитку рис полікультурної професійної мовної особистості;
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- гармонізація систем іншомовної підготовки країн, які входять до
єдиного європейського освітнього та наукового простору та іншомовна
підготовка яких базується на принципі субсидіарності, повній відповідальності
кожної країни ЄС за фахове навчання, організацію системи освіти, зокрема
іншомовної, та її зміст;
- фундаменталізація та посилення уваги до методологічної складової змісту
іншомовної підготовки;
- студентоцентрований підхід до процесу навчання в контексті
компетентнісного;
- безпрецедентне поширення англійської мови та набуття нею статусу lingua
franса як результат економічної могутності США; вестернізація – запозичення
країнами англо-американських або західноєвропейських стандартів у галузях
економіки, політики, освіти і культури, а також у повсякденному житті;
оволодіння англійською мовою як мовою міжнаціонального спілкування (lingua
franса); використання її в процесі міжособистісного та міжкультурного
спілкування, зокрема в професійній сфері;
- встановлення міжкультурного діалогу, виховання міжкультурної
толерантності;
- оволодіння іноземними мовами відповідно до загальноєвропейського
стандартизованого рівня володіння іноземною мовою;
- диверсифікація, відкритість, віртуалізація;
- персоніфікація та автономія навчання;
- викладання іноземних мов у рамках міждисциплінарних навчальних
програм, зокрема в такому поєднанні, як іноземна мова і менеджмент або
іноземна мова та економіка;
- співпраця

професорсько-викладацького

складу,

роботодавців

і

випускників для визначення змісту іншомовної підготовки та ідентифікації
відповідних компетентностей;
- розвиток практико-орієнтованих інноваційних технологій навчання
іноземних мов, особливо мови для спеціальних цілей, які б відповідали
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реальним потребам сучасного суспільства (наприклад СLІL та його модифікації
– Соntent аnd Languagе Іntegrated Learning – навчання через зміст), що
передбачає створення професійно орієнтованого середовища на заняттях з
іноземної мови [288, с. 27-28].
О.В. Хоменком було виявлено, що у вищих навчальних закладах країн ЄС
відсутні єдині вимоги до іншомовної підготовки та єдина уніфікована система
навчання іноземних мов. Принцип субсидіарності, який передбачає повну
відповідальність кожної країни ЄС за організацію системи освіти, фахове
навчання та зміст освіти, поширюється і на іншомовну підготовку, яка базується
на загальних тенденціях європейської мовної політики та основних напрямах
діяльності Європейського Союзу в цій сфері. Іншомовна підготовка в
економічних ВНЗ відповідає загальній тенденції до диверсифікації, віртуалізації
та відкритості, посилення ролі англійської мови, полілінгвізму і реалізації права
вибору мов та їх кількості для вивчення. Кінцевим результатом навчання є
володіння мовою відповідно до загальноєвропейського стандартизованого рівня
володіння іноземною мовою [288, с. 28]. Дослідник стверджує, що в США
чітко простежується тенденція до посилення впливу іноземних мов на бізнес та
обов’язкового викладання іноземних мов у вищій школі, особливо на
економічних спеціальностях; економічні університети, орієнтуючись на
практичне замовлення суспільства в епоху глобалізації, відповідно коригують
свої навчальні плани та програми. У китайській вищій школі економічного
профілю домінуюче становище посідає англійська мова, проте в навчальний
процес активно вводяться й інші європейські, східні та регіональні мови.
Відбувається оперативне оновлення змісту іншомовної підготовки, навчальних
планів та програм. При університетах іноземних мов відкриваються і успішно
функціонують факультети міжнародного бізнесу та економіки, міжнародні
школи бізнесу тощо, а при фінансово-економічних вищих закладах освіти
діють лінгвістичні інститути/факультети [288, с. 29].
На думку О.В. Хоменка, ідентифікація стану іншомовної підготовки у
вищих навчальних закладах економічного спрямування, аналіз глобалізаційних
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та інтеграційних процесів, що засвідчив слабкість позицій України в
глобалізованому світі, які пояснюються недостатнім знанням іноземних мов
державними службовцями, економістами, підприємцями, уможливлюють
формулювання

стратегічної

мети

в

системі

професійно

орієнтованої

іншомовної підготовки в Україні як формування полікультурної/вторинної
професійної мовної особистості, здатної взаємодіяти з представниками різних
культур і країн у полікультурному професійному просторі глобалізованого
світу. Це дало досліднику змогу висунути провідну ідею, згідно з якою
комплексні інноваційні перетворення та подальший розвиток системи
професійно орієнтованої іншомовної підготовки студентів економічних
спеціальностей можливі лише за умови переходу від традиційного трактування
іншомовної підготовки як взаємопов’язаного навчання всіх видів мовленнєвої
діяльності

до

її

сучасної

інтерпретації

як

поетапного

формування

полікультурної мовної професійної особистості.
Проміжною метою іншомовної підготовки в економічних вищих
навчальних закладах, за О.В. Хоменком, є формування вторинної мовної
професійної особистості. Навчальним результатом іншомовної підготовки у
вищій школі в контексті компетентнісного підходу, на його думку, є
формування професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх
фахівців як невід’ємної складової професійної компетентності та етапу
досягнення стратегічної мети.
Учений

стверджує,

що

перетворення

світового

економічного

співтовариства в результаті тотальної глобалізації на цілісну економічну
систему, об’єднану не лише міжнародним поділом праці, а й величезними
всесвітніми виробничими структурами та структурами збуту, глобальною
фінансовою системою та інформаційною мережею планетарного масштабу,
система взаємозв’язків, що формуються між ними, є одним із чинників
виникнення потреби у мові міжнаціонального спілкування – lingua franса. Ним
установлено, що світова тенденція до безпрецедентного поширення англійської
мови та набуття нею статусу lingua franса зумовлює взаємозв’язок і взаємовплив
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мови міжнаціонального спілкування та економічного розвитку тієї чи іншої
країни в сучасному глобалізованому світі, пронизаному транснаціональними
корпораціями та міжнародними економічними зв’язками, оскільки знання
англійської мови сприяє інноваціям, оперативному впровадженню у навчальний
процес економічних вищих навчальних закладів викладання спеціальності
англійською

мовою

та

підвищенню

якості

професійно

орієнтованої

іншомовної підготовки, формує сприятливе середовище для експортноімпортної діяльності [288, с. 29-30].
На думку О.В. Хоменка, основною тенденцією поширення англійської
мови як lingua franса епохи глобалізації є диверсифікація – англійська мова
виступає, з одного боку, як носій, хранитель культури народу, з другого – як
засіб, інструмент комунікації. Оволодіння першою формою відкриває
можливість ознайомлення з чужою культурою і толерантного її сприйняття, а
також традицій та звичаїв народу, організації діалогу культур у світовому
мовному просторі тощо. Другий же аспект продукує нові різновиди/діалекти
англійської

мови.

Англійська

мова

поширюється

по

світу,

фрагментуючись/асимілюючись у місцеві діалекти, об’єднані назвою Еnglishes
(англійські мови) або New Еnglishes (нові англійські мови); World Standard Spoken
Еnglish (стандартна світова розмовна англійська) або «globish»; glocal Еnglish –
синтез слів global (глобальний) та local (місцевий, глобальний) – своєрідна
реакція на глобалізацію, є мовою, що має міжнародний статус, але водночас
відображає місцеву (національну) ідентичність. Англійська мова домінує і в
Інтернеті, що зумовлюється появою специфічної інтернет-культури, яка
потребує власного засобу спілкування, своєї lingua franса [288, с. 30].
Виходячи з цього, вважає вчений, актуалізується поняття «рівень
володіння мовою», що зумовлює його обов’язкову прив’язку до мети
вивчення/навчання іноземної мови на всіх етапах іншомовної підготовки:
школа – університет – лінгвосамоосвіта. З’являється висока вірогідність
дифузії англійської мови в освіту, тобто вона виступає інтегрованою
складовою освіти, а не лише окремою навчальною дисципліною.
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О.В. Хоменком було обґрунтовано та спроектовано з урахуванням
світових освітніх тенденцій, з використанням методології системного підходу та
ідей синергетики інноваційну систему професійно орієнтованої іншомовної
підготовки як цілісної сукупності компонентів, кожен з яких має складну
структуру й може розглядатися як підсистема; що взаємодіють між собою і
забезпечують збереження і розвиток самоорганізованої, безперервної, відкритої
системи професійно орієнтованої іншомовної підготовки у полікультурному та
мультилінгвальному глобалізованому інформаційному просторі [288, с. 16].
Ученим було визначено, що світові тенденції до диверсифікації,
віртуалізації та відкритості, а також рівневий підхід до оволодіння іноземними
мовами, персоніфікація навчання та автономія студентів в інноваційній системі
професійно орієнтованої іншомовної

підготовки

в

економічних

ВНЗ

реалізуються через інтегративне навчання, запровадження полілінгвізму;
використання інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційну освіту.
Інтегративне навчання, під час якого інтегральна особистість студента
перебуває в центрі лінгвоосвітнього процесу і спрямовує його на формування
такої цілісності як професійна мовна особистість фахівця, за О.В. Хоменком, є
міждисциплінарним способом організації іншомовної підготовки майбутніх
економістів і забезпечує:
- індивідуалізацію навчального процесу з вивчення іноземних мов – з
одного боку, і формування цілісного знання в професійній галузі – з другого;
- урахування вимоги фундаменталізації освіти за рахунок кореляції між
прагматичною

(спеціальність)

та

загальнокультурною

(іноземні

мови)

частинами підготовки майбутнього економіста, відносячи до пріоритетних
проблеми розвитку загальної культури майбутнього фахівця, формування у
нього цілісного світогляду, інтегративного системного мислення, здатності до
самостійного творчого пошуку;
- подолання відокремленості формування професійної іншомовної
комунікативної компетентності від формування професійної компетентності
майбутнього фахівця [288, с. 30-31].
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Учений

вважає:

інформаційно-комунікаційні

технології

формують

комп’ютерне навчальне середовище, спроможне поєднувати особистісний
фактор з поступовим оволодінням відповідними компетентностями, даючи
можливість у такий спосіб вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію
студента, що підвищує його відповідальність за результати свого навчання;
відкривають через дистанційне навчання нові перспективи для вивчення
різних мов.
О.В.

Хоменком

було

розроблено

й

запропоновано

концепцію

професійно орієнтованої іншомовної підготовки в економічних вищих
навчальних закладах, яка визначає цілі, завдання, зміст професійно
орієнтованої іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей.
Концепція відображає стратегічний курс на реформування освіти, якісне
оновлення іншомовної підготовки майбутніх фахівців, зокрема економічних
спеціальностей, які б кваліфікаційно відповідали світовим стандартам. Суть
концепції полягає: 1) у трактуванні сучасних світових освітніх тенденцій як
рушійної сили: а) для подолання відокремленості формування професійної
іншомовної комунікативної компетентності від формування професійної
компетентності майбутнього фахівця; б) для надання особистості права вибору
індивідуального

шляху

до

оволодіння

професійною

іншомовною

компетентністю відповідно до своїх потреб та здібностей і кількості мов для
вивчення за умови реалізації тенденцій в інноваційній системі професійно
орієнтованої іншомовної підготовки; 2) у спрямованості на досягнення
окресленої

стратегічної

мети

–

формування

полікультурної/вторинної

професійної мовної особистості та навчального результату – формування
ключових компетентностей, зокрема шляхом реалізації сучасних світових
тенденцій іншомовної підготовки. У концепції представлено поетапну блочномодульну рівневу модель організації іншомовного навчання у профільних ВНЗ,
на основі якої поетапне формування професійної іншомовної комунікативної
компетентності студента відбувається з урахуванням його реального рівня
володіння іноземною мовою та особистіших потреб і мотивів [288, с. 31].
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О.В. Хоменко пропонує в своєму дослідженні поетапну блочно-модульну
рівневу модель, яка, на його думку, враховує методично доцільну послідовність
курсів навчання іноземної мови, передбачає прогрес навчальних досягнень
студента, беручи до уваги тенденції до диверсифікації: а) для студентів з
високим рівнем володіння мовою (РВМ), які виявили бажання здобути
спеціальність повністю іноземною мовою (зокрема для міжнародних
студентів);

б)

для

студентів,

які

вирішили

вивчати

лише

окремі

дисципліни/модулі спеціальності іноземною мовою; в) для рештии студентів,
які повинні оволодіти діловою іноземною мовою та пройти курс іноземної мови
для професійних/спеціальних цілей; г) для студентів з низьким РВМ [289, с.
25]. У такий спосіб автор рекомендує вищому навчальному закладу
започаткувати відкриття спеціальностей іноземною мовою викладання,
наблизитися до забезпечення автономії студента.
На завершення огляду досліджень, присвячених вивченню проблем
іншомовної підготовки, слід більш детально зупинитися на дисертаційних
роботах З.К. Соломко та Д.І. Демченко, які присвячені вивченню проблем
саме формування іншомовної компетентності майбутніх юристів.
Так, у дисертації З.К. Соломко досліджено шляхи формування
німецькомовної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі
самостійної роботи з використанням інформаційних технологій [258]. У
роботі

теоретично

обґрунтовано

й

практично

розроблено

методику

формування та вдосконалення німецькомовної професійно орієнтованої
компетенції майбутніх юристів у самостійній роботі з використанням
електронного посібника; уточнено зміст та структурні компоненти такої
компетенції; вивчено дидактичні та педагогічні передумови її формування.
Висвітлено роль навчальної автономії студентів як основи процесу і
результату ефективної організації самотсійної роботи. Виділено навчальні
стратегії, які оптимізують процес формування та вдосконалення іншомовної
компетенції, розглянуто особливості організації самостійної роботи з
використанням

електронного

посібника.

Проаналізовано

лінгвістичні
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особливості мови права і правничої лексики німецької та української (рідної)
мов. Обґрунтовано три етапи формування та вдосконалення професійно
орієнтованої іншомовної компетенції у самостійній роботі (презентації,
семантизації і первинного закріплення лексичних одиниць; автоматизації
мовленнєвих дій студентів з новими лексичними одиницями; формування та
вдосконалення професійно орієнтованої іншомовної компетенції.
На основі описаних теоретичних положень обґрунтовано підсистему
комп’ютерних вправ з урахуванням експліцитного способу формування такої
компетенції. Розроблено комплекси комп’ютерних вправ для формування та
вдосконалення професійно орієнтованої іншомовної компетенції майбутніх
юристів,

які

реалізовано

в

електронному

посібнику

“Deutsch

für

Jurastudenten”. Ефективність розробленої методики була доведена в ході
експериментального навчання. Сформульовано методичні рекомендації щодо
організації самостійної роботи майбутніх юристів над формуванням та
вдосконаленням

професійно

орієнтованої

іншомовної

компетенції

з

використанням електронного посібника.
Однак, слід відмітити, що як цільову аудиторію такого навчання (за
допомогою електронного посібника) автор розглядає лише здобувачів
першого циклу вищої юридичної освіти – бакалаврів. З.К. Соломко не
висвітлює питання формування іншомовної компетентності у здобувачів
інших двох циклів – магістрів та аспірантів. Крім того, нею було здійснення
лише дослідження самостійної роботи майбутніх юристів, тоді як поза
увагою дослідниці залишилася аудиторна робота в вищому навчальному
закладі. Не торкнулася вчена й вивчення кращого закордонного досвіду
самостійної роботи майбутніх фахівців права, хоча він міг би стати в нагоді
для вітчизняної педагогічної науки. І, нарешті, нею не були висвітлені
питання критеріїв оцінювання самостійної роботи у рамках іншомовної
підготовки майбутніх юристів.
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Інша дисертаційна робота, присвячена вивченню проблеми формування
професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів у фаховій
підготовці, належить Д.І. Демченко [56].
У

даному

дослідженні

суть

дефініції

«професійна

іншомовна

компетентність юриста» визначено як професійно значущу інтегративну
якість особистості представника юридичної професії, системно-ціннісне
новоутворення, що забезпечує декодування іншомовної правової інформації
(міжнародних

правових

документів,

юридичної

термінології),

творче

використання її в практичній юридичній діяльності (у безпосередніх
контактах із іноземними колегами) і здатність вільно здійснювати
міжнародну юридичну діяльність по розв’язанню професійних проблем [56,
с. 7]. Автор стверджує, що професійна іншомовна компетентність
формується, розвивається й виявляється в професійній іншомовній діяльності
представника юридичної професії.
Д.І. Демченко окреслила коло особливостей професійної іншомовної
компетентності юриста, до якого належать, на її думку, інтегративність,
регулятивність та безперервність [56, с. 8].
Дослідниця стверджує, що «формуванню професійної спрямованості
особистості майбутнього юриста в процесі опанування й уживання іноземної
мови сприяє: усвідомлений підхід до іноземної мови й можливостей
послугуватися нею в процесі вивчення фахових дисциплін, постійний акцент
на професійну значущість іноземної мови у фаховій підготовці; знання
особливостей, уподобань, ідеалів студента, ґрунтуючись на яких, викладач
будує роботу з уживання іноземної мови; визначення для кожного студента
системи перспектив у професійній галузі за умови володіння іноземною
мовою» [56, с. 8-9].
На думку вченої, професійна спрямованість процесу професійної
підготовки у вищому юридичному навчальному закладі з метою формування
професійної іншомовної компетентності вимагає врахування специфічних
факторів як рушійної сили формування й розвитку інтелекту професійно
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спрямованої особистості майбутнього фахівця юридичної сфери, а саме:
соціальних факторів, що відбивають потреби суспільства у фахівцях
юридичної сфери високого рівня зі знанням іноземної мови, здатних
застосовувати ці знання в професійній сфері; соціально-педагогічних
факторів, пов’язаних із розвитком системи професійної юридичної освіти, що
передбачає формування професійно спрямованої особистості майбутнього
фахівця; педагогічних факторів, що зумовлюють спільну активну діяльність
викладача і студента під час формування майбутнього фахівця юридичної
сфери; психолого-педагогічних факторів, пов’язаних із інтелектуальною
діяльністю по формуванню творчого мислення та професійної мотивації, а
також інформативність і актуальність змісту матеріалу, зв’язок із юридичною
професією, усвідомлений підхід до вивчення дисциплін, індивідуальна
робота з кожним по формуванню професійної мотивації і професійного
творчого мислення, розвиток професійної значущості й перспектив уживання
іноземної мови в майбутній юридичній діяльності [56, с. 9]. Іншомовна
професійна спрямованість процесу виховання й організації самостійної
роботи студентів вищого юридичного навчального закладу передбачає, за
Д.І. Демченко, вживання іноземної мови під час підготовки до навчальних
занять із різних дисциплін, самостійної підготовки й організації виховних
заходів із використанням можливостей іноземної мови, інформації іноземною
мовою тощо.
Дослідниця

зауважує,

що

«створення

сприятливого

соціально-

психологічного клімату, що залежить як від педагога, так і студентів, сприяє
формуванню ціннісного ставлення до іноземної мови як засобу формування
професійної іншомовної компетентності, ціннісно-мотиваційного погляду на
професію юриста, на своє місце в ній, на можливості вживання іноземної
мови під час виконання професійних функцій, формуванню впевненості у
власних

можливостях,

взаємообміну

та

взаємозбагаченню

студентів

професійною іншомовною інформацією, забезпечує взаємодопомогу у
формуванні й прояві професійної іншомовної компетентності, сприяє
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формуванню особистісних якостей, необхідних для здійснення професійної
іншомовної комунікації аутентичність, чіткість, конкретність, ініціативність,
толерантність,

уважність,

контактність,

тактовність,

увічливість,

ерудованість тощо)» [56, с. 9].
Дослідницею

визначено,

теоретично

обґрунтовано

та

експериментально перевірено педагогічні умови формування професійної
іншомовної компетентності юриста в вищому юридичному навчальному
закладі: забезпечення іншомовної професійної спрямованості процесу
навчання, виховання й організації самостійної роботи студентів вищого
юридичного навчального закладу; створення сприятливого соціальнопсихологічного клімату в освітньому середовищі в процесі оволодіння
студентами іноземною мовою; упровадження особистісно орієнтованих
діалогових,

ігрових

технологій

у

процесі

формування

професійної

іншомовної компетентності.
Д.І. Демченко уточнено критерії (аксіологічний, когнітивний і
діяльнісний) та показники (зміни в мотивах професійної підготовки, характер
професійно-пізнавального інтересу до формування професійної іншомовної
компетентності, ставлення до формування й удосконалення професійної
іншомовної компетентності, зміни в рівнях сформованості особистісних
якостей, необхідних для іншомовної професійної комунікації; сформованість
і характер засвоєння іншомовних та професійних знань; сформованість і
характер

умінь

професійної

іншомовної

діяльності);

суть

поняття

«компетентнісний підхід» до професійної підготовки як спрямованість
освітнього процесу на формування й розвиток ключових і предметних
компетентностей особистості; характеристика поняття «компетентність» як
професійно значуща інтегративна за своєю сутністю якість особистості,
«компетенція» як потенційна й необхідна основа для формування й розвитку
компетентності.
Однак, у дослідженні Д.І. Демченко не запропоновано новітню модель
іншомовної підготовки майбутніх юристів; не уточнено, якими конкретними
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компетентностями повинен володіти здобувач вищої юридичної освіти на
кожному її циклі – бакалавраті, магістратурі, аспірантурі; не визначено точні
критерії оцінювання (вимірювання іншомовних знань) на кожному з етапів;
не досліджено зарубіжний (принаймні європейський) досвід іншомовної
підготовки юристів, який є вкрай важливим з огляду на сучасні
євроінтеграційні прагнення України. Крім того, автор дослідження не
користується та не послуговується положеннями ні вітчизняних, ні
європейських ключових документів, що стосуються компетентнісного
підходу та іншомовної підготовки в вищій школі. Так, у дослідженні немає
жодної згадки про загальноєвропейський проект Європейської Комісії
Тюнінг – «Налаштування освітніх структур у Європі» (TUNING), одним із
напрямів роботи якого було «розроблення переліків основних фахових
компетентностей у рамках виділених предметних областей» (2002 р.) [478],
про документ Європейської асоціації з забезпечення якості в вищій освіті
«Стандарти та рекомендації для забезпечення якості в ЄПВО» (2005 р.), у
яких подається чітка класифікація видів оцінювання та вимоги до процедур
оцінювання [460], про Європейську рамку кваліфікацій для навчання
впродовж життя (березень 2010 р.) [369].
Неоднозначною видається також мета проведеного дослідницею на базі
Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого (м. Харків)
педагогічного експерименту – «з’ясувати вихідний рівень сформованості
професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів» [56, с. 12], а
також «співпраця викладачів іноземної мови з викладачами фахових
юридичних дисциплін – «Теорія держави і права», «Римське право»,
«Організація судових і правоохоронних органів України», «Цивільне право»,
«Цивільний

процес»,

«Кримінальний

процес»,

«Кримінальне право»,

«Криміналістика» – для з’ясування кола професійних проблем, що
потребують опанування» [56, с. 13]. З огляду на тематику (специфіку)
дослідження, більш доцільною була б співпраця з викладачами дисциплін
«Міжнародне право», «Європейська конвенція по захисту прав людини і
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основоположних свобод та юридична практика», «Право ЄС», «Міжнародне
співробітництво у боротьбі зі злочинністю», «Дипломатичний протокол»
тощо, які викладаються на міжнародно-правовому факультеті.
Отже, у здійсненому Д.І. Демченко дослідженні «Формування
професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів у фаховій
підготовці» не визначено та не обгрунтовано повною мірою підходи до
вирішення проблем, пов’язаних з іншомовною підготовкою фахівців права.
Ще один аспект іншомовної підготовки, який останніми роками
активно досліджується у вітчизняній педагогіці, – це методика навчання
англійської та інших іноземних мов із застосуванням різних засобів та
технологій.
Так, праця З.М. Корнєвої присвячена методиці навчання майбутніх
економістів англійського ділового мовлення на основі технології занурення
[106]; дослідження Г.Ф. Крівчикової – методиці інтерактивного навчання
писемного мовлення майбутніх учителів англійської мови [113]; дисертація
С.В. Соколової – методиці навчання майбутніх учителів англійської мови
використовувати паралінгвістичні засоби в усному спілкуванні [256].
Г.В. Кравчук було досліджено і вдосконалено методику навчання студентів
технічних

спеціальностей

професійно

орієнтованого

англійського

діалогічного мовлення [108], а В.В. Стрілець запропоновано проектну
методику

навчання

англійської

мови

майбутніх

програмістів

із

застосуванням інформаційних технологій [263]. О.В. Юдіна дослідила
методику навчання майбутніх менеджерів міжкультурного спілкування
німецькою мовою [295].
І, нарешті, слід відмітити появу за останнє десятиліття значної
кількості робіт із дистанційного навчання іноземних мов. Серед них
вирізняються дисертаційні дослідження Б.І. Шуневича та І.В. Секрет. Так, У
праці Б.І. Шуневича представлена інтегрована схема класифікації моделей
дистанційного навчання, з використанням компонентів якої навчальний
заклад може створити власну модель залежно від його потреб і можливостей

48

[294]. У дисертації проаналізовано зарубіжні теорії дистанційного навчання,
історію його розвитку, обґрунтовано термінологію з цієї тематики,
досліджено класифікації моделей організації нової форми навчання за
кордоном і в Україні; розглянуто форми і види оцінювання дистанційного
навчання.
Крім того, представлено порівняльний аналіз зарубіжних і вітчизняних
віртуальних навчальних середовищ, які часто використовуються в процесі
організації дистанційного навчання в Європі та Північній Америці, і,
зокрема, в Україні. Запропоновано модель дистанційного курсу з іноземних
мов для студентів перших курсів нефілологічних спеціальностей. Описано
етапи укладання дистанційного курсу і результати його впровадження, а
також проект бази даних навчальних об’єктів для повторного використання
частин дистанційного курсу в процесі розроблення інших дистанційних
курсів з цього предмета.
У праці наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової
проблеми, що дістає вияв у розвитку дистанційного навчання у вищій школі
країн Європи та Північної Америки, визначено його провідні ідеї і тенденції
та частково впроваджено їх у вітчизняну педагогічну практику.
У

дисертації

Б.І.

Шуневича

проаналізовано

зарубіжні

теорії

дистанційного навчання, історію його розвитку, обґрунтовано термінологію з
цієї тематики, досліджено класифікації моделей організації нової форми
навчання за кордоном і в Україні; запропоновано інтегровану схему
класифікації

моделей

дистанційного

навчання,

з

компонентів

якої

навчальний заклад може створити власну модель залежно від його потреб і
можливостей, а також розглянуто форми і види оцінювання дистанційного
навчання.
Крім того,

Б.І. Шуневичем

представлено порівняльний

аналіз

зарубіжних і вітчизняних віртуальних навчальних середовищ, які часто
використовуються в процесі організації дистанційного навчання в Європі та
Північній

Америці,

і,

зокрема,

в

Україні.

Запропоновано

модель
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дистанційного курсу з іноземних мов для студентів перших курсів
нефілологічних спеціальностей. Описано етапи укладання дистанційного
курсу і результати його впровадження, а також проект бази даних навчальних
об’єктів для повторного використання частин дистанційного курсу в процесі
розроблення інших дистанційних курсів із цього предмета [294].
Автором

було

запропоноване

визначення

терміна

«електронне

(дистанційне) навчання», що являє собою вдосконалене твердження
Т. Андерсена і Р. Ґаррісона про існування шістьох видів взаємодії між
студентом, викладачем і навчальними матеріалами: це організований за
певними темами, предметами навчальний процес, який передбачає активний
обмін інформацією між розділеними в просторі і часі студентами,
викладачами

і

навчальними

матеріалами,

за

якого

максимально

використовуються сучасні засоби нових інформаційних технологій і засоби
масової комунікації – телефон, факс, радіо, телебачення, в тому числі
кабельне, а також аудіо-, теле- і відеоконференції, засоби мульти- і
гіпермедіа, комп’ютерні телекомунікації та ін. [294].
Дослідником було створено «Короткий англо-український тлумачний
словник-мінімум термінів з дистанційного навчання», у якому він
обґрунтував терміни дистанційне навчання, дистанційне викладання,
дистанційне вивчення, діалогове навчання, відкрите навчання. Ученим
виокремлено 3 етапи історії розвитку дистанційного навчання в Європі і
Північній Америці.
Б.І.

Шуневичем

запропоновано

створити

інтегровану

схему

класифікації моделей дистанційного навчання з такими п’ятьма рівнями: 1)
вид організації, яка пропонує дистанційне навчання (міждержавний,
державний консорціум, ВНЗ, корпорація, інші установи); 2) фінансовоекономічна

база

для

забезпечення

навчального

процесу

(державна,

спонсорська підтримка, гранти, кошти студентів і ін.); 3) матеріальнотехнічне забезпечення (приміщення, мережі зв'язку і передачі даних, апаратні
засоби, прикладне програмне забезпечення тощо); 4) види і засоби зв’язку:
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студент – викладач – навчальний матеріал (переважно односторонній: пошта,
радіо, телебачення; двосторонній: електронна пошта, телефон, факс;
багатосторонній: Інтернет, екстранет, інтранет та ін.); 5) вид навчального
матеріалу і форма, в якій він може бути переданий студентам: друковані
матеріали (посібники, методичні розробки і ін.), електронні текстові,
графічні, аудіо-, відеоматеріали, анімація (на аудіо- або відеокасеті, дискеті,
компакт-диску, в складі дистанційного курсу та ін.) [там же].
Ученим було проведено порівняння тенденцій розвитку дистанційних
курсів у ВНЗ Європи, в тому числі України, та Північної Америки. Це
дослідження дало йому можливість виявити спільне і відмінне у розвитку
дистанційного навчання у навчальних закладах та організаціях згаданих
вище країн Європи та Північної Америки за такими показниками, як
нормативно-правова база організації дистанційного навчання; освітні заклади
та організації, які впровадили таке навчання; джерела їх фінансування та
основних витрат; навчальні програми, дистанційні курси, зокрема з
іноземних мов, які освітні заклади пропонують студентам дистанційного
навчання; механізми оцінювання знань студентів; шляхи підвищення
кваліфікації викладачів дистанційного навчання; віртуальні навчальні
середовища, які використовуються у ВНЗ, а також встановити послідовність
упровадження позитивних ідей зарубіжного досвіду в практику діяльності
вищої школи України. У дослідженні запропоновано вдосконалені реальні
вітчизняні й зарубіжні тести та анкети, які можна використати для організації
навчання у вітчизняних ВНЗ.
Б.І. Шуневичем запропоновано модель дистанційного курсу для
студентів першого курсу нефілологічних спеціальностей, яку розроблено з
урахуванням вимог навчальної програми для викладання іноземної мови у
вітчизняних ВНЗ, і яка включає завдання від повторення фонетики до
перекладу спеціальної літератури за фахом і спілкування в межах цієї
тематики.
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У дисертаційному дослідженні І.В. Секрет було висвітлено теоретичні
та методичні проблеми формування іншомовної професійної компетентності
студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційної освіти
з позицій вітчизняної та зарубіжної теорії й практики [253]. Концептуальнометодологічними

передумовами

дослідження

проблеми

іншомовної

професійної компетентності фахівця та її формування в умовах дистанційної
освіти І.В. Секрет вважає: принципи розвитку Болонського процесу;
зарубіжні освітні концепції; філософсько-педагогічні засади розвитку
української освіти; концептуальні педагогічні положення про дистанційну
освіту;

положення

компетентнісного,

індивідуалізованого,

диференційованого, особистісно-орієнтованого та проблемного підходів до
навчання; педагогічні принципи розробки та використання електронного
навчального забезпечення й інформаційно-комунікаційних технологій;
методичні засади викладання іноземних мов у вищому технічному
навчальному закладі.
Ученою розкрито сутність, зміст та структуру іншомовної професійної
компетентності, уточнено її критерії у здійсненні професійної діяльності в
умовах іншомовного середовища. Іншомовна професійна компетентність
визначається

як

інтегративне

особистісно-професійне

утворення,

що

реалізується у психологічній та технічно-операційній готовності особистості
до виконання успішної, продуктивної та ефективної професійної діяльності з
використанням засобів іноземної мови або в умовах іншомовної культури,
яке забезпечує можливість ефективної взаємодії з оточуючим середовищем.
У структурі іншомовної професійної компетентності виокремлюються
компетентності глобальних рівнів: компетентності когнітивного рівня у
складі

знаннєвого,

мислительного,

стратегічного

компонентів

та

металінгвістичного усвідомлення; компетентності лінгвістичного рівня, які
охоплюють фонологічний, лексичний, граматичний, соціолінгвістичний та
дискурсивний

компоненти;

компетентності

соціолінгвістичного

та

прагматичного рівнів (ключові компетентності у складі аксіологічного,
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культурологічного, життєтворчого та морально-естетичного компонентів;
загальнопрофесійні компетентності – предметна, міжпредметна, професійнокомунікативна, педагогічна, психологічна, рефлексивна, інформаційна;
спеціальні компетентності).
Критеріями сформованості іншомовної професійної компетентності
студентів, за І.В. Секрет, є володіння навичками лінгвістичної реалізації
професійної (усної, письмової) комунікації, досягнення комунікативних
цілей у різних типах спілкування (офіційне, неофіційне, ділове, академічне
(навчальне, наукове), створення інформаційного продукту та виконання
професійних функцій засобами іноземної мови, володіння моральноетичними нормами та професійними цінностями.
Дослідницею виявлено основні тенденції впровадження дистанційної
освіти у процес формування компетентностей у вищих навчальних закладах
зарубіжжя: створення матеріально-технічної бази шляхом реалізації проектів
державного рівня, зовнішнього фінансування, спільного фінансування з боку
держави та вищих навчальних закладів, з ініціативи вищих навчальних
закладів; забезпечення вільного доступу до інформаційних джерел та
створення електронних бібліотек; активне залучення викладачів та студентів
до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній
діяльності; створення центрів для розвитку інформаційної компетентності
викладачів,

розроблення

обслуговування

електронного

електронних

засобів

методичного

навчання;

забезпечення,

створення

сайтів

та

інформаційних порталів, які знайомлять з вищим навчальним закладом у
мережі

Інтернет;

організація

наукових

досліджень

та

тематичних

конференцій, створення науково-методичних консорціумів на рівні окремих
викладачів та вищих навчальних закладів [253].
Серед можливостей дистанційної освіти у формуванні компетентностей
І.В. Секрет виокремлює ті, що забезпечують: оптимізацію наукових
досліджень; спілкування між студентами, викладачами, фахівцями інших
спільнот та країн; розширення доступу до інформації та навчальних ресурсів.
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Найбільш продуктивною моделлю впровадження дистанційної освіти, на
думку вченої, є змішане навчання як поєднання традиційного викладання та
електронного

навчання.

Такі

умови

формування

компетентностей

передбачають запровадження нових сценаріїв викладання й навчання, які
реалізовуватимуться в умовах традиційного навчання.
Дослідницею розроблено та теоретично обґрунтовано педагогічну
концепцію формування іншомовної професійної компетентності студентів
вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційної освіти. Її зміст
представлено у сукупності таких компонентів: загальні положення (правова
та методична основа, мета, задачі, джерела побудови концепції, її місце у
педагогічній теорії та системі міжпредметних знань, межі застосування);
понятійно-категоріальний

апарат;

теоретико-методологічні

засади,

які

ґрунтуються на положеннях системного, синергетичного, діяльнісного,
інформаційного,

кваліметричного,

диференційованого,

технологічного,

особистісно-орієнтованого,
аксіологічного,

інтегративного,

партисипативного, культурологічного та компетентнісного підходів; ядро
концепції у сукупності системи вихідних положень, що визначають її
специфіку; змістово-смислове наповнення, яке охоплює детальний аналіз
структури

та

інтелектуальних

змісту

іншомовної

здібностей,

мотивації

професійної
досягнення

компетентності;
та

особистісної

епістемології майбутнього фахівця як психологічних чинників, що пливають
на характер формування іншомовної професійної компетентності в умовах
дистанційної освіти; теоретичну модель формування іншомовної професійної
компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах
дистанційної освіти; педагогічні умови у складі необхідних і достатніх
організаційно-управлінських,

організаційно-змістових,

психолого-

педагогічних та навчально-методичних педагогічних умов; верифікація
концепції шляхом проведення педагогічного експерименту.
У дисертації І.В. Секрет представлено особливості використання
засобів

дистанційної

освіти

у

формуванні

іншомовної

професійної
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компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів. Автор
стверджує, що змішане або гібридне навчання залишається пріоритетною
формою використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні,
яке у практичній діяльності реалізується у вигляді індивідуалізованого
навчання з використанням комп’ютерних технологій, застосуванням ресурсів
соціальних мереж Інтернету, автоматизованих систем оцінювання письмових
робіт та інших інноваційних технологій. Основним способом застосування
інформаційно-комунікаційних

технологій

у

формуванні

іншомовної

професійної компетентності студентів, за І.В. Секрет, є колективне творче
створення навчальних продуктів з використанням інформації та послуг
мережі Інтернет, їх розповсюдження між учасниками навчального процесу
для обговорення й оновлення його змісту після закінчення навчального
курсу. Інформаційно-комунікаційні технології (текстовий редактор Word,
веб-сайти, проектні роботи з використанням мережі Інтернет, електронна
пошта, чати, блоги, вікі, підкасти, словники та довідники в режимі он-лайн,
навчальні матеріали та електронні підручники на асинхронних носіях СD,
DVD,

інтерактивні

дошки,

проектори

тощо)

за

умови

адекватно

організованого змісту сприяють формуванню іншомовної професійної
компетентності,

охоплюючи

всі

її

структурні

компоненти.

Ступінь

використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному
процесі визначається обсягом аудиторних навчальних годин та самостійної
роботи,

забезпеченістю

учасників

навчального

процесу

необхідним

комп’ютерним обладнанням, рівнем розвитку інформаційної компетентності
викладача та його психологічною готовністю до реалізації навчальних цілей
через застосування комп’ютерних інновацій у навчальному процесі.
І.В. Секрет експериментально доведено ефективність педагогічної
концепції формування іншомовної професійної компетентності студентів
вищих технічних навчальних закладів засобами дистанційної освіти та
запроваджено у навчальний процес відповідні методичні рекомендації.
Організація експериментального навчання на засадах педагогічної концепції
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формування іншомовної професійної компетентності засобами дистанційної
освіти дозволила дослідниці досягти наступних цілей: формування зрілого
ставлення до процесів навчання та усвідомлення власної значущості у
навчальній діяльності, що знайшло втілення у розвитку критичності
мислення, розуміння можливостей існування багатовимірності наукового
мислення та знання, толерантного ставлення до різних світоглядних позицій,
гнучкості сприйняття, готовності до постійного саморозвитку та самоосвіти;
розвиток уявлень про майбутню професійну діяльність, успішне здійснення
якої передбачає функціонування іншомовної компоненти.
Крім дисертаційних робіт з іншомовної підготовки фахівців різних
галузей, останніми роками з’явилася низка спорадичних досліджень,
присвячених цій науковій проблемі й представлених у формі наукових
статей. Так, слід відзначити публікації О.В. Артюхової «Іншомовна
підготовка студентів нефілологічних спеціальностей до міжкультурної
взаємодії» [7], «Міжкультурний підхід формування англомовної лексичної
компетенції майбутніх економістів у вищих навчальних закладах» [ 8],
Л. Вікторової «Іншомовна підготовка студентів у спеціалізованих ВНЗ» [36]
та інших. Однак вказані публікації відображають лише перші спроби їх
авторів дослідити задекларовані наукові проблеми.
Таким чином, огляд та аналіз здійснених останніми роками досліджень
з іншомовної підготовки в вищій школі надає підстави стверджувати, що
стан

іншомовної

підготовки

в

Україні

переконує

у

необхідності

проектування інноваційних моделей такої підготовки фахівців різних
галузей, зокрема

актуальним постає розроблення науково обґрунтованої

моделі іншомовної підготовки вітчизняних фахівців права, адже дослідження
іншомовної підготовки фахівців права в трицикловій системі вищої освіти з
урахуванням європейського досвіду наразі в вітчизняній педагогічній науці
відсутнє. Водночас євроінтеграційні процеси в Україні, динамічний розвиток
глобальної економіки та глибокі зміни в сфері зайнятості висувають нові
вимоги до якості іншомовної підготовки фахівців різних сфер. Це зумовлює
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необхідність її модернізації, тож дослідження особливостей іншомовної
підготовки юристів в провідних європейських університетах [166-168; 172175; 182; 184-185], надають можливість запропонувати новітню модель
іншомовної підготовки фахівців права в трицикловій системі вітчизняної
вищої освіти.
Основні положення моделі іншомовної підготовки фахівців права в
трицикловій системі вищої освіти повинні базуватися на компетентнісному
підході, а саме: по завершенні кожного циклу вищої юридичної освіти –
бакалаврату, магістратури, аспірантури – здобувач повинен досягти
визначених результатів навчання та розвинути відповідні іншомовні
компетентності.
1.2. Іншомовна підготовка фахівців права: основні поняття та терміни
Соціальний контекст та потреби особистості зумовлюють оволодіння
іноземними мовами не лише як засобом міжкультурного спілкування, але й
як засобом спілкування міжособистісного. Таке володіння мовами, яке дасть
можливість

майбутнім

фахівцям

реалізувати

себе

в

умовах

багатонаціонального й полікультурного простору, і повинна забезпечити
сучасна система іншомовної підготовки. Зрозуміло, що вона повинна бути
релевантною євроінтеграційним процесам в Україні. Звідси, виникає
необхідність уточнити поняття «іншомовна підготовка».
Аналіз фахової літератури показав, що термін «іншомовна підготовка»
досить активно увійшов до обігу в педагогічній теорії. Проте, слід відмітити,
що хоча й немало науковців послуговуються ним, зокрема, С.Р. Айдарова
(2004 р.), Р.О Гришкова (2009 р.), К.Л. Єлисеєва (2009 р.), А.С. Крилова
(2003 р.), А.М. Кузнєцов (2003 р.) та ін., чіткої дефініції цього поняття не
спостерігається. Нечіткість меж терміну призводить до того, що під поняттям
«іншомовна підготовка» розуміють просто навчання іноземних мов, оскільки
іншомовну підготовку ототожнюють з іншомовною освітою, яка також,
зазвичай, зводиться лише до характеристики процесу навчання іноземної
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мови, що передбачає реалізацію різних цілей на різних етапах розвитку
суспільства: практичних цілей в плані розвитку усного мовлення та читання,
освітніх

цілей,

співставлення

іноземної

та

рідної

мов,

оволодіння

мовленнєвою діяльністю, навчання іншомовного спілкування тощо.
Термін «іншомовна освіта» ширший, і деякі дослідники, зокрема,
О.В. Бігич (2005 р.), пропонували замінити ним термін «навчання іноземної
мови», підкресливши тим самим відмінність цих понять за цілями й змістом
[16].
Вважаємо, що на новітньому щаблі розвитку суспільства слід
розмежовувати поняття «навчання іноземних мов» та «іншомовна освіта». І
не лише тому, що перше є частиною другого. Метою навчання є формування
утилітарних навичок та вмінь у конкретних прагматичних цілях [198].
Відповідно зміст навчання є аналогічним – формування даних навичок і
вмінь для іншомовного спілкування. Поняття ж освіти, зокрема, іншомовної,
інтерпретується як становлення людини шляхом її входження в культуру;
завдяки її присвоєнню людина стає суб’єктом культури [там же]. Іноземна
мова в цьому контексті є унікальною за своєю освітньою суттю, якщо
ставитися до неї як до освітньої дисципліни. Саме іншомовна освіта наділена
потенціалом, здатним зробити додатковий внесок у розвиток людини як
індивідуальності та суб’єкта культури мови, що вивчається.
У свою чергу, статус іноземної мови як навчальної дисципліни
розширює процесуальні аспекти освіти, наповнюючи їх відповідним до
дисципліни компонентним складом. Так, змістом пізнавального аспекту
іншомовної освіти є культурологічний компонент, елементами якого є факти
культури країн мов, що вивчаються, включаючи власне мову як невід’ємний
компонент культури у її діалозі з рідною культурою. Змістом розвиваючого
аспекту є психологічний компонент, який проявляється у здатності студента
здійснювати мовленнєву діяльність, іншомовне спілкування, навчальну
діяльність

та

характеризується

самостійну

навчальну

аксіологічним

роботу.

компонентом

Виховний

(моральним,

аспект
етичним,
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ціннісним), а навчальний – формуванням іншомовних комунікативних
компетентностей. Таке широке трактування компонентного складу її (освіти)
змістової частини спрямоване на розвиток індивідуальності студента як
суб’єкта загальної культури зокрема, культури країн, мови яких вивчаються.
Представлена широка інтерпретація терміну іншомовна підготовка по-перше,
відповідає ситуації, коли перед вищими освітніми закладами стоїть завдання
стимулювати

здатність

адаптуватися

до

умов

глобалізованого

інформаційного суспільства та прагнення до знань – навчати вчитися. Тим
більше, що тезаурус слова «підготовка» – виучка: виучувати, готувати до
життя

у

складному

культуроцентричному

глобалізованому
(культурологічному)

світі.

По-друге,

підходу

до

відповідає
формування

особистості, яка володіє рідною мовою й мовами народів світу, відкритої до
діалогу, до виконання професійних завдань [там же].
У цьому контексті слід визначати іншомовну підготовку як синтез
понять «іншомовна освіта» з її процесуальними аспектами і їх компонентним
складом та «навчання іноземних мов», що передбачає системний процес
оволодіння іноземними мовами на основі міждисциплінарної інтеграції,
автентичних навчальних матеріалів, моделювання реальних ситуацій
спілкування з урахуванням індивідуальних якостей, знань, навичок, вмінь та
мотивів особистості, які дозволять досягти рівня іншомовної комунікативної
компетентності, здатного забезпечити міжкультурне та міжособистісне
спілкування для вирішення професійних завдань у полікультурному,
мультилінгвальному суспільстві.
Таким чином, у дослідженні поняття іншомовна підготовка визначаємо
як системне оволодіння іноземними мовами на основі міждисциплінарної
інтеграції з урахуванням індивідуальних якостей особистості, спрямоване на
досягнення

такого

компетентності,

що

рівня

професійної

забезпечить

іншомовної

міжкультурне

та

комунікативної
міжособистісне

спілкування для вирішення професійних завдань у полікультурному,
мультилінгвальному глобалізованому суспільстві.
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Уточнене поняття «іншомовна підготовка», зорієнтоване на входження
її, як і всієї системи освіти, у світовий освітній простір, на задоволення
потреби суспільства у конкурентоспроможних фахівцях, здатних в епоху
глобалізації

до

максимальної

самореалізації

та

постійного

самовдосконалення.
Зокрема, економічний аспект глобалізації (і похідного від неї процесу –
євроінтеграції) породжує необхідність здійснювати іншомовну комунікацію,
перш за все, в професійній галузі. Звідси витікає необхідність володіння
особистістю

іншомовною

комунікативною

компетентністю,

зокрема,

професійною. Наявність такої компетентності, в першу чергу, сприяє
мобільності спеціаліста; відкриває можливість працевлаштування у різного
роду міжнародних організаціях та компаніях – торговельних, фінансових,
транснаціональних; можливість участі у міжнародних проектах, а також
продовження освіти, зокрема, дистанційно, у престижних закордонних
вищих навчальних закладах; сприяє підвищенню власної професійної
культури, посилює конкурентоспроможність фахівця тощо. Іншомовна
підготовка, володіючи великим освітнім потенціалом, вирішуючи завдання
формування

творчої,

активної,

самостійної

й

конкурентоспроможної

особистості (конкурентоспроможність, як відомо, безпосередньо пов’язана з
освітою), здатної до взаємодії в багатомовному і полікультурному
суспільстві, є ресурсом систематичного поповнення професійних знань,
формування

і

розвитку

професійної

іншомовної

комунікативної

компетентності у вищих закладах освіти [288-289].
Оскільки суспільна й особиста здатність конкурувати на ринку праці в
умовах глобалізації дедалі більше пов’язується із наявністю у фахівця різних
компетентностей, то зрозуміло, що компетентнісний підхід до формування
особистості конкурентоспроможного фахівця поширюється і на іншомовну
підготовку як на сегмент освіти. На сучасному етапі розвитку освіти цей
підхід є домінуючим. На думку багатьох науковців, які займалися питаннями
модернізації

системи

вищої

професійної

освіти

(А.А. Вербицький,
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І.Г. Галяміна, І.І. Драч, О.В. Овчарук, В.І. Луговий, Ж.В. Таланова,
Ю.М. Рашкевич та ін.), використання компетентностей при підготовці
фахівця

з

вищою

студентоцентрованого

освітою

означає

навчання,

суттєвий

спробу

поворот

реалізувати

в

практичну

бік
й

культурологічну складові освіти, перейти від предметної диференціації до
міждисциплінарної інтеграції [27; 47; 63; 194; 119-131]. Це означає, що в
контексті компетентнісного підходу центральною постаттю освітнього
процесу виступає студент у взаємодії із групою викладачів, зусилля яких
спрямовані конкретно на нього, на його підготовку до відповідної
професійної діяльності. У зв’язку з цим стає актуальним поворот до
проблеми формування іншомовної компетентності студентів у процесі
іншомовної підготовки, про що свідчать численні дослідження науковців
(О.А. Алмабєкова, Г.К. Борозенець, О.В. Варникова, Р.О. Гришкова,
Т.А. Матвеєва, В.В. Махова, Н.О. Микитенко, І.В. Секрет, Н.А. Сура,
О.Б. Тарнопольский, О.В. Хоменко та ін.) [2; 22; 26; 49-50; 140-141; 143-144;
253; 264; 274; 288-289].
Щодо

визначення

поняття

«іншомовна

(комунікативна)

компетентність» та його компонентного складу у фаховій літературі
спостерігається

відсутність

одностайності.

Зокрема,

іншомовна

(комунікативна) компетентність трактується як:
- внутрішня готовність і спроможність до іншомовного мовленнєвого
спілкування, до комунікації іноземною мовою [342].
- система, до якої як складові входять комунікативні та пізнавальні
здібності, пізнавальна активність, мотивація, креативність та готовність до
іншомовного спілкування [105].
- готовність до іншомовної діяльності у різних сферах згідно з
пріоритетами особистості [157];
- функціональна мовна спроможність, передача, інтерпретація і
обговорення значення, що передбачає взаємодію між двома або декількома
індивідами, які належать до одних і тих же або різних мовленнєвих спілок,
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або між одним індивідом і письмовим або усним текстом; як здатність
функціонувати у реальних умовах спілкування, тобто в динамічному обміні
інформацією, де лінгвістична спроможність повинна пристосовуватись до
прийому інформації як лінгвістичного, так і паралінгвістичного характеру
[456] тощо.
Тобто, як можна бачити, існують суттєві розбіжності в трактуванні
поняття.

Тому,

для

цілей

дослідження

необхідно

сформулювати

робоче/опорне визначення поняття «іншомовна компетентність». Проте, слід
відмітити, що об’єднувальною ланкою є твердження дослідників щодо
складності та багатокомпонентності структури іншомовної компетентності.
Розгляд компонентів іншомовної компетентності не належить до наших
завдань. Однак одностайне виділення всіма авторами соціокультурного
компоненту, як невід’ємної складової іншомовної компетентності спонукає
загострити на ньому увагу.
Згідно В.В. Сафонової, соціокультурна компетенція передбачає знання
майбутніми фахівцями національно-культурних особливостей соціальної та
мовленнєвої поведінки носіїв мови (її звичаїв, етикету, соціальних
стереотипів, історії та культури країни) і способів користуватися ними у
процесі спілкування [250-251]. Саме такі знання дають можливість виходу на
міжкультурну комунікацію. Згідно І.І. Халеєвої міжкультурна комунікація є
сукупністю специфічних процесів взаємодії людей, що належать до різних
культур мов. Вона відбувається між партнерами по взаємодії, які не тільки
належать до різних культур, але при цьому й усвідомлюють той факт, що
кожен з них є «іншим» і кожен сприймає чужорідність «партнера» [285-286].
Вихід на міжкультурну комунікацію забезпечується завдяки розвитку
рис вторинної комунікативної особистості (Н.Д. Гальскова, І.І. Халеєва)
[45-46; 285-286]. У цьому зв’язку слід вважати за доцільне зупинитися на
огляді категорій «мовна особистість» і «вторинна мовна особистість».
Проблема мовної особистості – це концентроване вираження розуміння
відображення в мові національно-специфічного бачення світу з позицій
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антропоцентричного підходу, яке розвинулося в лінгвістиці у 80-х роках XX
століття. Саме усвідомлення пріоритетності особистісного чинника і
слугувало стимулом до створення теорії мовної особистості.
Під мовною особистістю Ю.М. Караулов, якому належить пріоритет у
створенні

вищезгаданої

теорії,

розуміє

«сукупність

здібностей

і

характеристик людини, які обумовлюють створення і сприйняття ним
текстів, які розрізняються за: а) ступенем структурно-мовної складності; б)
глибиною і

точністю відображення

дійсності;

в) певним цільовим

спрямуванням». Ю.М. Караулов (2007 р.) підкреслює, що мовна особистість
– це та наскрізна ідея, яка пронизує і всі аспекти вивчення мови і одночасно
руйнує межі між дисциплінами, які вивчають людину, оскільки неможливо
вивчати людину поза її мовою [88-90].
І.І. Халєєва розвинула згадану концепцію, пов’язавши її з комунікацією
на міжкультурному рівні. Вона стверджує, що для здійснення міжкультурної
комунікації необхідно поступово, переводячи другу мову в статус «нечужої»,
формувати вторинну мовну особистість, здатну проникати в «дух» мови, що
вивчається, в «плоть» культури того народу, з яким повинна здійснюватися
міжкультурна комунікація [285, с. 220].
Таким чином, вторинна мовна особистість визначається як сукупність
здібностей людини до іншомовного спілкування на міжкультурному рівні,
під яким розуміють адекватну взаємодію з представниками інших культур
[285-286].
Цікавість автора даного дослідження викликало й визначення
вторинної мовної особистості, запропоноване А.1. Плєховим (2007 р.). Під
вторинною

мовною

особистістю

розуміється

комунікативно-активний

суб’єкт, здатний в тій чи іншій мірі пізнавати, описувати, оцінювати,
перетворювати навколишню дійсність і брати участь у спілкуванні з іншими
людьми засобами іноземної мови в іншомовно-мовленнєвій діяльності [204,
с. 3].
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Незважаючи на дискусії щодо правомірності виокремлення теорії
вторинної мовної особистості із загальної теорії мовної особистості
(Г.І. Богін

–

лінгводидактичний

аспект,

О.О.

Леонтьєв

–

словник

асоціативних норм, Ю.М. Караулов – рівнева розробка й формування
структури мовної особистості та ін.) [17; 88-89], більшість дослідників
вважає формування вторинної мовної особистості метою іншомовної
підготовки (М.Г. Євдокимова, А.В. Маринічева, Н.П. Хомякова).
У даному дослідженні ця мета розглядається лише як проміжний етап
до реалізації стратегічної мети державної мовної політики України.
Стратегічна мета й одночасно критерій ефективності системи іншомовної
підготовки країни у даному дослідженні декларується як формування
полікультурної мовної особистості, здатної взаємодіяти з представниками
різних культур і країн, оскільки полікультурна комунікація є поки що для
України перспективою. Наближати її можна лише в процесі поетапного
формування полікультурної мовної особистості. На реалізацію цієї мети
повинна бути спрямована вся система освіти, починаючи із дошкільної. Як
організована, формальна та неформальна (англ. Nоn-formal еduсаtіоn), так й
інформальна освіта (англ. Іnformаl еduсаtіоn) (В.І. Луговий). Вищий
навчальний заклад – лише один з етапів формування полікультурної мовної
особистосгі. Тому, в умовах немовного вищого навчального закладу,
декларуючи мету формування полікультурної мовної особистості, необхідно
враховувати й сьогоднішні реалії. Зараз можна говорити лише про
формування рис та основ вторинної мовної особистості, тобто майбутнього
фахівця, який би володів професією та іноземною мовою і міг спілкуватися у
міжкультурному, мультилінгвальному просторі, зокрема, професійному. Слід
зауважити, що навчання іноземним мовам у немовних вищих навчальних
закладах орієнтується на результат. Очікуваним результатом іншомовної
підготовки у вищій школі, релевантним сучасному етапу розвитку
українського суспільства, є формування іншомовної професійно орієнтованої
комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Проте, необхідно
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дивитися далі й прагнути досягнення зазначених вище стратегічних цілей.
Коли всі складові освіти, кожна на своєму рівні, будуть результативними у
навчанні іноземним мовам, абітурієнти володітимуть знаннями, навичками і
уміннями

–

компетентностями,

відповідно

до

загальноєвропейських

стандартів і вищий навчальний заклад матиме реальну базу для реалізації
своїх цілей у галузі іншомовної підготовки, можливо будн говорити про
формування основ полікультурної мовної особистості.
Таким чином, необхідність формування

полікультурної мовної

особистості зумовлюється саме глобалізацією. Щоб самореалізуватися в
глобалізованому суспільстві, недостатньо вивчати лише культуру країни,
мова якої вивчається. Потрібний інший підхід, який базується на осмисленні
як загальнолюдських культурних цінностей, так і на розумінні, сприйнятті
специфіки різних культур, на формуванні здатності спілкуватися з носіями
цих культур їх мовами та мовою міжнаціонального спілкування. Зрозуміло,
що

для

цього

повинен

бути

сформований

комплекс

професійних

компетентностей майбутнього фахівця.
Формування і виховання полікультурної мовної особистості, як
зазначалося, відбувається на основі діалогу/полілогу культур: рідної та
іншомовних. Тобто, йдеться про згадувані вище діалогові концепції.
Ідея підходу до освіти й виховання з позицій взаємовпливу культур
набула поширення в педагогічній науці наприкінці минулого століття
(В.С. Біблер, Б.С. Гершунський, С. Квятковський, Ю.І. Пассов та ін.) [13; 49;
92; 207-208]. За Р.О. Гришковою, саме фундаментальні ідеї діалогу культур
В.С. Біблера, філософії освіти для XXI століття Б.С. Гершунського та
концепція інтегративного навчання мови та культури відповідних країн
Ю.І. Пассова були покладені в основу іншомовної підготовки майбутніх
фахівців. Ці ідеї, як можна бачити, не втратили актуальності і в наш час.
Зауважимо, що праці багатьох науковців (Н.Ф. Бориско, Г.В. Єлизарова,
Ю.І. Пассов, В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Мінасова, М.J. Веnnet, Н. Вrown,
М. Вуram, Т. Ніggs та ін.) присвячені процесу засвоєння іншомовної
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культури в діалозі культур та його змісту [21; 68; 207-208; 250-251; 276; 317318; 323; 327; 393].
Суть перелічених робіт зводиться до того, що, оволодіваючи
іноземною мовою як невід’ємною частиною іншомовної культури в її діалозі
з культурою рідною, особистість усвідомлює останню як органічну грань
європейської культури, сприймає свою культуру як особливий голос
європейської спільноти (В.С. Біблер).
У контексті діалогу культур важливого значення набуває необхідність
прищеплювати комунікантам не лише досвід поведінки і мислення в іншій
культурі, але й досвід сприйняття нового для них соціокультурного
середовища [110; 208]. Інакше кажучи, йдеться про виховання емпатичних
здібностей як невід’ємної риси мовної особистості – готовності індивіда до
сприйняття іншого напряму думок, уміння співвідносити своє й чуже, що
дозволить уникнути втрат у спілкуванні.
У психологічній науці поняття «готовність» трактується як психічний
стан, як інтегративна якість особистості з багатокомпонентною структурою,
що складає основу успішної реалізації будь-якої діяльності [64; 226; 274].
Стосовно ж полікультурного середовища готовність до міжкультурної
комунікації є інтегративною якістю особистості, що характеризується
високим рівнем знань про цю сферу соціальної дійсності, позитивним
емоційно-ціннісним ставленням до особливостей різних культур, а також
умінням взаємодіяти з їх представниками [43, с. 22-23]. Для повноцінного
міжкультурного

спілкування

та

уникнення

збоїв,

міжкультурних

непорозумінь у спілкуванні недостатньо лише володіти іноземною мовою.
Взаєморозуміння представників різних мов та культур досягається наявністю
міжкультурної толерантності [245]. Тобто, актуальності для дослідження
іншомовної підготовки набирає теорія міжкультурної толерантності.
Формування толерантності до культурних відмінностей – процес
надзвичайно складний, оскільки пов’язаний з утвердженням певних
морально-етичних

норм.

Поняття

толерантності

набуває

особливої
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актуальності в умовах сучасності – посиленої агресивності, нетерпимості,
локальних конфліктів і громадянських воєн. Тому, слід дещо детальніше
зупинитися на цьому понятті, оскільки заміни йому в епоху формування
нового справедливого світового порядку немає.
Важливість толерантності для сучасного світу підкреслюється фактом
прийняття ЮНЕСКО Декларації принципів толерантності. Згідно Декларації,
толерантність – це чеснота, яка робить можливим досягнення миру й сприяє
заміні культури війни культурою миру. Це визначення одночасно є і
визнанням різноманіття культур, форм самовираження і способів прояву
індивідуальності людини. [58]
Явище толерантності розглядається науковцями у різних аспектах –
філософському,

політологічному,

соціологічному,

культурологічному,

психолого-педагогічному. Проте, оскільки філософські, культурологічні чи
психологічні концепції впливають на освіту не безпосередньо, а через призму
специфіки науки про освіту, зокрема педагогіки, то і проаналізувати
толерантність слід саме в її межах.
У

педагогічній

літературі

поняття

толерантності

пов’язане

з

вирішенням проблеми розвитку культури міжнаціональних відносин. Однак,
однозначного тлумачення поняття не існує, що дозволяє зробити висновок
про те, що процес його формування знаходиться в розвитку й сьогодні,
накопичуючи різноманітні значення, які відповідають реаліям сучасності.
Оскільки і об’єктивна реальність спонукає більше уваги приділяти розвиткові
культури міжнаціональних відносин у майбутніх фахівців, то слід відмітити,
що ця проблема знаходиться в полі зору багатьох дослідників (Д.В. Зінов’єв
(1998 р.), Б. Є. Ріердон (2001 р.), Л.Ф. Свойкина (2008 р.), О.А. Фролова
(2010 р.), І.М. Палько (2011 р.) та ін.) [76, 240, 252, 284, 206]. Зокрема,
міжкультурна толерантність визначається як:
- прагнення досягти взаємної поваги, розуміння та злагоди різних
інтересів та точок зору без використання тиску, переважно методами
роз’яснення та переконання [76, с. 50];
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- моральна якість особистості, яка передбачає терпимість до інших
точок зору та думок незалежно від національної та культурної належності,
що сприяє взаєморозумінню між представниками різних мов та культур
[284];
- здатність людини (або групи) співіснувати з іншими людьми, яким
властиві інші менталітети, спосіб життя [42];
- особистісна або суспільна характеристика, що передбачає усвідомлення того, що світ і соціальне середовище є багатовимірними, а отже, і
погляди на цей світ є відмінними і не можуть, і не повинні зводитися до
одноманітності або на чиюсь користь [206].
На

останнє

визначення

спирається

рівнева

теорія

виховання

толерантності Г.Д. Дмитрієва, згідно якої формування толерантності
відбувається на таких рівнях: розвиток терпимості до культурних
відмінностей; розуміння і сприйняття іншої культури; повага до культурних
відмінностей; утвердження культурних відмінностей [61]. Доповнює його
концепція М. Беннетта (М. Веnnett) [317-318]. М. Беннетт, один із найбільш
визнаних фахівців у галузі міжкультурної комунікації, бачить вирішення
проблеми підготовки до життя в іншомовній культурі і до міжкультурної
взаємодії шляхом розвитку в особистості міжкультурної чуттєвості завдяки
пристосуванню до навколишнього середовища. Проте, не можна виключати,
що результатом цього процесу може бути і втрата ідентичності з власною
культурою, і відсутність ідентифікації з чужою культурою. Тому, модель
М. Беннета, так само як і розглянуті інші моделі, не однозначна.
Проте,

сам

факт

появи

різноманітних

концепцій

виховання

толерантності свідчить, по-перше, про поворот сучасного суспільства до
людини, до проблем соціокультурної адаптації людини в світі [90]. По-друге,
про намагання глобалізованого суспільства досягти прагматичної мети –
сформувати толерантність у міжетнічних стосунках. Однак вирішення цього
завдання неможливе без знання конкретних етнічних культур в усьому їх
різноманітті, а, отже, без володіння іноземними мовами. Зрозуміло, що на
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сучасних мовах неминуче відбиваються економічний та соціокультурний
аспекти глобалізації, оскільки саме мова є їх ключовим компонентом.
Прагнучи до економічного єднання світу, глобалізація викликає і тенденцію
до єднання мов. Реалії глобалізації – об’єднання європейських країн у
Європейський Союз, створення спільного ринку, транснаціоналізація,
мобільність і багатомовність інтегрованого світу тощо – зумовили різке
посилення ролі іноземних мов як інструменту комунікації, засобу
міжособистісного й міжкультурного спілкування. Тобто, іноземні мови стали
рушійною силою соціокультурних євроінтеграційних процесів, забезпечивши
нерозривний зв’язок між ними та соціолінгвістичним аспектом євроінтеграції
[299].
Слід зауважити, що аналіз літератури з проблем соціолінгвістичного
аспекту євроінтеграції (як похідного від глобалізації явища) показав, що ця
частина євроінтеграційних процесів почала досліджуватися пізніше, ніж
економічний та соціокультурний аспекти. Станом на травень 2012 р. на
території Європейського Союзу функціонували 23 офіційно визнаних мови й
більш ніж 60 регіональних мов або говірок. Крім того, іммігранти, які
приїздять до Європи з інших регіонів світу, користуються своїми мовами.
Європейський Союз у цій галузі своєї діяльності має обмежені можливості,
оскільки в деяких країнах-членах мовна політика ведеться слабо або взагалі
відсутня. Однак, Європейська Комісія заявляє, що вона зацікавлена в
збереженні мовного багатоманіття в Європі і в вивченні європейцями їх
рідних мов [327].
Розглядається експансія англійської мови в Європі (С.К. Хільгендорф)
та її вплив на інші мови (D. Graddоl) [287; 390]. Учені відзначають
домінування англійської мови в сфері науки, торгівлі, міжнародних зв’язків,
юриспруденції тощо (D. Graddol, Xільгендорф).
Не обійшли увагою проблеми багатомовності та навчання іноземних
мов

в

епоху

євроінтеграції

українські

дослідники:

В.А.

Гаманюк,
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Л.С. Добровольська, Л. Вікторова, Л.А. Онуфрієва, Н.Ю. Колесниченко,
О.В. Хоменко [48; 36; 196; 100; 288-289].
Підсумовуючи викладене, слід відзначити, що вивчення сучасних
поглядів науковців на роль іноземної мови (мов) у період євроінтеграції
дозволило окреслити певні соціолінгвістичні тенденції, викликані цим
процесом, а саме:
1) домінування англійської мови;
2) багатомовність/полілінгвізм;
3) (усічене) оволодіння іноземною мовою;
4) мова як ринкова цінність і мобільний ресурс.
Теоретичне підґрунтя іншомовної підготовки складають також і
гуманістичні ідеї. Не можна заперечувати фундаментальної цінності ідей
гуманістичної педагогіки 20-го століття (В.О. Сухомлинський, Є.І. Ільїн,
В.А.

Кан-Калік,

О.О.

Леонтьєв,

Л.О.

Леонтьєв,

Р.П.

Мильруд,

В.І. Лещинський, Т.В. Лаврикова, Л.Є. Заварзіна та ін.), однак очевидно, що
на кожному новому витку суспільного розвитку з’являється нове бачення
процесів, що відбуваються, їх оцінка, розуміння шляхів подальшого
розвитку, переоцінка минулого тощо [18].
Глобалізаційні процеси, нівелюючи традиційні гуманістичні теорії, в
той же час, як показує аналіз джерел, породжують нові форми гуманізму,
зокрема:
- новий гуманізм (І. Бокова, 2012 р.), спрямований на побудову
відповідального й солідарного світу, підґрунтям якого є повага до культурного
різноманіття, заснована на розумінні того, що жодна з культур не володіє
монополією на універсальність і кожна окремо може зробити свій внесок в
зміцнення спільних цінностей [18];
- інформаційний гуманізм (Е.М. Давиденко, 2013 р.) [55], як умова
формування цивілізації нового типу, як гарант якісного життя людини в
інформаційному суспільстві й інформаційних технологіях, як засіб досягнення
гуманістичних цілей.
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У

численних

публікаціях

підкреслюється

планетарний

характер

гуманізму, який передбачає інтелектуальне й духовне співробітництво всього
людства. У документах ЮНЕСКО розкривається зміст такого співробітництва
між Північчю й Півднем, Сходом і Заходом, забезпечення доступу для всіх до
якісної освіти, зміцнення мережі наукового співробітництва, розвиток
інформаційних технологій для комунікації тощо. Реалізувати планетарні
гуманістичні цінності без знання іноземних мов неможливо. Тому в системі
іншомовної підготовки, в її змісті, формах і методах навчання повинні знайти
відображення сучасні ідеї гуманізму. Для цього у вищій професійній школі,
зокрема, юридичного профілю видається доцільним:
1) включення до освітнього процесу блоку навчальних дисциплін
гуманітарного

та

соціально-педагогічного

спрямування

з

одночасним

викладанням іноземною мовою для подолання вузькопрофесійного мислення з
метою реального входження у процеси європейської інтеграції;
2) формування соціальної відповідальності майбутніх фахівців перед
суспільством засобами іншомовної підготовки та за рахунок міждисциплінарної
взаємодії;
3) формування толерантності та терпимості до інших думок, суджень із
метою знаходження шляхів до злагоди та взаєморозуміння, до спільних точок
зору на проблеми, що можуть виникнути в майбутній професійній діяльності;
4) формування навичок міжкультурної соціальної взаємодії, розширення
культурного світогляду студентів у процесі оволодіння іноземними мовами.
Таким чином, з усього викладеного вище випливає, що основоположними
для функціонування системи іншомовної підготовки в умовах євроінтеграції є:
- діалог культур;
- теорія міжкультурної толерантності;
- ідеї гуманізму та концепції розвитку іншомовної (комунікативної)
компетентності [288-289].
Беззаперечною є роль іншомовної підготовки з її інтегративним
характером у вирішенні об’єктивно сформованої проблеми адаптації молодого
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спеціаліста до нових умов інформаційного суспільства, оскільки разом із
практичними

завданнями

з

оволодіння

іноземними

мовами,

зокрема,

формування комунікаційних компетентностей, іншомовна підготовка акумулює
в собі значний загальноосвітній потенціал, спрямований на підвищення рівня
загальної та професійної культури, культури мислення, комунікації тощо, готує
до міжкультурної комунікації, тому що в процесі оволодіння іноземними
мовами студентові доведеться проникнути в іншу систему цінностей і життєвих
орієнтирів та інтегрувати їх у власну картину світу, власне світосприйняття.
Інакше кажучи, роль іншомовної підготовки зводиться до забезпечення
гармонійної взаємодії майбутнього фахівця із сучасним інформаційнотехнологічним суспільством.
У контексті євроінтеграційних процесів закономірно постає питання про
тип організації іншомовної підготовки в системі вітчизняної вищої освіти
взагалі, й у вищих юридичних навчальних закладах зокрема.
1.3. Трициклова організація вищої освіти за Болонським процесом
Глобалізаційні та євроінтеграційні, зокрема Болонський, процеси, в яких
бере участь Україна, зобов’язують докладно аналізувати світові тенденції та
національні традиції, шукати оптимальний баланс загального і особливого в
розвиткові різноманітних сфер суспільного життя. Насамперед, це стосується
вищої освіти як постачальника висококваліфікованих кадрів і провайдера
дослідницько-інноваційної діяльності, що важливо в умовах інноваційного
типу людського прогресу.
З огляду на зазначене, тенденцію до поділу на цикли вищої освіти в межах
Болонського процесу можна описати таким чином:
• до 2003 р. – два цикли (бакалаврський та магістерський);
• з 2003 р. – три цикли (додано 3-й, докторський, цикл);
• з 2005 р. – три цикли + короткий цикл (у межах або дотичний до
першого циклу);

72

• перспектива – три цикли + 4-й, постдокторський, цикл (доктор наук,
доктор габілітований, вищий доктор, державний доктор, постдоктор тощо) [214,
с. 27].
Поняття «цикл» використовується в Болонському процесі для визначення
відповідності етапів вищої освіти, кваліфікацій, програм, фаз навчання.
Термін «рівень» використовується для виявлення відповідності надання
освіти, наприклад, у Міжнародній стандартній класифікації освіти (International
Standard Classification of Education – ISCED) [413], що є у першу чергу
інструментом для статистичної класифікації.
Поняття «доступ» означає право на вступ до програми вищої освіти, але
не автоматичне зарахування на навчання. Успішне завершення першого
циклу вищої освіти надає доступ до програм другого циклу, відповідно
успішне завершення другого циклу надає доступ до програм третього циклу.
Створення трициклової структури вищої освїти започатковано у 2003 р.,
коли під час Берлінської конференції міністрів освіти (Берлінське комюніке)
[320] головним посилом стало завдання інтеграції Європейського простору
вищої освіти та Європейського дослідницького простору як засобу забезпечення
якості, тож Берлінське комюніке доповнило структуру кваліфікацій вищої освіти
третім (докторським) циклом, пов’язаним із дослідженнями. Також Берлінське
комюніке констатувало необхідним визначити, яким чином можуть короткі
програми бути включеними до структури вищої освіти – кваліфікації короткого
циклу включені до першого циклу або пов’язані з ним.
У Бергенському комюніке (2005 р.) [319], підкреслюючи важливість
партнерства студентів, ВНЗ, академічного персоналу та роботодавців з метою
посилення дослідницької складової вищої освіти, міністри наголосили на
необхідності включення до структури вищої школи третього – докторського –
циклу.
Дублінські дескриптори для бакалаврів і магістрів уперше були
запропоновані в березні 2002 р., надалі у 2004 р. вони набули розвитку та
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були сформульовані для кваліфікацій третього циклу вищої освіти, а потім і
для короткого циклу (в межах першого циклу) [458].
Під час Бергенської конференції європейських міністрів освіти було
прийнято всеохоплюючу Рамку кваліфікацій Європейського простору вищої
освіти, визначену як інструмент, що описує, пояснює та співставляє кваліфікації
вищої освіти та включає:
• три цикли (типово – бакалавр, магістр, доктор), передбачаючи
можливість існування проміжних кваліфікацій у національному контексті;
• загальні дескриптори для кожного циклу в термінах результатів навчання
та компетентностей;
• кредитне ранжування для першого та другого циклів (таблиця 1.4.
Додатку А).
Національні рамки кваліфікацій вищої освіти розробляються відповідно
до РК ЄПВО. Деякі національні рамки включають подальший поділ у межах
трьох основних Болонських циклів, але це не має широкого розповсюдження у
ЄПВО.
За Європейською рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя,
6-й рівень (відповідає першому циклу вищої освіти за РК ЄПВО)
завершується отриманням кваліфікації бакалавра; 7-й рівень (відповідає
другому циклу вищої освіти) завершується отриманням кваліфікації магістра
і 8-й рівень (відповідає третьому циклу вищої освіти ) завершується
отриманням

кваліфікації

доктора

філософії.

У

національній

рамці

кваліфікацій (України) існує також 9-й рівень, який відповідає кваліфікації
доктора наук.
У Додатку А2 наведено відмінності між рівнями кваліфікацій у розрізі
складових дескрипторів.
Отже, в даному розділі дослідження було визначено місце іншомовної
підготовки в структурі вищої освіти; основні поняття та терміни, за
допомогою яких проводиться аналіз такої підготовки; охарактеризовано стан

74

дослідження іншомовної підготовки фахівців права в системі вищої освіти та
подано стислий опис трициклової організації вищої освіти.
Сучасні інтеграційні процеси, активізація міжнародної взаємодії й
співробітництва європейських країн вводять іншомовну підготовку в освітні
пріоритети, в обов’язкову компетентнісну складову моделі підготовки
сучасного фахівця права, перетворюючи її на дієвий інструмент підготовки
молодого

покоління

юристів

до

професійної

діяльності

в

умовах

глобалізованого суспільства.
Висновки до першого розділу
Здійснений у розділі огляд стану дослідження іншомовної підготовки
дає змогу зробити такі висновки.
1. Останніми

роками

вітчизняними

науковцями

здійснено

ряд

досліджень іншомовної підготовки фахівців різних профілів: державних
службовців, журналістів, студентів економічних та технічних спеціальностей,
фахівців інформаційно-комунікаційних технологій, студентів природничого
профілю, фахівців сфери туризму і, нарешті, майбутніх юристів. Однак, у
проаналізованих роботах, які були присвячені юристам, було здійснено
дослідження лише окремих аспектів іншомовної підготовки майбутніх
фахівців права, як-от шляхів формування німецькомовної лексичної
компетенції

майбутніх

юристів

у

процесі

самостійної

роботи

з

використанням інформаційних технологій (З.К. Соломко) чи проблем
формування професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів у
фаховій підготовці (Д.І. Демченко).
2. Прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) та
запровадження Національної рамки кваліфікацій зобов’язує до оперування в
новітніх дослідженнях, присвячених вищій освіті, новими поняттями та
термінами. Дане дослідження іншомовної підготовки юристів, зокрема,
спирається на такі поняття, як «трициклова система вищої освіти»,
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«компетентність», «здобувач вищої юридичної освіти» тощо. За Болонським
процесом вища освіта має трициклову організацію: бакалаврат–магістратура–
аспірантура. Кожен із трьох циклів описаний в термінах компетентностей.
Отже, іншомовну підготовку майбутніх юристів необхідно здійснювати саме
в рамках трьох послідовних взаємопов’язаних циклів.
Основні наукові результати, викладені в розділі, опубліковано в [167;
169-171].
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РОЗДІЛ 2
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРАВА
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
2.1. Методика дослідження іншомовної підготовки фахівців права
в трицикловій системі вищої освіти
Дослідження іншомовної підготовки фахівців права тривало впродовж
10 років і охоплювало кілька послідовних етапів науково-педагогічного
пошуку.
Аналітико-констатувальний етап (2004-2010 рр.): сформульовано мету
і завдання дослідження, на основі аналізу узагальнено стан досліджуваної
проблеми, осмислено вітчизняний та зарубіжний досвід іншомовної
підготовки майбутніх фахівців права, зокрема, було здійснено: вивчення
європейських тенденцій іншомовної підготовки та досвіду юридичних
навчальних закладів та факультетів, аналіз нормативних документів, чинних
програм з іншомовної підготовки студентів із метою виявлення недоліків і
суперечностей та пошуку шляхів їх усунення, сформульовано базові
теоретичні положення, висунуто гіпотезу, згідно з якою, якщо визначити та
науково обґрунтувати концептуальні засади іншомовної підготовки фахівців
права в трицикловій системі вищої освіти, виявити особливості, тенденції та
моделі такої підготовки на основі аналізу та узагальнення європейського
досвіду, то на цьому підґрунті можливо розробити інноваційну модель
іншомовної підготовки фахівців права для забезпечення якісної вищої
юридичної освіти в контексті євроінтеграції в Україні.
Аналітико-пошуковий етап (2011-2013 рр.): визначено теоретикометодологічні

засади

інноваційної

системи

іншомовної

підготовки,

розроблено концептуальні засади такої підготовки, проведено опитування
викладачів та студентів (курсантів) на основі розроблених анкет.
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Узагальнюючий етап (2014-2015 рр.): розроблено модель іншомовної
підготовки фахівців права в трицикловій системі вищої освіти України на
основі європейського досвіду.
На початкових етапах дослідження було проведено ідентифікацію та
аналіз інформаційних джерел. Зазначене насамперед стосується ідентифікації
джерел валідних, вірогідних й актуальних даних. У даному разі такою
визначальною особливістю об’єкта і предмета дослідження є швидкий і
багатоаспектний розвиток іншомовної підготовки фахівців права. Зміни в цій
підготовці відбуваються настільки стрімко, що підвищується ризик утрати
валідності, достовірності та актуальності даних, які описують дійсний стан
речей.

Наприклад,

в

університетах

більшості

європейських

країн

спостерігається стрімке збільшення кількості англомовних магістерських та
докторських програм. Тому джерела інформації мають бути системними,
повними, точними і, що критично, своєчасними.
Відтак, пріоритету набувають он-лайнові інформаційні джерела в
електронному форматі. Цим вимогам насамперед задовольняють публікації,
що доступні в Інтернеті, ЮНЕСКО [332; 394], Організації економічного
співробітництва і розвитку [356, 455, 461], окремих провідних європейських
університетів [83, 301-302, 324, 334-337, 339-341, 346-348, 350-351, 357, 361363, 365, 367-368, 372-381, 383-385, 396, 398-399, 481-487], університетів
країн, які не є членами ЄС [11, 51, 65-66, 152, 154-155, 247-249], та
українських вищих навчальних закладів, що готують юристів [1, 97, 158-159,
162-163, 296], матеріали і презентації конференцій [81-82, 321-322, 353],
семінарів, круглих столів, публікації в дослідницьких міжнародних і
вітчизняних виданнях, статистичних збірниках. Серед них – щорічні
“Доповідь з людського розвитку“ ЮНЕСКО [480] та “Основні показники
діяльності вищих навчальних закладів України” [200-204], законодавчі акти,
що стосуються вищої освіти різних країн [313, 326, 427, 438] та України [7273, 214, 315] тощо.
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Складність об’єкту та предмету дослідження зумовлює комплекс
дослідницьких

підходів,

зокрема

застосування

загальнонаукових

і

специфічних із них. Серед перших – системний, історичний, поміж других –
кваліфікаційний (компетентнісний, результатний).
Системний та історичний підходи.
Нетривіальність, масштабність феномену іншомовної підготовки
детермінує застосування системного підходу. З-поміж іншого цей підхід
включає з’ясування структури і складу юридичної освіти. Передбачає також,
з метою уточнення сутності іншомовної підготовки фахівців права, вивчення
такої підготовки на трьох циклах вищої освіти: бакалавраті – магістратурі –
аспірантурі.
Системний підхід органічно доповнюється історичним підходом. Адже
зрозуміти сучасний стан і динамічні зміни іншомовної підготовки, виявити
тенденції її розвитку достовірно можна спираючись на розгляд історії явища
такої підготовки, зокрема дослідження, як воно зароджувалося, як відбувався
процес становлення. Насамперед це важливо для наукового передбачення
майбутнього підготовки вітчизняних фахівців юридичного профілю.
Компетентнісний (кваліфікаційний, результатний) підхід.
Також для виявлення сутності, опису змісту й здійснення класифікації
іншомовної підготовки застосовано компетентнісний (кваліфікаційний,
результатний) підхід, який має демонструвати перевагу над процесним
підходом. Компетентнісний підхід полягає в тому, що на кожному циклі
вищої освіти – бакалавраті, магістратурі, аспірантурі – у майбутніх фахівців
права

повинен

сформуватися

визначений

набір

іншомовних

компетентностей.
Поряд із дослідницькими підходами у роботі були використані
дослідницькі методи.
Емпіричні і теоретичні методи.
Для успішного виконання поставлених завдань застосовано комплекс
дослідницьких

методів:

емпіричних

(описових)

і

теоретичних.
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Експериментальні емпіричні методи в дисертаційному дослідженні не
використовувалися. Серед описових методів – спостереження, систематичне
спостереження, описова і кореляційна статистика, поміж теоретичних –
аналіз (зокрема класифікація) і синтез, індукція і дедукція, аналогія й інші.
Кількісні і якісні методи.
Осягнення іншомовної підготовки у європейському масштабі з
урахуванням її регіональної і національної різноманітності, зіставлення
різних зразків організації, функціонування, розвитку такої підготовки в
окремих

регіонах,

країнах,

університетах

детермінує

необхідність

застосування методу рейтингового порівняння. Його використання особливо
плідне з огляду

на виявлення представницьких моделей найкращого

європейського досвіду.
Нині з метою виявлення найкращих зразків розвитку вищої школи
взагалі, з’ясування найважливіших складових її діяльності зокрема,
використовуються різноманітні рейтингові системи. Найбільш популярними
і поширеними серед таких систем нині вважаються рейтинги «Таймс»,
«Шанхайський» і «Кью Ес». Між ними існують відмінності, системні
акцентуації на різних аспектах університетської успішності. Тому важливим
є уточнення інтегральної кореляції рейтингів «Таймс» і «Шанхайський» між
собою. Рейтинговий порівняльний метод актуальний для ідентифікації
конкретних регіонів, країн, університетів з огляду на ймовірне виявлення
передової практики розвитку іншомовної підготовки.
Серед характеристик двох рейтингових систем є такі, що за рейтингом
Таймс університети за загальною кількістю балів розподіляються більш
рівномірно, ніж за Шанхайським рейтингом. У першому випадку залежність
наближається до лінійної (прямо пропорційної), у другому є сильно
нелінійною

(експоненціальною).

Так,

у

2014

р.

між

найбільш

високорейтинговим університетом (в обох випадках – це Гарвардський
університет) і 100-м закладом різниця в балах для першого з рейтингів
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становить 1,5 рази, для другого – 4,2 раза, а для 200-ї позиції за рейтингом
Таймс – 1,9 раза, тобто менш ніж удвічі (див. Додатки Ж, З, К).
У Шанхайському рейтингу окремі показники настільки специфічні, що
частина університетів за ними взагалі не набирає балів. Так, за показником
кількості випускників – лауреатів Нобелівської премії та інших престижних
нагород у 2014 р. мали нульові бали 11 % університетів із перших 100, а за
чисельністю зазначених осіб серед працівників університетів – 16 % закладів.
Як результат за Шанхайським рейтингом явно домінують університети
США, за рейтингом Таймс такого багатократного перевищення кількості
університетів США порівняно, наприклад, із Сполученим Королівством
немає.
Шанхайський
інноваційний

рейтинг

потенціал

більшою

мірою

університетів.

враховує

Як

дослідницько-

результат,

розподіл

високорейтингових університетів за двома рейтинговими системами дещо
відмінний, хоча, за великим рахунком, якісно приблизно однаково (за
винятком співвідношення Північна Америка – Європа) характеризує
регіональний ландшафт найпотужнішого університетського потенціалу в
світі.
2.2. Методологічні засади формування компетентностей
у вищій юридичній освіті
Радикальні політичні, соціально-економічні та організаційні зміни, які
відбуваються в сучасному українському суспільстві, ведуть до суттєвих змін у
системі вищої професійної освіти. Динамізм суспільних процесів обумовлює
нові стратегічні напрями перебудови навчальної діяльності студентів у вищій
професійній школі на шляху до становлення майбутніх фахівців. Так, на зміну
оціночному підходу в підготовці спеціалістів із вищою освітою прийшов
компетентнісний підхід. Якщо раніше знання студентів вимірювалися
оцінками, то на сучасному етапі кожен фахівець повинен володіти певним
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набором компетентностей. Однак, наразі в системі вищої освіти склалися певні
протиріччя: з одного боку, існує необхідність підготовки спеціалістів
європейського зразка із різних галузей знань, з іншого боку, немає державних
стандартів та освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ), які б визначали
відповідні компетентності таких спеціалістів.
Так, наприклад, не існує державних стандартів підготовки фахівців права,
хоча, за статистикою, професія юриста є однією з найпопулярніших у
здобувачів вищої освіти і входить в десятку рейтингу престижних професій
України [238-239].
Створення якісної вищої юридичної освіти в Україні ускладнюється через
відсутність впродовж тривалого часу єдиних вимог до підготовки юристів.
Зокрема, через неоднозначність підходів різних юридичних наукових шкіл до
визначення змісту підготовки юридичних кадрів затягувалося розроблення
(відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 2002 р.) стандарту вищої
освіти з права за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, а за освітньокваліфікаційним рівнем магістра затверджений стандарт відсутній взагалі.
Протягом тривалого часу проект державного галузевого стандарту за освітньокваліфікаційним рівнем (ОКР) «бакалавр права» знаходився на погодженні в
Міністерстві соціальної політики, після чого очікувалося прийняття цього
стандарту Міністерством освіти і науки [169]. Однак наразі цей стандарт не був
затверджений до прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» 2014
року, і кожен вищий навчальний заклад, який готує юристів, послуговується
стандартом «власного виробництва».
Така ситуація унеможливлює об’єктивний зовнішній контроль якості
юридичної освіти, не відповідає принципам Болонського процесу як щодо
забезпечення якості освіти, так і щодо забезпечення мобільності студентів.
Стандарти вищої юридичної освіти мають важливе значення в системі вищої
освіти, оскільки визначають методичні основи організації освітнього процесу в
юридичних закладах, встановлюють вимоги до змісту юридичної освіти,
кваліфікації випускників юридичних вищих навчальних закладів.
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Стандарт

повинен

містити

перелік

основних

нормативних

компетентностей, обов’язкових для підготовки фахівців за спеціальністю
«правознавство».
У

сучасних

умовах

освітній

процес

вищої

юридичної

освіти

переобтяжений нормативно-теоретичним змістом, що не повною мірою сприяє
підготовці орієнтованих на практику фахівців, не стимулює індивідуальну
навчальну активність студентів. Доцільно скоригувати бакалаврський та
магістерський курси і навчальні плани бакалаврату та магістратури з метою
пропорційного перерозподілу нормативно-теоретичних дисциплін та практикоприкладних курсів, що зумовить активний академічний пошук студента та
значно вищу професійну придатність випускників бакалаврату чи магістратури.
Навчальні плани, по можливості, повинні враховувати прагматичну складову
повсякденної активності фахівця з права, неправову сферу діяльності юриста
(ділову комунікацію, у тому числі – іноземною мовою; тактику дій;
конструктивний аналіз і моделювання ситуації; ситуативний підбір норм
права). Навчальні плани не завжди повинні будуватися згідно з галузевою
диференціацією українського права, мають враховувати практичні потреби в
підготовці спеціалістів за конкретними напрямами практичної роботи, що
ґрунтуються на міжгалузевому правозастосуванні.
Крім того, навчальний план вищого навчального закладу не повинен бути
замкнутим і неконвертованим, оскільки це обмежує академічну мобільність
процедурою складання академічної різниці за річними періодами навчання. На
практиці студенти, які переводяться з одного юридичного вишу до іншого,
змушені доскладати академічну різницю через значну відмінність між
навчальними планами закладів.
Потребують коригування вимоги Міністерства освіти і науки щодо
питомої ваги циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін (іноземна
мова, історія України, економічна теорія, релігія та ін.) порівняно з іншими
двома

циклами

–

фундаментальними

та

професійно

орієнтованими

дисциплінами (теорія держави і права, основні галузі права) та дисциплінами за

83

вибором. Часто на різних курсах вивчають економічні й філософські
дисципліни з дубльованим змістом.
Збільшення частки письмової форми оцінювання знань призводить до
зменшення часу усного спілкування зі студентами, заважає спрямованості
практичних занять на виховання ораторських та дискусійних навичок
майбутніх юристів. У результаті значна кількість випускників має неналежний
рівень підготовки за такими напрямами, як: а) достатність володіння
юридичною робочою технікою; б) вирішення окремих юридичних проблем,
казусів; всебічність правових знань; г) здатність знаходити альтернативні
рішення; д) знання іноземних мов, мікроекономіки; е) здатність працювати в
команді та керувати колективом; є) техніка аргументації; ж) знання прикладних
юридичних комп’ютерних програм.
Як відомо, в Україні до прийняття в 2014 р. нового Закону України «Про
вищу освіту» існувало чотири освітньо-кваліфікаційні рівні (ОКР) фахівцівюристів: 1) молодший спеціаліст; 2) бакалавр права; 3) спеціаліст права; 4)
магістр права. Молодших спеціалістів готувало невиправдано широке коло
навчальних

закладів,

що

мають

перший

рівень

акредитації,

у

т.ч.

профтехучилища. Як правило, по завершенню навчання такі спеціалісти стають
технічними виконавцями, помічниками юристів.
Вище зазначалося, що по відношенню до бакалавра права наразі діє
старий, визначений у 2004 р., державний галузевий стандарт. Це освітньокваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної освіти здобув
поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно
орієнтовані навички і знання. Бакалаври здатні вирішувати типові професійні
завдання, передбачені галуззю права. Підготовкою цих фахівців займаються
навчальні заклади другого-третього рівнів акредитації, час підготовки не може
перевищувати чотирирічний термін. Бакалаври в галузі права покликані
здійснювати діяльність, спрямовану на виконання допоміжних функцій
правника (помічника адвоката, слідчого, нотаріуса тощо). Бакалавр права не
може займати посади на підприємствах вищого рівня.
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Навчання на різних ступенях (бакалавра й магістра) відрізняється
діаметрально протилежною орієнтацією – практичною (нормативна підготовка)
чи теоретичною. Унаслідок відсутності чіткої державної політики щодо
освітньо-кваліфікаційних рівнів фактично відбулася девальвація цієї системи. В
умовах недооцінки ринком праці статусу «бакалавра права» спостерігається
тенденція невиправданого збільшення частки магістрів права в загальній
кількості випускників-юристів. За такої динаміки частка магістрів права серед
українських юристів незабаром складатиме 90 %. Однак у дійсності їх повинно
бути не більше 15–20 % від загальної кількості випускників, що відповідає
співвідношенню практикуючих юристів і юристів-науковців та викладачів.
Щоб зупинити цю небезпечну тенденцію, слід підвищити статус бакалаврів
права як основної кваліфікації вищої юридичної освіти.
Тому доцільно визначити в стандартах юридичної освіти, професійнопосадових класифікаторах, спеціальному законодавстві (Про адвокатуру, Про
судоустрій, Про нотаріат, Про державну службу, Про виконавче провадження)
професійні права бакалаврів і магістрів, у тому числі шляхом передбачення
певних кваліфікаційних вимог до визначених посад як однієї з передумов
позитивного ставлення до бакалаврів – сформованих фахівців у галузі права.
Окремо слід розглянути підготовку фахівців права, які отримують
науковий ступінь.
Очевидно, що підготовка як дипломованих учених (для дослідницькоінноваційної сфери, вищої школи), так і вчених-фахівців (для інших соціальноекономічних сфер) вимагає засвоєння певних знань, формування вмінь та
навичок за обов’язковими та вибірковими навчальними курсами, а також
проведення оригінальних наукових досліджень [266, с. 81]. З цією метою новий
підхід до докторської освіти юристів передбачає надання кандидатам
можливості оволодіти певними компетентностями.
Вагомим кроком на шляху до розроблення стандартів вищої освіти з
права можна вважати затвердження Кабінетом Міністрів України Національної
рамки кваліфікацій 23 листопада 2011 року [214]. Згідно з цією рамкою, на 6-му
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кваліфікаційному рівні освіти (що відповідає бакалавру), майбутній спеціаліст
повинен «доносити до фахівців і нефахівців інформації, ідеї, проблеми, рішення
та власний досвід в галузі професійної діяльності» [214]. На 7-му
кваліфікаційному рівні (що відповідає магістру) майбутній спеціаліст має
забезпечити «зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також
знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до
осіб, які навчаються, а також провадження дослідницької та/або інноваційної
діяльності»

[214].

На

8-му

рівні

(доктор

філософії)

передбачається

«спілкування фахівця в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою
та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності» [214].
І, нарешті, на 9-му рівні (доктор наук) необхідними для комунікації визначено
«лідерство, вільне компетентне спілкування в діалоговому режимі з широким
колом фахівців, зокрема найвищої кваліфікації, та громадськістю в певній
галузі наукової та/або професійної діяльності» [214].
Результати навчання та компетентності мають бути спрямовані на
задоволення вимог певної галузі знань (у даному випадку юриспруденції) і
суспільства в цілому, зокрема попиту на ринку праці. Необхідно вказати на
різницю між поняттями «навчальні результати» та «компетентності», зважаючи
на різні ролі учасників навчального процесу: академічного штату, викладачів, з
одного боку, і слухачів, студентів – з іншого. Бажані результати процесу
навчання формулюються науково-педагогічними працівниками на основі
вхідної інформації щодо потреб та очікувань від внутрішніх і зовнішніх
зацікавлених сторін із залученням до цього процесу представників студентства.
Компетентності набуваються або розвиваються докторським кандидатом
протягом процесу навчання і проведення досліджень.
Таким чином, навчальні результати характеризуються відповідністю
вимогам стосовно того, що докторант має знати, розуміти, спроможний
демонструвати після завершення навчання, вони ж визначають вимоги для
отримання відповідного кредиту. Компетентності являють собою динамічну
комбінацію знань, розуміння і досвіду, навичок та умінь, здатностей, що
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формуються

в

процесі

опанування

різноманітних

курсів,

роботи

в

дослідницькому колективі й оцінюються на різних рівнях та етапах, тобто
навчальні результати можна визначити як досягнутий рівень компетентності
[473].
Узагалі компетентності розглядаються, з одного боку, як орієнтири для
розроблення навчальних планів, програм та оцінювання і передбачають
гнучкість та автономність у конструюванні цих планів, програм, з іншого боку,
забезпечують «спільну мову» для опису того кінцевого результату, на
отримання якого спрямовано зазначені плани та програми. Розвиток загальних
(або універсальних, ключових) компетентностей стає все більш вагомою
складовою підготовки докторантів для їх ролі в суспільстві як громадян і
працевлаштування як фахівців [478].
За проектом Європейської Комісії «Тюнінг – гармонізація освітніх
структур в Європі» розрізняють три типи загальних компетентностей:
 інструментальні: здатність до пізнання, методологічні та лінгвістичні
вміння і спроможності;
 міжособистісні: індивідуальні здатності, такі як соціальна взаємодія та
співпраця, навички спілкування;
 системні: здатності та вміння стосовно систем, комбінація розуміння,
сприйнятливості

та

знань,

що

спираються

на

попередньо

набуті

інструментальні та міжособистісні компетентності [478].
Іншомовні вміння належать до інструментальних компетентностей і
відіграють особливу роль у забезпеченні ефективного спілкування сучасних
здобувачів усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Використовуючи ці вміння,
можна здобувати нові знання та започатковувати нові контакти [387].
Для розроблення переліку іншомовних компетентностей фахівців права
за основу доцільно було б використати Програму з англійської мови для
професійного спрямування, розроблену за підтримки Британської Ради в
Україні та рекомендовану Міністерством освіти і науки України у 2005 році. За
цією програмою, для бакалаврів пропонується рівень В2 (незалежний
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користувач), який передбачає мінімум 200 аудиторних годин і «вимагає
складної мовної поведінки» [358].
Однак у згадуваній Програмі зазначається, що «для таких професійних
галузей як право, журналістика, бізнес і туризм вимагається більш високий
рівень володіння мовою (РВМ) для ефективного професійного спілкування,
оскільки вони передбачають більш інтенсивну комунікативну діяльність» [358].
Отже, спеціалізація «Право» передбачає обов’язкову магістерську освіту і,
відповідно, рівень С1 (досвідчений користувач автономний), який вимагає
мінімум 250 аудиторних годин.
Однак, кількість аудиторних годин, відведених на вивчення іноземної
мови для майбутніх фахівців із права в більшості українських правничих вищих
навчальних закладів (85 – у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка; 132 – у Національному юридичному університеті імені
Ярослава Мудрого (м. Харків); 142 – у Національній академії внутрішніх справ
(м. Київ)), не відповідає європейським вимогам щодо мовної освіти [97; 163;
158]. За таких умов по закінченні курсу іноземної мови студенти правничих
спеціальностей не зможуть «розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну
інформацію в ході детальних обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій,
бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю; розуміти в деталях
телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування; розуміти
загальний зміст і більшість суттєвих деталей в автентичних радіо- і
телепередачах, пов’язаних з академічною та професійною сферами» тощо. У
той самий час, в умовах постійного зростання міжнародної академічної
мобільності за сприяння Болонського процесу рівень С1 студентів магістратури
відкриє

можливості

для

українських

правничих

навчальних

закладів

приєднатися до Європейського простору вищої освіти у якості рівноправних
партнерів, а також забезпечити такий стан справ, коли ці заклади в Україні
зможуть і надалі розвиватися як міжнародні освітні центри.
З метою розроблення державних стандартів вищої освіти за напрямом
«право» для всіх кваліфікаційних рівнів Міністерству освіти і науки України
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було б доцільно провести конкурс на розробку такого документа кількома
тимчасовими робочими групами за участю представників національних
вищих навчальних закладів, міністерств, роботодавців і працівників системи
юриспруденції, як це практикується у багатьох розвинених країнах Європи
[103]. Науково-методична комісія Міністерства освіти і науки України може
виступати лише експертом варіантів таких стандартів.
Отже, необхідна нова модель іншомовної підготовки фахівців права, яка
б базувалася на чіткому компетентнісному підході, відповідала професійним
потребам

майбутніх

юристів

та

очікуванням

сучасного

українського

суспільства, враховуючи міжнародні стандарти такої підготовки та кращий
європейський досвід. Як зазначалося, така модель представлена в п’ятому
розділі даного дослідження.
2.3. Загальні тенденції розвитку іншомовної підготовки фахівців права
в Європейському просторі вищої освіти
Протиріччя між якістю юридичної підготовки в системі вищої освіти
України та сучасними потребами особистості, вимогами суспільства в умовах
євроінтеграції та глобалізації породжує необхідність модернізації такої
підготовки в Україні з урахуванням кращого європейського досвіду.
Для дослідження особливостей іншомовної підготовки фахівців із
права, що міститься в цьому підрозділі, здійснювався відбір університетів
країн

Центральної,

Північної

та

Східної

Європи,

які

входять

до

Європейського простору вищої освіти; крім того, враховувалися показники
цих університетів в авторитетному Шанхайському рейтингу за 2014 рік [305].
Серед розглянутих європейських країн університети Німеччини
займають найвищі місця за цим рейтингом. Так, 49-е місце в світі посів
Університет Хайдельберга (за національним рейтингом ФРН він посідає 1-е
місце). Це найстаріший університет Німеччини, який був заснований у 1386
році. Юридичний факультет цього вищого навчального закладу є його
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ровесником і належить до найкращих юридичних факультетів на території
Європейського Союзу [417]. На факультеті здійснюється підготовка юристів
на всіх трьох рівнях: бакалаврат, магістратура, докторантура (PhD). Навчання
для всіх категорій здійснюється виключно німецькою мовою, однак для
здобувачів вищої освіти, які хочуть стати учасниками академічних обмінів,
вимагаються знання іноземної мови (мов). Наприклад, для участі в спільній
німецько-чилійській магістерській програмі «Міжнародне право», після
завершення якої присуджується міжнародно визнаний ступінь «магістр
права» (LL.M.), серед вимог до здобувачів зазначено володіння іспанською
та/чи англійською мовами (для чилійських учасників – німецькою мовою). В
Університеті Хайдельберга ця програма розпочинається в 2015 р. у рамках
спільного проекту міжнародного Інституту публічного та міжнародного
права Макса Планка (як підрозділу університету) й Інституту міжнародних
студій Університету Чилі [428]. Метою програми є аналіз поточних і
прогнозованих тенденцій в галузі міжнародного права в еру глобалізації, а
також міжнародна торгівля та інвестиції, методи арбітражу й вирішення
спорів у цих галузях. Тож, іншомовна підготовка стає необхідною умовою
для набуття відповідних компетентностей випускниками програми.
Для

магістерської

програми

«Права

людини

і

насильницьке

переміщення» на юридичному факультеті спеціально започатковано сучасну
форму навчання – дистанційну, яка передбачає активне використання
інформаційно-комунікаційних технологій. Диплом магістра надається по
успішному завершенні таких курсів: 1) «Насильницьке переміщення й права
людини»; 2) «Торгівля людьми»; 3) «Захист біженців»; «Захист осіб без
громадянства»; «Захист внутрішньо переміщених осіб». У вимогах до
здобувачів магістерського ступеня

вказується рівень знань із письмової

англійської мови – «добре володіння письмовою англійською мовою» (англ.
«a good written command of English»), що є необхідним і достатнім для
опанування програми.
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Ще одна новітня інтегрована магістерська програма «Реструктуризація
підприємств» присвячена вивченню та дослідженню як правових, так і
економічних проблем, пов’язаних з кризами підприємств [424]. Оскільки
неспроможність

підприємств

як

юридичних

осіб

викликає

завжди

катастрофічні економічні та соціальні наслідки – знецінювання коштів
спонсорів (донорів), борги перед постачальниками, зростання безробіття,
втрати податкових коштів державою, то для своєчасного виявлення та
ефективного розв’язання таких проблем потрібні висококласні фахівці з
юридичною та економічною освітою, на яких наразі спостерігається
зростаючий попит. І знову серед компетентностей, якими мають володіти
здобувачі такого фаху, зазначається володіння англійською мовою.
Окрім підготовки магістрів, юридичний факультет Університету
Хайдельберга здійснює також підготовку докторів права (Doktor der
Rechtswissenschaft (Dr. iur.)). У Положенні про вступ до аспірантури
юридичного факультету вказується, що «дисертація може бути написана
будь-якою іншою розповсюдженою європейською мовою» [442]. Це
допускається у трьох випадах: 1) якщо це виправдано предметом
дослідження, 2) якщо три особи з викладацького складу за фахом
погоджуються надати експертизу на таку роботу, 3) якщо викладач
відповідного фаху підтверджує мову поданої дисертації як свою рідну й
погоджується надати експертний висновок на дисертацію.
Поряд із постійно діючими програмами на юридичному факультеті
Університету Хайдельберга за підтримки програми ЄС Еразмус постійно
оновлюється перелік так званих «стипендій мобільності» [361]. Лише на
2015-2016 навчальний рік здобувачам юридичної освіти пропонується понад
40 (!) стипендій для навчання в університетах 19-ти країн світу. У Додатку Б
подано лише дані про країни, які пропонують стипендії двома мовами – і
своєю державною, й англійською; крім того, Великобританія, Франція, Італія,
Португалія й Італія запрошують на навчання, яке здійснюється тільки їх
державними мовами.
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Для отримання стипендій мобільності необхідно надати оригінал
мовного свідоцтва Німецької служби академічних обмінів – ДААД (нім.
Deutscher Akademischer Austauschdienst) про знання однієї з вказаних мов,
виданого в мовній лабораторії філологічного факультету Університету
Хайдельберга.
Слід відзначити, що крім проектів програми Еразмус, в Університеті
Хайдельберга для всіх здобувачів вищої юридичної освіти пропонуються: 1)
літні школи, наприклад, в Університеті Сан Дієго (США) в Барселоні,
Флоренції, Лондоні, Парижі [457]; та 2) програми університетів Монреаля
(Канада), Саламанки (Іспанія), Кракова (Польща), Праги (Чехія).
В університетах країн Північної Європи також прослідковується
тенденція до збільшення участі студентів юридичних факультетів у
міжнародних програмах, тобто частка студентів, які задіяні в академічній
мобільності.

Наприклад,

в

авторитетному

Університеті

Хельсінкі

(Фінляндія), який у 2014 р. посів 73-є місце в світі за Шанхайським
рейтингом [306], 50 % усіх освітніх програм є міжнародними. Крім того, зпоміж 2300 студентів на факультеті навчається 120 осіб з інших країн, що
складає понад 5 % від загальної кількості студентів [354].
Навчання здійснюється фінською, шведською й англійською мовами.
Факультет запровадив англомовні магістерські програми ще з 1991 р. і з того
ж часу – активне навчання англійській мові своїх студентів. Наразі для
здобувачів освіти всіх рівнів (бакалаврат, магістратура, аспірантура
(докторантура)) тут існує великий вибір англомовних курсів. Разом із
фінськими бакалаврським та магістерським ступенями факультет пропонує
також чотири міжнародні англомовні магістерські програми: «Демократичні
й глобалізаційні перетворення», «Економіка, держава й суспільство»,
«Європейські студії» та «Міжнародне ділове право й публічне міжнародне
право» [375]. Докторський ступінь можна отримати, навчаючись однією з
трьох мов (фінською, шведською чи англійською).
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Юридичний факультет університету Хельсінкі бере участь у різних
заходах для подальшого посилення міжнародного виміру в навчанні та
дослідженнях і для підвищення рівня знань і навичок випускників, зокрема
здатності працювати в інтернаціональному та полікультурному середовищі
як у Фінляндії, так і за її межами.
Дослідницькі інститути, центри провідного досвіду й інноваційні
навчальні дисципліни на факультеті зумовлюють постійно зростаючу
кількість іноземних докторантів і дослідників. Викладачі також задіяні в
численних дослідницьких проектах і мережах.
З точки зору студентської мобільності юридичний факультет є
найбільш активним серед інших факультетів університету. Як зазначалося, на
факультеті навчаються 120 іноземних студентів і близько 140 фінських
студентів протягом одного або двох семестрів проходять навчання за
кордоном. Факультет має 100 угод щодо студентського обміну з юридичними
факультетами країн Європи, Азії та США. Завдяки двостороннім угодам
студенти факультету беруть участь в обмінах з 80-ма університетами світу
майже на всіх континентах. Факультет задіяний у проекті Erasmus Law
Networks в Європі, що сприяє міжнародній мобільності та співпраці між
університетами-партнерами.
Ще

однією

північноєвропейською

країною,

університети

якої

посідають провідні місця в міжнародних рейтингах, є Швеція, зокрема
Стокгольмський університет посів у Шанхайському рейтингу 78-е місце
[306]. Найбільшим юридичним факультетом у Швеції є факультет
Стокгольмського університету, де навчаються близько 3500 студентів [376].
Навчання триває протягом 4,5 років і завершується отриманням ступеня
магістра права (LL.M.). Факультет єдиний у Швеції, де викладаються «Право
та інформаційні технології» та «Право Європейської інтеграції», причому
обидві навчальні дисципліни є обов’язковими для вивчення. Стандартна
програма складається з обов’язкових предметів, однак протягом останнього
року студент може обрати для себе необхідні з-поміж 60-ти спецкурсів.
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Чверть цих курсів викладається англійською мовою й призначена як для
іноземних, так і для шведських студентів.
Університет Стокгольма пропонує широке коло програм академічного
обміну на кожному році навчання. Так, тут навчаються 100 іноземних
студентів із університетів-партнерів з усього світу. Для них і для шведських
студентів (за їх бажанням) англійською мовою викладаються 26 курсів:
«Вступ до шведського права», «Конституційне право Європейського союзу»,
«Право й інформаційні комунікаційні технології», «Процесуальне право ЄС»,
«Права людини в глобальній перспективі», «Сучасні підходи до юридичної
аргументації», «Порівняльне право», «Банківське та фінансове право ЄС»,
«Право Європейського Союзу та управління», «Юридична реформа та
міжнародні організації» та інші.
Що стосується магістерських програм, то вони всі реалізуються
англійською мовою. Наприклад, у 2013-2014 навчальному році англійською
викладалося

п’ять

програм:

«Право

навколишнього

середовища»,

«Європейське право», «Європейське право інтелектуальної власності»,
«Міжнародне комерційне арбітражне право» і «Право й інформаційні
технології». Під час подання заяви на участь в англомовній програмі
студентові необхідно надати результати тестів з англійської мови TOEFL або
IELTS, причому за TOEFL це мають бути 250 балів, а за IELTS – 6.0 балів. У
шведських

студентів

підтвердженням

достатнього

рівня

володіння

англійською мовою визнається також свідоцтво про трирічне вивчення
англійської мови в гімназіях або еквівалент докторського ступеня – «Загальна
інформація».
Докторська підготовка на факультеті триває протягом чотирьох років і
завершується отриманням ступеня доктора права (Doctor of Laws Degree
(LL.D)). Для навчання не вимагається жодних сертифікатів про знання
англійської мови, тим не менше дисертація може бути підготовлена як
шведською, так і англійською мовою.
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Найкращі показники у світових рейтингах серед університетів
східноєвропейських країн, порівняно, наприклад, з Угорщиною та Польщею,
має чеський Університет Карла в Празі (204-е місце в Шанхайському
рейтингу за 2014 р.). На юридичному факультеті університету, заснованому
ще в 1348 р., здійснюється підготовка фахівців із права на всіх трьох рівнях;
наразі тут здобувають освіту близько 4500 осіб [301]. Факультет пропонує
серед інших такі англомовні магістерські програми, як «Розвиток чеського
права в європейському контексті», «Право інформаційних комунікаційних
технологій», «Юридичне порівняння чеського та польського права»,
«Податкове право з перспективи європейського й чеського права», «Митне
право

в

глобалізованому

світі»,

«Суди

з

перспективи

приватного

міжнародного права», «Спільні іноземні суб’єкти» тощо.
Навчання за магістерською програмою «Чеська юридична система в
європейському

контексті»

(за

підтримки

проекту

Еразмус)

також

здійснюється виключно англійською мовою. У рамках цієї програми
здобувачі ступеня «магістр права», які, в основному, є іноземцями, можуть
відвідати літні юридичні школи Університету Сан-Франциско, Університету
Майямі

та

Південно-Техаського

юридичного

коледжу.

Програма

є

максимально наближеною до практики й передбачає такі заходи, як участь у
засіданнях судів, роботу в юридичних клініках, екскурсії тощо [425]. Крім
того, на факультеті здійснюється докторська підготовка юристів англійською
мовою за трьома програмами: «Міжнародне право», «Європейське право» та
«Екологічне право» [439].
Таким чином, здійснений аналіз іншомовної підготовки фахівців права
в провідних університетах країн Центральної, Північної та Східної Європи
дозволив виявити певні особливості такої підготовки: 1) у більшості
розглянутих університетів наявні бакалаврські та магістерські курси, які
викладаються іноземною, найчастіше англійською мовою, як правило,
носіями мови; 2) у всіх проаналізованих вищих навчальних закладах існують
міжнародні (англомовні) програми з права (від однієї до п’яти) для

95

здобувачів вищої освіти всіх рівнів, що є найкращим стимулом для вивчення
іноземної мови; 3) у більшості університетів надається можливість
підготовки дисертації іноземною, найчастіше англійською, мовою.
2.4. Інтернаціоналізація вищої освіти та іншомовна підготовка
як фактори розвитку університетського потенціалу
В

умовах

формування

європейської

науково-освітньої

мережі

й

транснаціонального інтелектуального простору все більшої актуальності набуває
інтернаціоналізація вищої освіти.
У науковій зарубіжній літературі немає одностайності щодо трактування
поняття «інтернаціоналізація освіти». Існує велика кількість його дефініцій та
інтерпретацій. У зв’язку з цим слід зауважити, що всі визначення відповідають
реаліям та вимогам того періоду суспільного життя, в якому і досліджувалось
поняття. Зазначимо, що проблемами інтернаціоналізації освіти займається
широке коло зарубіжних науковців. Інтерес викликають фундаментальні дослідження Г. де Віта (Н. dе Wіt), зокрема, його монографія «Меаsuring success in
the internationalization of higher education» (2009); монографія А. ван Гаален (А.
vаn Gааlеn) «Internationalization and Quality Assurance» (2010); дослідження М.
ван дер Венде (М.С. vаn der Wende), Дж. Найта (J. Knight), У. Бранденбурга (U.
Вrаndenburg), П. Скотта (Р. Sсоtt) та ін.
Особливу увагу привертають публікації Дж. Найта та Г. де Віта, в яких
представлена особлива точка зору па інтернаціоналізацію освіти в контексті
глобалізації [419, 488-489].
Автор дослідження не ставить за мету давати детальний аналіз численним
дефініціям терміну «інтернаціоналізація освіти», оскільки нам імпонує,
висловлювання Г. де Віта (2002) про те, що «...навіть, якщо не існує:
домовленості щодо єдиного визначення, інтернаціоналізація потребує
параметрів розширення і просування вищої освіти. Тому, доречним було б
використання робочого визначення в контексті концептуальної схеми
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інтернаціоналізації вищої освіти» [342]. У зв’язку з цим слід зауважити, що в
західному науковому просторі найчастіше оперують визначенням поняття,
представленим Г. де Віт (Н. dе Wіt) і Дж. Найт (J. Knight): «інтернаціоналізація
– це процес інтеграції міжнародних, міжкультурних і глобальних елементів в
освітні (педагогічні), наукові й адміністративні функції окремо взятої
організації» [419]. Вона охоплює системи, які прагнуть досягнення конкретних
цілей та завдань і підвищення якості вищої освіти та науки, і не повинна
перетворюватися на самоціль ні на рівні окремо взятого вищого навчального
закладу, ні на рівні системи вищої освіти в цілому.
Екстраполюючи цей вислів на дане дослідження, можна зробити
припущення в пошуках робочої концептуальної версії визначення терміну
«інтернаціоналізація освіти», що вона, в першу чергу, повинна відповідати
цілям та змісту Європейського простору вищої освіти, формування якого
відбувається у трьох напрямах (рівнях). Перш за все, це співробітництво між
університетами; другий напрям – міждержавне співробітництво, уособленням
якого є Болонський процес; третій – наднаціональний процес, що відбувається
на рівні і в рамках Європейського Союзу.
Звідси випливає, що інтернаціоналізація освіти поняття багатогранне. Її
іманентною рисою є, з одного боку, спрямованість на інтеграцію міжнародної
складової в національні наукові дослідження, громадську діяльність, освітні
послуги вищої школи, а з іншого – процес інтернаціоналізації повинен бути
спрямованим на експорт освітніх послуг та досягнень національної науки. Отже,
інтернаціоналізація освіти є одним із чинників становлення глобального
простору вищої освіти й класифікується як зовнішня (міжнародна академічна
мобільність)

і

інтернаціоналізація

внутрішня

(впровадження

навчальних

курсів,

світових

міжкультурних

стандартів,

програм

тощо).

Розглянемо ці різновиди інтернаціоналізації, почавши з міжнародної академічної
мобільності.
Згідно з визначенням ЮНЕСКО мобільними міжнародними (mobile
international) студентами є студенти, які перетнули національні чи територіальні
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кордони з метою навчання і на даний момент статистично рахуються поза
країною

походження

[332].

В

доповідях

Організації

Економічного

Співробітництва і Розвитку (ОЕСD – Тhe Оrganisation fоr Есоnоmіс
Соореration аnd Development) це визначення підтверджується [356; 474; 461].
Крім того, чітко розмежовуються поняття «mоbile іnternational students»
(мобільні міжнародні студенти) та «foreign students» (іноземні студенти).
Студенти класифікуються як іноземні, якщо вони не є громадянами країни, яка
здійснює збір статистичних даних. У той час як іноземні студенти визначаються за громадянством/національністю, мобільні студенти – за
попередньою країною навчання чи за місцем проживання. За даними ОЕСР, у
2010 р. більше ніж 4,1 мільйони студентів навчалися за межами країни,
громадянами якої вони є [356]. Лідерами в цьому процесі є Австралія, Австрія,
Люксембург, Нова Зеландія, Швейцарія та Великобританія. В Азії загалом біля
52% усіх студентів навчаються за кордоном; найбільша кількість із таких
країн, як Китай, Індія та Корея (77%). Ці показники мають стабільну
тенденцію до зростання за останні десять років. Згідно статистики
студентської мобільності, у 2010 році у 18 країнах, які представили
інформацію, середня частка мобільних студентів, які отримують освіту за
кордоном, склала 74% від загальної кількості іноземних студентів. Тобто,
категорія «іноземні студенти» зазвичай вагоміша категорії «мобільні студенти».
Наприклад, серед всіх іноземних студентів, що навчаються у Норвегії, 31% є
мобільними. В Канаді, Іспанії, Швеції й Новій Зеландії цей показник складає
близько 52%. [395].
Аналіз численних публікацій з проблеми мобільності студентів, документів ЮНЕСКО, зокрема, даних Інституту статистики (UNESCO Institute for
Statistics), даних спільного проекту Організації економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР) та Євростату під назвою «The Indicators of Education Systems
(INES)» («Індикатори освітніх систем») (1998, 2005, 2011, 2012) дозволяє
зробити висновок, що за останні 40 років темпи зростання мобільності студентів
перевищили темпи розповсюдження самої вищої освіти в планетарному
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масштабі [383]. Тенденція до зростання залишається стабільною і зараз. За
даними ЮНЕСКО за останні 25 років мобільність студентів збільшилася на
300% і за прогнозами експертів у 2025 році вона досягне 4,9 млн.
Цікаві дані також щодо привабливості країн для студентів-іноземців:
19,7 % навчається у вищих навчальних закладах США, 11,6 % – Великої
Британії, 8,6 % – Австралії, 7 %, – Німеччини, 4,2 % – Японії. У цифровому
співвідношенні у США навчається понад 660 тис студентів. Друге місце за
кількістю студентів-іноземців займає Велика Британія – майже 390 тисяч. Після
Австралії, де навчається близько 260 тисяч студентів, слідує Франція з майже
250 тисячами мобільних студентів (Додаток В). В країнах двадцятки (G20)
навчається 77 % студентів від загальної кількості. Беззаперечними лідерами по
кількості студентів, що отримують міжнародну освіту є Китай та Індія. Кількість
українських міжнародних студентів складає близько 35 тисяч, а обирають наші
студенти здебільшого країни Європейського Союзу, США та Канаду. Освіта за
кордоном є доступною для українців завдяки наявності стипендій у приймаючих
університетах, оскільки вітчизняне фінансування з боку держави фактично
відсутнє. У рамках прямих домовленостей із закордонними вищими
навчальними закладами щорічно за кордон від’їжджають близько 4 тис.
студентів, однак облік точної кількості молоді, що навчається за кордоном, не
ведеться, оскільки більшість студентів відбуває в приватному порядку.
За даними Центру досліджень суспільства, протягом останніх п’яти років
кількість громадян України в університетах Польщі потроїлася, в Іспанії, Італії
та Канаді подвоїлася, а в Чехії, Австрії й Великобританії збільшилася на 41 %
[290]. Водночас українці рідше стали обирати університети США й Франції;
починаючи з 2008 року їх кількість там упала на 13 % і 5 % відповідно. Зі
зрозумілих суспільно-політичних причин (агресія Російської Федерації
стосовно України) менше українських студентів стало навчатися і в
російських університетах. Загалом у Європі в 2008 р. навчалося 18 тис.
українців, а в 2013 р. європейську освіту обрали майже 29 тис. осіб. Так, в
австрійських

університетах

студенти-українці

найчастіше

вивчають
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економічні, соціальні й гуманітарні науки, більше 70 % навчаються саме за
цими напрямами; у Франції студенти вивчають економіку й прикладні науки.
Як свідчать результати дослідження, проведеного в рамках державної
цільової програми «Молодь України» на 2009-2015 рр., кожний 10-й молодий
українець планує в найближчі три роки поїхати за кордон із метою
тимчасового

працевлаштування.

Що

стосується

студентів,

які

приїжджають для навчання в університетах України, то це, в основному,
особи з Росії, Туркменістану, Китаю, Індії, Йорданії, Ірану та Сирії [371].
Як можна бачити, поки Китай та Індія залишаються найбільшими
постачальниками міжнародних студентів як в США, Австралію, так і в інші
країни. Проте, як зазначається в дослідженні тенденцій мобільності
міжнародного студентства, вже зараз маркетингові стратегії багатьох
університетів

зазначених

країн

переорієнтовуються

на

потенційно

перспективні ринки експортних освітніх послуг Саудівську Аравію, В’єтнам
та Латинську Америку. Однією з причин розвитку даного напрямку
експортного вектору є зростаюча конкуренція освітніх ринків Китаю, Малайзії та Сінгапуру. Дані країни ставлять амбітні цілі щодо збільшення
кількості міжнародних студентів. За останнє десятиліття вони зробили значні
фінансові та кадрові інвестиції у розвиток вищої освіти з метою досягнення
останньою рівня світового класу. Саме це, на думку деяких дослідників, і є
першою причиНОЮ, щоб вважати дані країни потенційними конкурентами на
глобальному ринку світових освітніх послуг. Другою причиною є надання
англійській мові статусу мови викладання низки дисциплін, що збільшило
привабливість ринку вищої освіти даних країн для міжнародного студентства.
Аналогічна ситуація спостерігається і в Європі. За даними дослідження,
проведеного Інститутом Міжнародної Освіти [359], в 2002 р. університети
Об’єднаної Європи пропонували 560 магістерських програм, які викладалися
англійською мовою. Проте, починаючи з 2007 року, в Європі спостерігається
вражаюче збільшення кількості англомовних магістерських програм, і станом
на червень 2013 р. їх уже налічувалося 6 407 тис., що складає на 38 % більше
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порівняно з 2011 р. Беззаперечне лідерство тут належить Нідерландам,
Німеччині та Швеції.
Таблиця 2.1
Збільшення кількості англомовних магістерських програм у Європі за
2008-2013 рр. Відсоток збільшення відносно попереднього року
Країна

2008
к-ть

%

2009
к-ть

%

2010
к-ть

%

2011
к-ть

%

2012
к-ть

2013

%

к-ть

%

прог збіль прог збіль прог збіль прогр збіль прогр збіль прог збіль
рам шенн рам шен рам шен
я
Європа

ня

шен

ам

шен рам шен

ня

ня

ня

1615 57 2 795 73 3 933 41 4644 19 5444 15 6 609

Німеччина 170
Франція

ня

ам

93

414 144 522

26

-

632

21

-

-

733

13

331 182 123 293 260 111 346

33

-

-

494

43

Що стосується дисциплінарного розподілення цих програм, то явними
лідерами є англомовні магістерські програми з бізнесу та економіки (28
відсотків)

та

програми

інженерно-технологічного

спрямування

(21

відсоток), лише третє місце (14%) посідають суспільні науки (Social
Sciences), до яких відноситься право. Подібна ієрархія є об’єктивною
пропозицією на існуючий попит на ринку освітніх послуг для міжнародних
студентів. Яскравим прикладом блискавичного реагування на такий попит
є Німеччина. Як можна бачити з таблиці, станом на 2013 рік 144 німецьких
університети пропонують 733 англомовні програми. Так, значним попитом
серед здобувачів вищої юридичної освіти в ФРН користуються магістерські
програми на зразок «Право Європейського Союзу», «Європейське право», а
також новітні інтегровані програми: «Міжнародний і європейський бізнес,
конкуренція

й

регулювальне

право»,

«Міжнародні

студії

з

права

інтелектуальної власності», «Магістр права з фінансів», «Магістр права з
міжнародної банківської справи, безпеки та фінансів», «Демократія й
глобальні

трансформації»,

«Економіка,

держава

й

суспільство»,

101

«Європейські студії», «Міжнародне ділове право та публічне міжнародне
право» і багато інших [426].
Така сама тенденція спостерігається і в Франції, країні із суворою
національною

мовною

політикою,

яка

за

кількістю

англомовних

магістерських програм посідає четверте місце в Європі після Нідерландів,
Німеччини та Швеції.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що саме за рахунок
збільшення англомовних програм більшість європейських студентів
отримали доступ до систем вищої освіти, що донедавна були недоступними
для них.
Отже, як можна бачити, процес інтернаціоналізації вищої освіти у
світовому вимірі характеризується тенденцією збільшення англомовних
програм навчання в неангломовних країнах. Якщо раніше мова була
перешкодою

для

студентської

мобільності,

то

сьогодні

введення

англомовних навчальних програм у більшості світових університетів
значно посилює привабливість ринків освітніх послуг у неангломовних
країнах Європи та Азії.
Слід відмітити, що мобільність студентів також стимулюється
різноманітними державними та регіональними програмами. Розкриття
змісту цих програм не входить до цілей даного дослідження, оскільки є
велика кількість публікацій з їх детальним аналізом. Назвемо лише
декілька найбільш відомих та ефективних програм. Зокрема, європейська
програма ЕRASMUS, розпочата у 1997 році з метою сприяти створенню
спільного ринку в Європі її похідними стали програми мобільності, такі
як СОМЕТТ, LINGUА, LEONARDО, СОМЕNIUS тощо. Мета програм –
створення європейської моделі вищої освіти. Не менш відомими є
програми SOCRATES і ТЕМPUS. Слід зауважити, що основою всіх
освітніх програм європейського Союзу є сприяння вивченню іноземних
мов.
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Як зазначалося вище, до складових інтернаціоналізації освіти
належить також і мобільність викладачів. Аналіз літератури показує, що
ця проблема ще не розроблена так детально, як проблема мобільності
студентів. Проте, деякі висновки можна зробити. Зокрема, що мобільність
професорсько-викладацького складу, зазвичай, зумовлюється науковими
дослідженнями. Так само, як і у випадку із мобільністю студентів,
спостерігається нерівномірність у розподілі мобільних потоків. Найвищим
рівнем наукової мобільності відзначаються країни, які цілеспрямовано
залучають науковий персонал для розширення системи вищої освіти
(зокрема,

Туреччина).

експортерами

наукових

США

та

ресурсів,

Великобританія
і

в

той

же

є
час

найбільшими
–

найбільш

привабливими для зарубіжних науковців. Доказом цього слугує, зокрема,
і зростаюче домінування англійської мови в наукових дослідженнях на
європейському континенті. За даними американських дослідників, які
спираються на статистику Центру наукових бібліотек, частка дисертацій,
захищених у Європейському Союзі англійською мовою має тенденцію до
зростання. Зауважимо, що ЦНБ – це консорціум північноамериканських
університетів, коледжів і незалежних наукових бібліотек, який налічує
800 000 докторських дисертацій з усього світу. Щорічні надходження
становлять понад 5 000 назв [330].
Слід зазначити, що за даними бази ЦНБ, у Німеччині в 2007 році
англійською мовою було захищено 5% дисертацій; у Франції – до 1997
року практично всі докторські дисертації писалися рідною мовою. В 2002
році англійською мовою було написано лише 1% дисертацій, а в 2007 році
– їх кількість зросла до 2%. В Австрії, Іспанії, Нідерландах, Швеції,
Фінляндії все більше дисертацій захищається англійською мовою [330;
360]. Звичайно, ступінь використання англійської мови в докторських
дисертаціях

залежить від

галузей

науки. Зокрема, левова частка

англомовних докторських дисертацій припадає на медицину та точні
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науки. Однак останнім часом спостерігається тенденція до написання та
захисту англійською мовою дисертацій і в галузі права [там же].
Існують спеціальні програми для молодих науковців. Європейські
університети об’єднуються для стимулювання мобільності аспірантів. Так,
наприклад, за функціонуванням проекту Еразмус та інших двосторонніх
угод в Університеті Гельсінкі слідкує Міжнародне об’єднання координаторів,
до якого входять представники скандинавських країн. Скандинавські
особливості фінського права традиційно досліджуються у співпраці
північних країн в галузі законодавства і досліджень. Принаймні в деяких
галузях права (екологічне, морських ресурсів) можна говорити про
«внутрішній скандинавський правовий ринок» (англ. «internal Nordic market
of law»).
Розглянувши складові зовнішньої інтернаціоналізації, зупинимося на
аналізі внутрішньої, для якої характерно:
- інтернаціоналізація

навчальних

планів;

гармонізація

програм

навчання;
- створення системи визнання навчальних планів і дипломів;
- зростання значущості володіння іноземними мовами й навчання
англійською мовою, розвиток навичок міжкультурного спілкування;
- включення

в

науково-освітні

професійні

мережі,

участь

в

міжкультурних програмах, розвиток навичок адаптуватися до культурних
особливостей

глобального

академічного

середовища,

що

сприяє

особистісному розвитку;
- орієнтація на світові освітні стандарти. Міжнародні організації
намагаються розробити міжнародні галузеві професійні стандарти, які б
сприяли узгодженню навчальних планів, критеріїв оцінювання якості знань
тощо. Зокрема, як приклад можна навести розроблений Радою Європи
загальноєвропейський стандартизований рівень володіння іноземною
мовою. В результаті, багато освітніх закладів переглядають свої навчальні
плани. Слід зауважити, що вся робота здійснюється в контексті Нової

104

Стратегії ЄС 2020 (Бухарест, 2012), яка визначає два основних напрями:
інтернаціоналізацію освіти і підвищення її якості. В умовах конкуренції
на міжнародному освітньому ринку успіх можуть забезпечити лише
модернізовані й інтернаціоналізовані міжнародні навчальні програми з
можливістю викладання іноземними мовами, участю в міжнародних
науково-освітніх системах.
Слід зауважити, що інтернаціоналізація стимулює і розвиток самих
вищих

навчальних

культури

закладів.

університету,

Дослідники

які

виокремлюють

необхідно

розвивати

елементи
в

умовах

інтернаціоналізації:
лідерство університету в культурному середовищі регіону;

-

проведення міжнародних заходів;
- міжнародне співробітництво викладачів, особисті контакти;
- створення

професорсько-викладацькому

складу

умов

для

викладання, проведення консультацій за кордоном;
- створення умов для навчання, стажування, наукових досліджень
студентів за кордоном;
- надання

можливості

отримання

другої

спеціальності

з

міжнародного профілю на факультетах навчального закладу (Хоменко,
2015).
Інтеграція університетів в світові процеси сприяє оновленню
науково-освітнього, особистісного й організаційного потенціалу вищих
навчальних

закладів

на

індивідуальному,

інституціональному

й

системному рівнях. Підтвердженням цього є, зокрема, спільні наукові
праці, які публікуються міжнародними колективами авторів.
Зрозуміло,

що

інтернаціоналізація

обумовлена

економічними,

політичними, культурними та освітніми чинниками.
Стосовно економічних чинників: інтернаціоналізація вибудовується відповідно

до

логіки

ринкової

економіки,

що

знаходить

вираження

в

комерціоналізації науково-освітньої сфери [349]. Виникають підприємницькі
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університети, які надають різноманітні освітні послуги. Збільшення конкуренції
в цій сфері зумовило зростання ролі маркетингу та міжнародних рейтингів вузів.
На розвиток інтернаціоналізації впливають і інформаційно-комунікаційні
технології, які вищі навчальні заклади використовують для реклами освітніх
послуг, дистанційного транснаціонального навчання.
Резюмуючи все викладене вище, зазначимо, що аналіз літератури з проблем інтернаціоналізації вищої освіти дозволяє виокремити позитивні сторони
інтернаціоналізації:
- модернізація навчальних програм, обмін науково-педагогічними кадрами
сприяє модернізації й підвищенню якості підготовки кадрів, здатних діяти в
міжкультурному професійному середовищі, приходу їх в економіку країн, що
позитивно впливає на їх зростання;
- підвищення якості наукових досліджень; інтернаціоналізація спонукає
до постійного пошуку з метою забезпечення конкурентоздатності випускників;
- поширення власних цінностей і формування позитивного іміджу країни;
- міжнародна вища освіта є вагомим джерелом прибутку для національних
економік;
- сприяння культурній експансії.
Беззаперечно, що інтернаціоналізація стимулює розвиток і вітчизняної
вищої школи. Вагомий внесок в позитивні зрушення робить іншомовна
підготовка. Аналіз освітньої діяльності Ради Європи та Європейської комісії, їх
політики в сфері іншомовної підготовки, дослідження зарубіжних науковців,
дають підстави стверджувати про велику значущість іноземних мов для життя й
професійної діяльності сучасної людини. Від моделі іншомовної підготовки в
сучасному світі залежить і успіх особистості, й успіх країни.
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2.5. Фактори впливу на розвиток іншомовної підготовки юристів
в системі української вищої освіти
В умовах глобалізації для України видається необхідним вивчення
передового

світового

досвіду

в

усіх

галузях

життєдіяльності.

Інтернаціоналізація вищої освіти, яка є похідним від глобалізації процесом,
виявляє проблеми, вирішення яких вимагає, зокрема, вивчення кращого
міжнародного досвіду по підготовці фахівців із вищою освітою в різних
галузях знань. За положеннями Стратегії Європейської Комісії «Європа
2020», яка була прийнята в червні 2010 року, «розвиток ЄС має базуватися,
перш на все, на знаннях та інноваціях» [364]. Так, передбачається досягти
обсягу фінансування досліджень на рівні 3 % сукупного ВВП ЄС. Ще одна
мета – 40 % молодих європейців повинні мати університетську освіту.
Основними

вимогами,

що

висуваються

до

всіх

рівнів

освіти,

є

«багатомовність, інноваційність, креативність та введення інформаційних і
комунікативних технологій» [там же].
Наприкінці 90-х років ХХ століття українська держава взяла курс на
євроінтеграцію. Цей процес вважався і вважається зараз фундаментальною
складовою зовнішньої політики України. Однією з вимог Європейського
Союзу до України є здійснення нею модернізації вищої освіти. Тому в Указі
Президента України «Про Національний план дій на 2012 рік» щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» одне з
ключових місць відводилося підвищенню якості та конкурентоспроможності
освіти [280]. Досягненню цієї мети слугувало прийняття Національної рамки
кваліфікацій та подальше її впровадження. Уже 20 квітня 2012 року спільним
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та
Міністерства соціальної політики України було затверджено План заходів
щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій [214].
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Розвиток Болонського процесу (1999 р.) та формування Європейського
простору вищої освіти і реалізація Лісабонської стратегії (2000 р.) зі
створення Європейського дослідницького простору для суспільства знань, а
також розроблення і прийняття європейських кваліфікаційних метарамок
(2005 і 2008 рр.) здійснили потужний вплив на реформування вищої освіти
України, яка у 2005 р. приєдналася до Болонського процесу, підтвердивши
свою готовність до європейської інтеграції і в галузі вищої освіти. Після
кількарічного обговорення в академічних колах та тривалої процедури
внесення змін та доповнень у 2014 р. нарешті був прийнятий новий Закон
України «Про вищу освіту», який відповідає положенням Болонського
процесу. Таким чином, протиріччя між національною законодавчою базою та
зобов’язаннями

України

як

підписанта

Болонської

декларації

щодо

євроінтеграції у сфері вищої освіти певною мірою було подолано.
Відповідно

до

стандартів

ЄС

Україна

мала

також

здійснити

гармонізацію правової практики. Однак і досі в Україні, як зазначалося, не
існує, галузевого стандарту підготовки юристів, немає зразка, на який би
орієнтувалися вітчизняні вищі навчальні заклади юридичного профілю.
Так, у Класифікаторі професій, затвердженому в 1996 році, адвокати,
прокурори і судді віднесені до розділу «Професіонали», який «вміщує
професії, що передбачають високий рівень знань в галузі фізичних,
математичних,

технічних,

біологічних,

агрономічних,

медичних

чи

гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого
фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для
розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних
дисциплін у повному обсязі. До цього розділу належать «професії, що
вимагають від робітника (з урахуванням кола та складності певних
професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за: 1) дипломом про вищу
освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра; 2) дипломом про
присудження вченого ступеня: кандидата або доктора наук; 3) атестатом про
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затвердження вченого звання: старшого наукового співробітника; доцента;
професора» [94].
Відомо, що за Болонським процесом сучасна підготовка фахівців у
вищій школі передбачає наявність трьох циклів, яким відповідають ступені:
бакалавр, магістр і доктор філософії. Тому в Україні новим Законом «Про
вищу освіту» також запроваджена трициклова структура вищої школи, і, як
наслідок, наразі існує необхідність у розробці спеціальних моделей
іншомовної підготовки фахівців усіх галузей за різними напрямами та
забезпечення її наступності.
У Дублінських дескрипторах Європейської рамки кваліфікацій для
навчання впродовж життя (2008 р.) серед основних компетентностей, якими
повинен володіти фахівець на 6-му рівні (тобто бакалавр), вказуються такі:
«використовувати деталізовані теоретичні й практичні знання в своїй галузі.
Вміння використовувати деякі знання в першу чергу й залучати критичне
розуміння теорії й принципів; демонструвати досконале володіння методами
й засобами в цілому й у галузі; винаходити й випробовувати аргументи для
вирішення проблем; демонструвати новаторство методів вирішення проблем;
допускати адміністративний дизайн, здатність управління ресурсами й
підлеглими в роботі й вивчати нестабільні стани речей/ситуації й вимагати
вирішення комплексних проблем, оскільки існує багато інтерактивних
непередбачуваних факторів; демонструвати креативність у проектах і
ініціативність в управлінні; готувати/виховувати інших працівників/учнів і
розвивати командний дух; послідовно здійснювати особисте навчання й
ідентифікувати власні навички, якими необхідно оволодіти в подальшому;
передавати якісну й кількісну інформацію, ідеї, проблеми як підготовленій
(фахівців), так і непідготовленій (нефахівців у даній галузі) аудиторії,
використовуючи

різні

техніки;

виражати

внутрішню

солідарність

з

персоналом; випробовувати операційну взаємодію в межах професійного
оточення; збирати й інтерпретувати важливі в галузі дані для вирішення
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проблем; формувати судження з приводу соціальних та етичних проблем, що
виникають в роботі чи навчанні» [369].
Основними компетентностями, якими повинен володіти фахівець на 7му рівні освіти, що відповідає «магістру», визначено такі: «використовувати
глибоко спеціалізовані теоретичні й практичні знання, … які формують базу
для

оригінальності

усвідомлювати

в

розвитку

проблеми

внутрішньодисциплінарні

в

знання

і/або

застосуванні

галузі;
для

ідей;

інтегрувати

пошуку,

що

критично
нові

або

базується

на

діагностуванні проблеми; формувати судження, володіючи неповною або
обмеженою інформацією; розвивати нові навички по оволодінню знаннями й
техніками; демонструвати лідерство та новаторство в ситуаціях на роботі й у
навчанні, які є незнайомими і вимагають вирішення проблем та включають в
себе багато взаємопов’язаних факторів, деякі з яких змінюють ситуацію й
роблять її непередбачуваною; підтримувати командний дух; демонструвати
самостійність у навчанні; передавати результати проектів, методи й
аргументи як фахівцям, так і нефахівцям (або як підготовленій, так і
непідготовленій

аудиторії),

використовуючи

набір

технік;

ретельно

досліджувати й відображати соціальні норми й відносини …, випробовувати
операційну взаємодію, а також

зміну стилю управління в межах

професійного оточення; вирішувати проблеми при введенні комплексних
знань, які іноді є неповними, в нових або нетипових ситуаціях; реагувати на
соціальні, наукові й етичні проблеми, що трапляються в роботі чи в
навчанні» [369].
І, нарешті, на 8-му рівні освіти (що відповідає «доктору філософії»)
фахівець повинен: «критично аналізувати, оцінювати, продукувати нові ідеї,
які знаходяться на більш просунутому етапі знань …; розширювати та
переробляти існуючі знання і/чи професійні навички – зі спеціальності чи
міждисциплінарні; досліджувати, пропонувати, створювати й застосовувати
проекти, які ведуть до нових знань і нових рішень; … демонструвати
інноваційний потенціал та вміння працювати і вчитися самостійно;
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демонструвати можливість високої мотивації в навчанні; на рівних
спілкуватися з колегами у своїй галузі; … вміти приймати рішення в
складних з наукової точки зору ситуаціях» тощо [369].
У Європейській рамці кваліфікацій для навчання впродовж життя
кожен з 8 рівнів, визначений набором дескрипторів, спрямованих на
вивчення результатів навчання, що мають відношення до кваліфікацій того
чи іншого рівня в будь-якій системі кваліфікацій. Так, у контексті
Європейської рамки кваліфікацій знання поділяються на теоретичні та / або
фактологічні (емпіричні), уміння – на когнітивні (з використанням логічного,
інтелектуального і творчого мислення) та практичні (на основі майстерності з
використанням

методів,

матеріалів,

інструкцій

та

інструментів),

а

компетентність розглядається в рамках відповідальності та автономності
[369]. На основі Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж
життя створено Національну рамку кваліфікацій в Україні. У Додатку Е
представлено

перелік

компетентностей

здобувачів

вищої

освіти

за

Європейською та українською рамками кваліфікацій.
Слід зазначити, що у списку з 31-ї найважливіщих компетентностей
випускників університету, за версією проекту Європейської Комісії
«Тюнінг», перше місце посідає «Уміння спілкуватися другою мовою» [460].
Що стосується вищої освіти фахівців із права, то якісна іншомовна
підготовка надасть їм можливість вивчати міжнародні документи або
документи іноземною мовою й працювати з іноземними компаніями,
громадянами. Такі спеціалісти зможуть самостійно, не користуючись
допомогою перекладачів, правильно і точно інтерпретувати оригінали
документів, а також усно ефективно спілкуватися на професійні теми. Однак,
існуюча модель такої підготовки наразі не задовольняє перелічені вимоги,
тому постає необхідність створення новітньої, більш ефективної моделі
іншомовної підготовки фахівців права, про що детальніше йдеться в п’ятому
розділі дослідження.
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Таким чином, перед українською державою постають нові виклики,
пов’язані з глобалізаційними процесами, для подолання яких необхідні
підготовлені професіонали у різних галузях, зокрема, фахівці з права, які
супроводжують практично всі види суспільної діяльності. Водночас стан
української вищої школи не відповідає кращим світовим зразкам та
провідним тенденціям підготовки таких фахівців. Загострилася суперечність
між завданнями щодо її інтеграції до європейського простору вищої освіти й
чинною

системою

підготовки

фахівців,

потребами

суспільства

в

компетентних фахівцях у галузі права та якістю їх підготовки. Відтак остання
потребує суттєвої науково обґрунтованої модернізації. Отже, виявлені
тенденції дозволять визначити та уточнити новітню стратегію іншомовної
підготовки фахівців права в Україні.
Висновки до другого розділу

1.

Іншомовна підготовка фахівців права в країнах Європейського

простору вищої освіти являє собою складне динамічне явище, вивчення
якого потребує використання системи методів та підходів: ідентифікації та
аналізу інформаційних джерел, зокрема – міжнародних освітніх рейтингів;
теоретико-методологічних та дослідницьких методів тощо.
2.

Методологічними засадами для формування компетентностей у

вищій школі слід вважати положення, сформульовані в таких ключових
документах,

як

Європейська

та

Національна

рамки

кваліфікацій,

Загальноєвропейьскі рекомендації з мовної освіти та новий Закон України
Про вищу освіту (2014 р.). Усі вказані документи передбачають обов’язкове
оволодіння фавцями іноземною мовою (іншомовну компетентність)
3.

Серед загальних тенденцій розвитку іншомовної підготовки

фахівців права в Європейському просторі вищої освіти слід виділити
наступні: 1) наявність іншомовних (як правило, англомовних) курсів із
юриспруденції

в

бакалавраті;

2)

функціонування

значної

кількості
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англомовних магістерських програм із права; 3) робота літніх шкіл та /або
курсів, де викладається іноземна юридична мова; 4) можливість написання й
захисту дисертації англійською мовою; 5) високий рівень академічної
мобільності на всіх трьох циклах вищої освіти; 6) функціонування
Центрів/Шкіл (англійського/ американського/німецького/ французького)
права в університетах інших країн (не на батьківщині); 7) активна практична
діяльність міжнародних та національних асоціацій юристів.
4.

Фактором, який здійснює потужний вплив на іншомовну

підготовку в вищій школі в цілому й фахівців права, зокрема, є
інтернаціоналізація вищої освіти. Окремі університети Європи пропонують
своїм здобувачам вищої юридичної освіти отримати подвійні дипломи й
здійснювати вивчення права протягом 1-2 семестрів в інших європейських (і
не тільки) університетах, перелік яких може налічувати 40 пунктів.
Необхідною мовою для участі в академічних обмінах є володіння іноземною
мовою.
Значна кількість європейських університетів використовує англомовні
програми й курси для залучення більшого числа іноземних студентів.
Кількість англомовних магістерських програм у Європі в цілому з 1 615 у
2008 р. зросла до 6 609 у 2013 р., у ФРН – з 170 до 733, у Франції – з 331 до
494 відповідно.
Основні наукові результати, викладені в розділі, опубліковано в [166;
168; 170; 172; 175; 184; 437].
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РОЗДІЛ 3
ОСОБЛИВОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРАВА
В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ І ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ЄВРОПИ
Як зазначалося в попередніх розділах, швидкі економічні зміни в
контексті глобалізаційних процесів, зростання вимог до працівників з боку
роботодавців впливають безпосередньо на систему вищої освіти та,
відповідно, на вимоги до підготовки конкурентоздатних фахівців. У рамках
Болонського процесу, який спрямований, насамперед, на підвищення якості
вищої освіти з урахуванням потреб ринку праці, розробляються відповідні
інструменти та підходи до підготовки фахівців – трициклова система,
компетентнісний підхід, іншомовна підготовка. Тож вітчизняні вищі
навчальні заклади, реалізуючи завдання державної політики щодо інтеграції
до Європейського простору вищої освіти, мають модернізувати навчальні
програми відповідно до європейських стандартів взагалі, й вимог щодо
володіння іноземною, передусім англійською, мовою зокрема.
Для цього необхідним є аналіз та узагальнення кращого європейського
досвіду підготовки фахівців, зокрема, в галузі права, на всіх циклах вищої
освіти з метою його використання в процесі модернізації іншомовної
підготовки в вітчизняних університетах юридичного профілю. Видається
доцільним

розпочати

західноєвропейського

опис

особливостей

регіону,

оскільки

такої
тут

підготовки

розташовані

з

країн

найстаріші

університети Європи, і зокрема, з Італії.
3.1. Особливості іншомовної підготовки фахівців права
та взаємодія закладів освіти й ринку праці в країнах Західної Європи:
Італія, Федеративна Республіка Німеччина, Австрія, Франція
Італія. За Шанхайським рейтингом п’ять італійських університетів
увійшли

до

другої

сотні

кращих

університетів

світу:

Болонський,
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Міланський, Університети Падуї, Пізи, а також Університет Риму.
Беззаперечним лідером серед них є Болонський, який є найстарішим
університетом Європи (рік заснування – 1088-й) і одним із найбільших
університетів Італії – у 2013-2014 н.р. вищу освіту в ньому здобували 84 215
осіб [475]. Прообразом сучасного юридичного факультету в ньому стала
перша в світі Школа права, з якої, власне, й розвинувся сам університет.
Сучасний

юридичний

факультет

Болонського

університету

користується неябиякою популярністю серед італійських абітурієнтів,
очевидно, тому більшість навчальних курсів викладається тут італійською
мовою. Однак, в університеті за підтримки проекту Еразмус діє також
Юридична школа, у рамках якої студенти, як правило, іноземні, мають
можливість вивчати право англійською мовою. Так, наприклад, для студентів
бакалаврату англійською мовою пропонуються дисципліни «Порівняльний
конституціоналізм», «Інформаційні технології й право», «Право ЄС»,
«Міжнародне право», «Міжнародне торгове право» та інші. Для здобувачів
магістерського ступеня діють англомовні магістерські інтегровані програми
на зразок «Ділове управління», «Міжнародний менеджмент» [404] і «Право
інформаційно-комунікаційних технологій та юридична інформатика» [334], а
для здобувачів докторського ступеня з права функціонує одна англомовна
трирічна докторська програма «Право, наука й технології» («Law, Science and
Technology»), яка користується значною популярністю [423].
Крім того, викладачі університету, які хочуть підвищити свою
кваліфікацію, мають можливість взяти участь у щорічних англомовних літніх
курсах [335]. Тематика курсів включає в себе новітні тенденції Болонського
процесу, освітню стратегію Європейського Союзу, появу нових освітніх
проектів тощо.
Другим від Італії за своїми показниками в Шанхайському рейтингу йде
Міланський університет. На юридичному факультеті цього університету так
само, як і Болонського, більшість курсів на всіх трьох циклах вищої
юридичної освіти викладається італійською мовою. Однак функціонують, як
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правило, для іноземних студентів, і англомовні програми. У першу чергу, це
новітні магістерські програми «Сталий розвиток» і «Політичні науки», а
також докторська програма «Національні та міжнародні юридичні студії»
[398]. Цікаво, що Міланський університет практикує також частково (partly)
англомовне викладання деяких курсів, з юриспруденції в тому числі.
Крім того, факультет пропонує всім бажаючим навчання протягом
одного-двох семестрів в університетах-партнерах за кордоном, оскільки він
має договори про співпрацю з університетами Берклі (США), Стенфорда
(США),

Мадрида

(Іспанія),

Коїмбри

(Португалія),

Лунда

(Швеція),

Антверпена (Бельгія), Сан Паоло (Бразилія), Тель Авіва (Ізраїль), Хайфи
(Ізраїль) та інших міст.
Ще два італійські університети, які представлені в міжнародних
рейтингах, це Падуанський (у місті Падуя) та Пізанський університети.
Однак, для здобувачів вищої юридичної освіти тут не пропонують жодних
іншомовних програм, викладання правничих дисциплін ведеться виключно
італійською мовою [341]. Очевидно, такий стан справ можна пояснити тим,
що дані університети спеціалізуються на інших галузях знань – природничі
науки та інформаційні технології.
П’ятірку італійських університетів, які потрапили до другої сотні
Шанхайського рейтингу замикає Римський університет (або Університет
«Сапієнца»), заснований у 1303 році. Сміливо можна сказати, що його
юридичний факультет, який теж може похвалитися сімсотрічним віком, мав
значний вплив на історію Італії і навіть усієї Європи. Факультет поєднує в
своєму навчанні багатовікові традиції та новітні методики викладання,
привчаючи своїх випускників до критичного та аналітичного мислення й
сприйняття нових феноменів правової системи [422].
Факультет користується популярністю: на ньому отримують юридичну
освіту понад 40 000 здобувачів усіх рівнів. Статистика свідчить, що його
випускники є завжди затребуваними в своїй галузі; як правило, вони стають
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адвокатами та суддями, однак все частіше працюють також юристами в
національних і міжнародних компаніях та організаціях.
Університет Сапієнца, за підтримки проекту Еразмус, має вражаючу
кількість міжнародних угод про співпрацю – понад 1 000 угод з 400
університетами світу. Це означає, що його студенти мають величезні
можливості порівняно зі студентами інших європейських університетів.
Щороку до Сапієнци приїжджає на навчання біля 1 100 іноземних студентів,
і стільки ж від’їжджає в інші університети [372]. Університет приваблює
абітурієнтів не тільки сучасними навчальними курсами, а й прекрасною
матеріально-технічною базою: затишно облаштованими кампусами, багатими
бібліотеками, технічним обладнанням лабораторій, а також всіма засобами,
необхідними для людей із особливими потребами. Привабливою для
багатьох студентів видається також можливість часткової участі в навчанні
(part enrolment) – це дистанційна або вечірня освіта.
Звичайно, для успішного вивчення юриспруденції в Італії іноземним
студентам необхідно володіти знаннями з італійської мови. В Університеті
пропонується постійно діюча система курсів італійської мови для іноземців,
оскільки для участі в багатьох навчальних програмах вимагається сертифікат,
що підтверджує рівень володіння мовою В2. Зокрема, існує традиція літніх
мовних курсів, які тривають 12-14 днів і дозволяють покращити свій мовний
рівень [467]. Слід зазначити, що той самий рівень В2, тільки з англійської
мови, необхідно підтвердити також іноземним студентам, які бажають
навчатися за англомовними програмами.
Університет Сапієнца є також членом багатьох європейських і
міжнародних академічних об’єднань:
1) UNICA (Institutional Network of the Universities from the Capitals of
Europe) – Мережа університетів європейських столиць
2) EUA (European
університетська асоціація

University

Association)

–

Європейська
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3) IAU (International

Association

of

Universities)

–

Міжнародна

асоціація університетів
4) EAIE (European

Association

for

International

Education)

–

Європейська асоціація міжнародної освіти
5) ACA (Academic Cooperation Association) – Асоціація академічної
співпраці
6) SANTANDER GROUP – Сантандерська група
7) UNIMED

(Mediterranean

Universities

Union)

–

Союз

Середземноморських університетів [395].
Крім того, Університет Сапієнца є учасником кількох міжнародних
програм Європейського Союзу: TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, LLP (Life
Long Learning), Жана Моне, FP7.
Отже, здобувачі вищої освіти, які отримують знання в описаному
університеті, мають видатні можливості для навчання протягом 1-2 семестрів
у будь-якій країні світу (лише перелік цих країн разом із їх університетами
займає 6 аркушів!). Необхідною умовою для цього є володіння здобувачем
іноземною мовою. Найчастіше це англійська, однак, може бути й мова
країни, до якої їде студент (магістр, аспірант). Наприклад, Федеративної
Республіки Німеччина, яка є найбільшою країною Європи за чисельністю
населення й кількістю вищих навчальних закладів (140 університетів та їх
аналогів). Про неї (в контексті іншомовної підготовки майбутніх фахівців
права) йтиметься в подальшому.
Федеративна Республіка Німеччина. Досвід іншомовної підготовки в
університетах Німеччини як європейської країни з давніми академічними
традиціями та сучасними технологіями навчання становить значний інтерес
для вітчизняної педагогічної науки.
Так, бакалаврат як перший цикл вищої освіти запроваджений у ФРН в
рамках Болонського процесу поряд із так званими «дипломними» та
«магістерськими» курсами навчання старого, тобто традиційного, зразка.
Серед найбільших переваг бакалаврату в порівнянні з попереднім навчанням
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німецькі викладачі й студенти вважають такі: скорочення терміну навчання,
отримання покращеної й прискореної професійної кваліфікації, визнання
результатів навчання у межах ЄС, підтримка студентської мобільності та
модернізація навчальної документації [316].
Навчання за бакалаврською програмою триває, як правило, три роки та
охоплює шість семестрів. Граничним терміном можуть бути вісім семестрів.
Магістратура тривалістю від 2-х до 4-х семестрів може слідувати відразу
після бакалаврату або після певної професійної діяльності. Під час навчання
в бакалавраті студенти набувають не тільки професійні компетентності –
фахові знання та навички, але й засвоюють основи наукової діяльності, а
також оволодівають іноземною мовою та соціальними компетентностями
[там же].
Як відомо, особливістю бакалаврату є модуляризація. Навчання
складається з ряду модулів, які поділяють матеріал на певні відрізки. Модуль
складається з пов’язаних між собою навчальних заходів, таких як лекції,
семінари або вправи, й триває здебільшого близько двох семестрів,
результати навчання за якими оцінюються та складаються в середню
загальну оцінку за поточний модуль. Модульна система не тільки робить
навчання більш прозорим для студентів, а й дозволяє документувати окремі
досягнення (результати навчання) студентів.
Поряд із введенням бакалаврату в ФРН була введена також нова
система вимірювання результатів навчання – Європейська кредитна
трансферно-накопичувальна система (ECTS), за якою студент повинен
отримати протягом семестру 30 пунктів (кредитів). При цьому один пункт
відповідає затратам праці (навантаженню) студента в 30 годин. Для
бакалаврату нараховується, як правило, від двох до чотирьох пунктів. Крім
того, необхідною умовою в більшості німецьких університетів є ще
присутність бакалаврів на заняттях, а також написання реферату або
виконання домашньої роботи. Бакалаврат завершується бакалаврською
роботою, за яку студент отримує від 6 до 12 пунктів [316].

119

За німецькими вимогами, бакалаврат має забезпечити орієнтовану на
практику підготовку передусім для ринку праці, оскільки в попередні роки
випускники вищих навчальних закладів показали низьку готовність до
професійної діяльності.
Із

введенням

бакалаврату

в

системі

німецької

вищої

освіти

запроваджені сім нових «кваліфікацій». Вони відносяться до певних
професійних галузей і націлені на певні професійні сфери, які більшою або
меншою мірою обмежуються професією: бакалавр мистецтв (B.A.); бакалавр
науки (B.Sc.); бакалавр інженерії (B.Eng.); бакалавр права (LL.B.); бакалавр
освіти (B.Ed.); бакалавр of Fine Arts (B.F.A.); бакалавр музики (B.Mus.)
Кваліфікація «бакалавр права» (LL.B – „Legum Baccalaureus“) є
міжнародно визнаною, однак у ФРН вона відкриває шлях лише для
діяльності юрисконсультом в галузі економіки. У правових науках, які
відносяться до класичних університетських дисциплін і мають давні традиції,
положення Болонського процесу до останнього часу запроваджувалися
досить обмежено. Так, хоча титул «бакалавр права» можна отримати в 14-ти
університетах і більше ніж 30-ти так званих професійних школах (нім.
Fachhochschulen), щоб працювати як «повний» юрист (нім. Volljurist), все ще
є необхідним шлях через перший та другий державні іспити.
Кваліфікацію «бакалавр права» в Німеччині можна отримати вже після
шести семестрів, однак при цьому неможливо працювати суддею, адвокатом
чи прокурором. Кваліфікація «магістр права» (Master of Laws – LL.M.), яка
надається по закінченню магістратури, що йде вслід за бакалавратом, так
само не дає можливості працювати адвокатом. Ті, хто отримав ці кваліфікації
(бакалавр та магістр права) можуть знайти собі роботу або в галузі
промисловості, або за кордоном Німеччини, оскільки ці титули є особливо
престижними в англомовних країнах.
Для бажаючих стати суддею, адвокатом чи нотаріусом потрібно
завершити вивчення правових наук складанням так званого «першого
юридичного державного іспиту». Цей іспит є лише першим кроком на шляху
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до «повного» юриста і слугує допуском до так званого референдаріату –
дворічного періоду підготовки. Тільки в деяких федеральних землях ФРН
випускник юридичного факультету за умови успішного складання першого
державного іспиту може отримати один із чотирьох титулів: «юрист»,
«референдар», «дипломований юрист» чи «магістр права». Титул «бакалавр
права» навряд чи можна порівнювати з цими чотирма титулами, його
отримання не завершується складанням першого держіспиту й не надає права
для референдаріату.
Другим кроком на шляху до посади судді, адвоката чи прокурора в
Німеччині є референдаріат – дворічний період, що триває після складання
першого держіспиту. Цей період закінчується другим держіспитом, і лише
після нього німецький фахівець права може називатися «повним» юристом.
«Повний» юрист має право працювати адвокатом, суддею чи прокурором, а
також нотаріусом у державній адміністрації або на промисловому
підприємстві.
Під час навчання в бакалавраті поряд із юридичними знаннями
студентам надаються також так звані загальні компетентності (general
competences) з інших галузей. До них відносяться іноземні мови, економічні
науки й навички з комунікації. Заняття з іноземної мови (як правило,
англійської, однак часто це може бути будь-яка інша європейська мова)
проходять зазвичай двічі на тиждень на І-му курсі. На ІІ-му й ІІІ-му курсах
іноземною мовою вже викладаються деякі навчальні дисципліни, особливо,
якщо назва спеціальності містить слова на зразок «міжнародний»,
«глобальний» або «глобалізація», пор.: «Міжнародне право», «Міжнародне
та німецьке право», «Право ЄС», «Глобалізація та її правові наслідки» тощо.
Крім

того,

безпосередньому

застосуванню

отриманої

іншомовної

компетентності сприяє проходження студентами практики як на території
Німеччини (в міжнародних юридичних організаціях та фірмах), так і за її
кордонами.
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Звичайно, викладання в бакалавраті багатьох курсів англійською
мовою відбувається також для іноземних студентів, які приїжджають на
навчання до німецьких університетів. Перелік таких курсів можна без
проблем знайти на університетських сайтах юридичних факультетів, де
містяться всі вимоги до здобувачів. Там же зазвичай вказано, які документи
про підтвердження належного рівня володіння цією мовою необхідно подати
(сертифікати, свідоцтва, дипломи тощо).
Крім того, у більшості університетів Федеративної Республіки
Німеччина, які здійснюють підготовку фахівців права, для студентів
бакалаврату існує можливість відвідувати платні курси німецької мови, на
яких

поряд

із

вивченням

лексики

для

повсякденного

спілкування

пропонується лексика юридична, характерна для їх спеціалізації. У
Німеччині існує більш структурований поділ на мовні рівні: наприклад,
рівень А1 поділяється на А1.1. та А1.2.; рівень В1 – на В1.1. і В1.2. і так далі.
Так, слухачів курсів основного рівня (А1.1 – В1.2) навчають, як
правило, поряд із основними граматичними конструкціями читанню й
розумінню текстів середньої складності, написанню коротких текстів і
спілкуванню на теми повсякденного спілкування. Курс налічує 20 годин. Для
слухачів пропонуються підручники та робочі зошити з аудіо-дисками,
розраховані на всі рівні РВМ. На початку курсів проводиться вступний тест,
на якому викладач визначає, якого рівня складності підручник необхідний
для кожного слухача. Підручники слухачі повинні придбати за власні кошти
(це приблизно 27 €). У другій половині дня для слухачів проводяться
додаткові заходи для оволодіння різними видами мовленнєвої діяльності –
лексичні вікторини, вправи з аудіювання, відвідування краєзнавчих музеїв,
які покликані в ситуаціях неформального спілкування закріпити іншомовні
навички, отримані на основних заняттях.
Середній рівень (В1+ – В2.2) призначений для осіб, які бажають
покращити свої знання з німецької мови. Функціональні завдання і вправи
спрямовані

на

формування

навичок

читання,

аудіювання,

письма,
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поглиблення лексичного запасу та покращання граматики. Цікаво, що на
середньому рівні акцентується увага на порівняльному аспекті популярних у
сучасному світі мов. Цей рівень включає в себе кілька занять на тему «Мовні
контрасти: англійська – німецька; італійська – німецька; китайська –
німецька». Як і на основному рівні, для слухачів курсів пропонуються
неформальні заходи у другій половині дня: так звані Small-Talks, Walk &
Talks, підготовка до складання іспиту на Гьоте-сертифікат, написання
журналістських інтерв’ю тощо.
Слухачі високого рівня – це особи з досить хорошими знаннями
німецької мови, які бажають отримати сертифікат, що підтверджує рівень С1.
На курсах вони аналізують та дискутують щодо різних аспектів німецької
літератури, культури та суспільства; складають власні тексти та самостійно
роблять доповіді, а також покращують уже наявні знання стилістики та
ідіоматики німецької мови. Так, наприклад, у своїх дискусіях вони
обговорюють

твори

новітньої

німецької

літератури,

переглядають

документальні фільми про історію Німеччини, торкаються проблем
сучасного німецького мистецтва.
Студенти

юридичного

факультету

університету

Хайдельберга,

наприклад, поряд із отриманням юридичної освіти мають можливість пройти
так

звану

«професійно

спрямовану

іншомовну

підготовку»

(нім.

„Fachspezifische Fremdsprachenausbildung) при Мовному центрі університету.
На сайті факультету подано перелік іноземних мов та іншомовних
навчальних курсів із права, на які можна зареєструватися он-лайн, а також
необхідні умови для участі в цих курсах [482].
До останнього часу ступінь «бакалавр права» належав до стандартних
кваліфікацій в юриспруденції європейських країн. Адвокат, суддя чи
прокурор є юридичними професіями, які славляться у Німеччині давніми
традиціями й користуються престижем. Високий рівень підготовки фахівців
права є однією з підвалин демократичної держави. Через це освіта таких
фахівців надзвичайно важлива. У ФРН активно дискутується питання, чи
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достатньо для таких спеціалістів лише титулу «бакалавр права», чи
необхідно зберегти й кращі традиційні підходи до фахової підготовки з
права.
Що стосується другого циклу вищої освіти в Німеччині – магістратури,
то

він

останніми

роками

характеризується

вражаючим

збільшенням

англомовних магістерських програм (про що детальніше відмічалося в
підрозділі 2.3.). Як зазначалося, у 2013 р. по всіх німецьких університетах їх
було 6 609, тоді як у 2008 р. – лише 1615. Звертає на себе особливу увагу їх
тематичне розмаїття: «Міжнародний і європейський бізнес, конкуренція й
регулювальне право», «Європейська правова практика», «Міжнародні студії з
права

інтелектуальної

власності»,

«Право

європейської

інтеграції»,

«Європейський профспілковий правовий захист», «Європейська правова
лінгвістика», «Порівняльні студії з німецького, європейського і китайського
права», «Господарче право: підприємство між свободою та державним
оподаткуванням», «Право і бізнес», «Транспортне право», «Страхове право»,
«ІТ-право і право інтелектуальної власності», «Медичне право», «Будівельне
право», «Спортивне право», «Транснаціональне право», «Права людини»,
«Економіка, право і політика», «Право і фінанси», «Правова психологія»,
«Криміналістика», «Правознавство, економіка й менеджмент», «Німецьке
право», «Сучасне майнове право» / «Майнове право», «Спадкове право»,
«Право підприємств» та інші. Існують численні сайти, які містять детальну
інформацію про ці англомовні програми, включаючи дані про терміни
подання документів, тривалість навчання, кількість кредитів, викладачів
курсів, ступінь участі здобувачів освіти в практичній зайнятості, можливості
подальшого працевлаштування, відгуки осіб, які завершили навчання за
визначеними програмами, практичні поради тощо [433].
Свої послуги щодо надання освітнього рівня «Магістр права» (LLM)
англійською мовою в Німеччині пропонують вищі навчальні заклади усіх
типів та форм власності:
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1)

приватні:

Німецька

(Хайльброн),

юридична

університет

Вільгельма

школа

вища

школа

Буцеріуса

(Мюнстер),

права

й

(Гамбург),

Університет

менеджменту
Вестфальський

Оснабрюка,

вища

професійна школа й Центр підвищення кваліфікації Шмалькальдена, Вища
школа прикладного менеджменту (Ердінг, Берлін, Унна), Університет
Фрідріха-Александра (Ерланген, Нюрнберг) та ще кілька університетів;
2) державні: Хайдельберзький університет, Гумбольт-університет в
Берліні, Гьоттінгенський, Кьольнський, Бременський, Брауншвейзький
університети та багато інших [там же].
Слід відмітити також традицію так званих «магістерських ярмарок» у
ФРН, які регулярно проводяться університетами різних міст в умовах
жорсткої конкуренції і уможливлюють залучення значної кількості здобувачів
магістерського ступеня. Показово, що німецькі вищі навчальні заклади
рекламують свої послуги по наданню ступеня магістра на цих заходах не
тільки на території Німеччини, а й на території сусідніх країн – Польщі, Чехії,
Австрії та інших. На таких ярмарках академічний персонал закладів-учасників
проводить індивідуальні співбесіди з майбутніми магістрами, кращі викладачі
університетів роблять доповіді рекламного характеру зі своїх дисциплін, які
супроводжуються показом презентацій, фотовиставками, демонстраціями
відеороликів, інтерв’ю з випускниками магістерських програм тощо. Вхідний
квиток на ярмарку коштує 3 євро, бажаючим надається можливість
зареєструватися (як німецькою, так і англійською мовами) й придбати квиток
он-лайн, а також отримати індивідуально розроблений план відвідання
ярмарки з помітками інформаційних столиків, які можуть бути найбільш
корисними для кожного окремо взятого відвідувача. Така система дозволяє
учасникам максимально ефективно використати свій час і дізнатися всю
необхідну інформацію, не витрачаючи зайвих сил на пошуки відповідних
столиків [там же].
Що стосується програм академічного обміну здобувачів ступеня
магістра права, то тут родоначальником є Кьольнський Університет. 20 років
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тому юридичні факультети Університету Кьольна і Сорбони (Франція)
першими в Європі запустили спільний двосторонній проект з вивчення
магістрами німецького та французького господарського права. Унікальною до
сьогодні робить цю програму дві складових: по-перше, учасники проекту
протягом чотирьох років – спочатку два роки в Німеччині, потім два роки у
Франції – навчаються в одній групі, яка складається з 30-ти німецьких і 30-ти
французьких студентів; по-друге, програма пропонує за двома напрямами
права (нім. Rechtsordnungen) ґрунтовну, повністю інтегровану освіту [451].
Університети-партнери пишаються майже тисячею своїх випускників і
тих, хто ще навчається, а також високими стандартами та забезпеченням
якості освіти шляхом подальшого розвитку програми і її тісним зв’язком із
практикою.
Успіхи випускників магістратури говорять самі за себе: вони
(випускники) працюють у німецько-французьких і міжнародних офісах,
установах, організаціях та на підприємствах, суддями і провідними
фахівцями в національних, європейських та міжнародних сферах.
Розглянемо навчання магістрів за цією програмою на прикладі
спеціальності «Німецько-французьке господарське право» (нім. deutschfranzösisches Wirtschaftsrecht).
Перший набір з цієї спеціальності відбувся у 2009/2010 навчальному
році. При цьому йдеться про однорічний навчальний курс, розрахований на
студентів, які під час навчання на першому циклі вищої освіти (бакалавраті)
змогли набрати 240 кредитів за Європейською кредитною трансфернонакопичувальною системою. Здобувачам магістерського ступеня надається
можливість із кількох змістових модулів скласти індивідуальний навчальний
план. Поряд із відвідуванням лекцій та семінарів німецькою і французькою
мовами у плані має бути обов’язково передбачено проходження практики та
написання магістерської роботи французькою мовою.
Характерними

ознаками

цієї

програми

є

те,

що

написання,

супроводження та оцінювання магістерської роботи здійснюється у
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відповідному партнерському навчальному закладі, а також те, що по
закінченню навчання магістр отримує подвійний диплом – диплом від
кожного з університетів-партнерів. Навчання в магістратурі і Університету
Кьольна, і Сорбони починається, як правило, з зимового семестру, тобто з
першого робочого дня жовтня.
Однорічний курс навчання в магістратурі завершується отриманням
ступеня «магістр права» (англ. Master of Laws, LL.M.), який надають обидва
університети. Це академічний ступінь, який у Європі вказується після імені
та прізвища; наприклад, Christian Lacroix, LL.M. Диплом такого зразка
передбачає наявність у ньому 60-ти кредитів, є міжнародно визнаним та
засвідчує

відповідність

опанованого

навчального

курсу

Болонським

критеріям. На даний момент такий диплом не є альтернативою першого та
другого державних юридичних іспитів у Німеччині, складання яких гарантує
можливість працювати суддею чи адвокатом у цій країні.
Умови навчання в магістратурі та вимоги до складання магістерських
іспитів регламентуються документом, який називається «Порядок складання
іспитів» (нім. Prüfungsordnung). Так, наприклад, у параграфі 3-му цього
Порядку,

який

називається

«Передумови

для

навчання

німецьких

здобувачів», чітко вказується, що «до вивчення інтегрованого курсу
допускаються лише особи, які володіють необхідними знаннями з
французької мови». Крім того, даним документом передбачено, що в травні
або червні кожного року для встановлення рівня знань з французької мови на
юридичному факультеті має проводитися спеціальний письмовий екзамен,
який має на меті виявити, чи може здобувач висловлювати та аргументувати
свої думки цією мовою. Умови іспиту регламентує окремий документ, який
називається «Порядок проведення екзамену для встановлення професійно
орієнтованих мовних знань для німецько-французького магістерського курсу
університетів Кьольна та Сорбони» [445].
У «Передумовах для навчання французьких здобувачів», у свою чергу,
теж вказано, що «вони повинні володіти необхідними знаннями з німецької
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мови». Однак відбір здобувачів від французької сторони здійснює декан
юридичного факультету Сорбони, і, таким чином, французькі здобувачі
звільняються від складання іспиту з німецької мови в Університеті Кьольна
[445].
Підготовка в магістратурі Університету Кьольна охоплює лекції й
семінари в обсязі від 60 до 65 семестрових годин, а в магістратурі
Університету Сорбони – 65-75 годин. Умови проведення, тривалості й
оцінювання кінцевого тесту описано в «Порядку складання іспитів». При
оцінюванні знань магістрантів завжди враховуються їх уміння і навички
володіння іноземною мовою.
Слід зазначити, що в «Порядку складання іспитів» наголошується:
якщо магісрант із Франції після першого рубіжного контролю покаже
недостатній рівень знань із німецької мови, він може бути зобов’язаний
примусово пройти мовний курс в Університеті Кьольна [445].
Доцільним видається також більш детально розглянути досвід
іншомовної підготовки фахівців права у найстарішому і найавторитетнішому
в Німеччині Університеті Хайдельберга [482]. У 2- му розділі роботи були
описані магістерські і докторські англомовні програми з прави, які цей
університет пропонує своїм здобувачам [424]. Наразі особливу увагу слід
звернути на те, що в структурі цього навчального закладу було створено
такий підрозділ як мовний центр. У ньому працюють викладачі кількох
іноземних і німецької мов. До завдань центру належить: 1) проведення
мовних курсів (близько 10 мов) для іноземних і німецьких студентів
протягом семестрів; 2) видача сертифікатів про рівень володіння німецькою
мовою

іноземним

студентам

і

сертифікатів

про

рівень

володіння

англійською/французькою мовою німецьким студентам; 3) проведення літніх
мовних курсів німецької мови для іноземних студентів; 4) надання
консультацій як щодо мовного, так і щодо полікультурного спілкування
взагалі; 5) проведення в університеті культурних заходів, присвячених
культурі тієї чи іншої країни: концертів, вечорів, вікторин тощо.
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Зокрема, студенти юридичного факультету Університету Хайдельберга
завдяки існуванню мовного центру поряд із отриманням юридичної освіти
мають можливість пройти «професійно спрямовану іншомовну підготовку»
(нім. „Fachspezifische Fremdsprachenausbildung) при цьому центрі. Слід
відзначити, що дослівний переклад цього папряму підготовки з німецької
мови звучить саме так. На сайті факультету подано перелік іноземних мов та
іншомовних навчальних курсів із права, на які можна зареєструватися онлайн, а також необхідні умови для участі в цих курсах [482].
Таблиця 3.1.
Іноземні мови та іншомовні курси, які можуть вивчати здобувачі
юридичної освіти у Хайдельберзькому Університеті
Мовний центр
університету

Додаткова кваліфікація
«професійно
спрямована іншомовна
підготовка»

Іноземні мови:
арабська
китайська
англійська

Заходи іноземними
мовами на юридичному
факультеті
Обов’язкове:
Відвідування одного
заходу і запис на
державний іспит

французька

Вступ до англоамериканського права
Вступ до французького
права
Вимоги: кожні 3
семестри – підсумковий
іспит;
високий РВМ

італійська
японська
польська
португальська
російська

Іншомовний навчальний
1-семестрові курси з
захід або додаткові
права іноземними
заходи
мовами:
 Наприклад,
 арабською
Транснаціональне
 італійською

Рекомендується:
Відвідування більшості
заходів за розкладами 27 семестрів; допуск до
навчання можливий у 1му семестрі.
Різні РВМ
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шведська
іспанська
чеська
Юридично спрямовані
іншомовні курси:
 англійською
 французькою
 іспанською

комерційне право
 Семінар Монпельє
 Латинська мова для
юристів
 Вступ до німецької
правової мови
 Семестр за кордоном

 польською
 англійською (право
США)
 португальською і
бразильською
 французькою
 іспанською
 турецькою

Слід зазначити, що в Положенні про допуск до державного іспиту з
права федеральної землі Баден-Вюртемберг, у якій знаходиться Університет
Хайдельберга, зазначено, що до першого державного іспиту допускаються
особи, які регулярно брали участь в іншомовних юридичних заходах або
спеціальному

іншомовному

курсі,

оскільки

саме

в

такий

спосіб

підтверджується їх іншомовна компетентність.
На сайті юридичного факультету розміщено також актуальний перелік
навчальних предметів, що викладаються іноземними мовами; навчальних
заходів – лекцій, семінарів, ворк-шопів тощо, а також інформацію про
наявність вільних місць у групах слухачів цих курсів (Додаток Л).
Викладачами мовного центру в Університеті Хайдельберга також
щорічно проводяться літні курси німецької мови для іноземних здобувачів
усіх циклів, що тривають 4 тижні і розраховані на 20 годин. Пропонується
три рівні складності: основний, середній і високий. Заняття проводяться у
групах по 16 осіб у першій половині дня, у другій половині слухачі мають
можливість взяти участь як у навчальних, так і в культурних та громадських
заходах (концертах, дебатах, фестивалях тощо). По завершенні курсів усі
учасники,

які

складають

спеціальний

письмовий

іспит,

отримують

сертифікати про участь. Такі сертифікати засвідчують успішне засвоєння 4-х
кредитів з німецької мови за ЄКТС [482].
Слухачів курсів основного рівня (А1.1 – В1.2) навчають поряд із
основними граматичними конструкціями читанню й розумінню текстів
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середньої складності, написанню коротких текстів і спілкуванню на теми
повсякденного

спілкування.

Курс

налічує

20

годин.

Для

слухачів

пропонуються підручники та робочі зошити з аудіо-дисками, розраховані на
всі рівні РВМ. На початку курсів проводиться вступний тест, на якому
викладач визначає, якого рівня складності підручник необхідний для
кожного слухача. Підручники слухачі повинні придбати за власні кошти (це
приблизно 27 €). У другій половині дня для слухачів проводяться додаткові
заходи для оволодіння різними видами мовленнєвої діяльності – лексичні
вікторини, вправи з аудіювання, відвідування краєзнавчих музеїв, які
покликані в ситуаціях неформального спілкування закріпити іншомовні
навички, отримані на основних заняттях.
Середній рівень (В1+ – В2.2) призначений для осіб, які бажають
покращити свої знання з німецької мови. Функціональні завдання і вправи
спрямовані

на

формування

навичок

читання,

аудіювання,

письма,

поглиблення лексичного запасу та покращання граматики. Цікаво, що на
середньому рівні акцентується увага на порівняльному аспекті популярних у
сучасному світі мов. Цей рівень включає в себе кілька занять на тему «Мовні
контрасти: англійська – німецька; італійська – німецька; китайська –
німецька». Як і на основному рівні, для слухачів курсів пропонуються
неформальні заходи у другій половині дня: так звані Small-Talks, Walk &
Talks, підготовка до складання іспиту на Гьоте-сертифікат, написання
журналістських інтерв’ю тощо.
Слухачі високого рівня – це особи з досить хорошими знаннями
німецької мови, які бажають отримати сертифікат, що підтверджує рівень С1.
На курсах вони аналізують та дискутують щодо різних аспектів німецької
літератури, культури та суспільства; складають власні тексти та самостійно
роблять доповіді, а також покращують уже наявні знання стилістики та
ідіоматики німецької мови. Так, наприклад, у своїх дискусіях вони
обговорюють

твори

новітньої

німецької

літератури,

переглядають
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документальні фільми про історію Німеччини, торкаються проблем
сучасного німецького мистецтва.
Відомим у Німеччині вищим навчальним закладом, який здійснює
якісну підготовку юристів, є також Вільний університет Берліна. Він
пропонує іноземним здобувачам вищої освіти навчання в магістратурі за
спеціальністю

«Міжнародний

і

європейський

бізнес, конкуренція

й

регулювальне право» (англ. International and European Business, Competition
and Regulatory Law) [464]. По завершенню магістерського курсу випускникам
надається академічний ступінь «магістра бізнесу і права» (англ. Master of
Business Law, MBL). Здобувачі такої інтегрованої спеціальності вже під час
навчання залучаються до адвокатської практики, а також отримують
можливість застосовувати свої теоретичні знання в галузях господарського,
договірного, енергетичного та комунікаційного права, удосконалюючи таким
чином свою професійну компетентність. Навчання, як правило, здійснюється
англійською мовою, тому при вступі до магістратури вимагається копія
документа, який підтверджує високий рівень англомовних знань (найчастіше
це результати тесту TOEFL). Тривалість навчання складає від одного до двох
років; вартість становить 4 000 євро за семестр, і, відповідно, 8 000 євро за
рік [433].
Вказаний магістерський курс є одним із небагатьох у ФРН, які успішно
поєднують дистанційне навчання (англ. E-Learning) з класичними методами
навчання. Так, наприклад, на заняттях відтворюються ситуації ділових
переговорів, які здобувачі повинні правильно довести до завершення в
електронному вигляді. Крім того, слухачі цього магістерського курсу
обов’язково беруть участь у наукових конференціях та семінарах з
енергетичного, телекомунікаційного, а також німецького і європейського
господарського права.
З 2011-2012 навчального року здобувачам цього курсу пропонується
також отримання подвійного диплома – Вільного університету Берліна і
Страсбурзького університету (Франція), які є партнерами. Учасники
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програми протягом першого семестру вчаться у Страсбурзі, а протягом
другого – у Берліні. Слід зазначити, що Страсбурзький університет є
найбільшим університетом Франції; він налічує 42 000 студентів, 20 % з яких
– іноземці [433].
Ще одна спеціальність, за якою можна навчатися в магістратурі
Вільного університету Берліна, – це «магістр права» (нім. Magister legumStudium, LL.M.). Щорічно близько 25-ти дипломованих фахівців права, які
здобули юридичну освіту за кордоном, прибувають до університету для
проходження річного навчання, щоб отримати академічний ступінь магістра
права [464].
Метою навчання, побудованого за модульною системою, є осмислення
німецької правової культури і правопорядку. При цьому повинні також
вивчатися філософські, суспільні і політично-правові взаємозв’язки, а також
інтернаціоналізація

правової

системи.

Обрана

для

магістерського

дослідження правова проблема досліджується в науковому полі й з
урахуванням досвіду правових систем інших країн. Поряд із навчальною
програмою здобувачі ступеня магістра удосконалюють свої практичні
навички шляхом проходження чотирьохтижневої практики.
Визнання кваліфікації, отриманої за даною магістерською програмою, з
кожним роком зростає як за кордонами ФРН, так і в самій Німеччині.
Отримання ступеня магістра права поступово стає наріжним каменем для
успішної кар’єри юриста і підтвердженням його високої кваліфікації.
Завдяки спілкуванню зі своїми одногрупниками з інших країн майбутні
магістри отримують не тільки ґрунтовні знання з німецької юриспруденції, а
й міжкультурні компетентності. Попит на навчання в магістратурі за цією
спеціальністю останніми роками стабільно зростав як у Європі, так і за її
межами. На це вказує кількість заяв і анкет бажаючих навчатися. Важливу
роль відіграє цей магістерський курс ще й тому, що він покликаний зберегти
і

надалі

розбудовувати

важливі

контакти

в

рамках

зростаючої

інтернаціоналізації правової системи. Навчання в магістратурі триває два
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семестри, під час яких здобувачам необхідно набрати 60 кредитів (нім.
Leistungspunkte).
Необхідною умовою завершення магістерського курсу є написання
підсумкової

письмової

роботи

(нім.

Abschlussklausur)

з

навчальної

дисципліни «Юридична англійська мова» (англ. Legal English). Особи, які: а)
відвідали менше, ніж 85 % занять із цієї дисципліни, б) запізнилися на
екзамен, в) не мають при собі посвідчення особи з фотографією, не
допускаються до письмового іспиту. Процедура проведення письмового
екзамену досить жорстка. Для написання роботи група з 25-ти осіб ділиться
на 5 підгруп. Списки підгруп із зазначенням аудиторій, у яких вони
перебуватимуть під час екзамену, вивішуються на дошці оголошень
незадовго до заходу. Із собою на іспит дозволяється брати лише роздруковані
матеріали, які були надані викладачем під час занять (допускаються помітки
здобувачів на полях), а також двомовний (наприклад, німецько-англійський)
словник. Одномовні, електронні словники та інші допоміжні засоби
використовувати не дозволяється. Час написання роботи – 90 хвилин [464].
Ще одним із найвідоміших навчальних закладів ФРН, які здійснюють
підготовку юристів, є Гумбольдт-Університет в Берліні. З літного семестру
2014 року юридичний факультет цього університету пропонує для всіх
бажаючих програму подвійного диплому з Університетом Тунцзи в Шанхаї
(Китай) [433]. У рамках цієї програми Німецькою службою академічних
обмінів здобувачам надаються стипендії. В основному, ця програма
призначена

для

випускників

юридичних

факультетів

німецьких

університетів, однак, в її умовах зазначається, що учасниками можуть стати й
випускники бакалаврату інших факультетів.
Програма триває максимум два роки, один із яких здобувачі проводять
в Шанхаї. Перевага надається тим здобувачам, які вже склали перший
державний іспит із права, а також тим, хто відвідував тритижневі літні курси
китайської мови, організовані при університеті. В Університеті Тунцзи
майбутні магістри зможуть не тільки відвідувати навчальні заходи з
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китайського права, а й попрактикуватися в спілкуванні китайською мовою.
По завершенні програми здобувачі повинні захистити магістерські роботи
англійською або німецькою мовами. У разі успішного навчання й захисту
учасники отримують два дипломи: китайського Університету Тунцзи та
німецького Гумбольдт-університету.
Під час перебування в Китаї здобувачі повинні відвідати ряд
обов’язкових навчальних заходів із таких дисциплін: «Економічне право»,
«Інтелектуальна власність і міжнародне право», «Китайська мова» (2
семестри), «Історія Китаю», «Культура Китаю», «Культурна спадщина
Китаю», «Розвиток китайських міст», «Міжкультурна комунікація», «Захист
інтелектуальної власності в Китаї», «Вступ до пісенного та музичного
мистецтва» тощо. Крім того, пропонується

перелік дисциплін для

поглибленого вивчення, із яких дозволяється обрати дві: «Міжнародне
порівняльне право», «Міжнародне договірне право», «Фінансове й податкове
право», «Практика інтелектуальної власності», «Міжнародне приватне
право», «Міжнародні технології трансферу та ліцензування».
Технічний університет Дрездена, незважаючи на свою основну
спеціалізацію, також пропонує кілька магістерських курсів із юриспруденції.
Перший із них – дворічний курс зі спеціальності «Господарче право:
підприємство

між

свободою

та

державним

оподаткуванням»

(нім.

Wirtschaftsrecht – Unternehmen zwischen Freiheit und staatlicher Steuerung)
[490].
Другий магістерський курс триває один рік і має назву «Міжнародні
студії з права інтелектуальної власності» (англ. International Studies in
Intellectual Property Law). Ним опікується освітня програма Євросоюзу
ERASMUS. Цей курс включає в себе обов’язкове навчання протягом одного
семестру

в

закордонних

університетах-партнерах.

Це,

наприклад,

Університет міста Ексетера та Інститут дослідження інтелектуальної
власності

королеви

Марії

Лондона

(Великобританія),

Ягелонський

університет Кракова (Польща), Університет Карла у Празі (Чехія),
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Університет Вашингтона в Сіетлі (США) та Міжнародний центр вивчення
промислової власності Страсбурга (Франція). Перший (як правило, зимовий)
семестр майбутні магістри навчаються в університеті-партнері за кордонами
Німеччини. По закінченні навчання вони обов’язково проходять практику
протягом чотирьох-шести тижнів. Здобувачі, які навчаються в Страсбурзі чи
Сіетлі, не мають практики, оскільки, по-перше, семестр у цих університетах
триває до кінця березня, по-друге, навчання у вказаних закладах за своєю
структурою вже є максимально наближеним до практики [414].
Другий, літній, семестр майбутні юристи проводять у Дрездені, де
разом із лекціями з майнового, спадкового, конкурентного та медійного
права вони мають можливість у рамках так званого «практичного форуму»
слухати й готувати доповіді та спілкуватися з діючими суддями та
адвокатами. У період, вільний від лекцій – це, як правило, серпень-вересень –
вони разом зі своїм науковим керівником обирають тему магістерської
роботи. Навчання в магістратурі за цією спеціальністю здійснюється
англійською мовою [414].
Приватна Школа юриспруденції у Гамбурзі пропонує для отримання
академічного ступеня «Магістра права і бізнесу» інтегровану програму
Йоахіма Херца (англ. Master of Law and Business – Joachim Herz Program)
[324]. Програма здійснюється разом із приватною Школою менеджменту
Отто Байсхайма (англ. Otto Beisheim School of Management), що під
Кобленцом.
Навчання у магістратурі цієї приватної школи триває один рік і
здійснюється виключно англійською мовою. Майбутні фахівці з права мають
можливість здобувати освіту протягом семестру в 90-ти партнерських
навчальних закладах в 30-ти країнах. При цьому в самій школі щороку з
вересня по грудень вчаться іноземці з усього світу, більша частина яких уже
мають принаймні дворічний професійний досвід. До обов’язкових складових
навчання належить вивчення економічних та правових наук, а також
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іноземних мов. Курс складається з 60-ти кредитів, одну половину яких
становлять юридичні, а другу – економічні дисципліни [337].
Обидві приватні школи створенням юридичних магістерських програм
реагують на постійно зростаючий попит на керівні кадри в міжнародній
економіці, які повинні володіти як навичками в правовій, так і в економічній
сфері. Наприкінці навчання в магістратурі майбутні юристи проходять
восьмитижневу

практику

в

фірмах,

корпораціях,

адміністраціях

чи

організаціях і захищають магістерську роботу.
Вартість навчання зазвичай складає 22 000 євро на рік, однак для
обдарованих здобувачів існує можливість отримувати стипендію від деяких
фондів та зацікавлених підприємств. Так, кожного року серед майбутніх
магістрів відбираються 20 осіб, яким школа не тільки гарантує фінансову
підтримку, а й допомагає у реалізації їх проектів.
Таким чином, у Німеччині спостерігається тенденція до створення та
розвитку міжнародних магістерських програм, які є міждисциплінарними за
змістом, інтегрують освітню та практичну складові, орієнтуються на
інтернаціоналізаційні процесі в освітній та правовій сферах, забезпечують
потужну іншомовну підготовку майбутніх висококваліфікованих фахівців,
що гарантує їм конкурентоздатність не тільки на національному, але й на
міжнародному, глобальному ринку праці.
І, нарешті, слід розглянути німецький досвід іншомовної підготовки на
третьому, докторському, циклі вищої освіти. Як відомо, у Дублінських
дескрипторах Європейської рамки кваліфікацій 2005 р. серед основних умінь,
якими повинен володіти фахівець на 8-му рівні освіти (що відповідає
«доктору філософії»), визначаються такі: «критично аналізувати, оцінювати,
продукувати нові ідеї, які знаходяться на більш просунутому етапі знань …;
розширювати та переробляти існуючі знання і/чи професійні навички – зі
спеціальності чи міждисциплінарні; досліджувати, пропонувати, створювати
й застосовувати проекти, які ведуть до нових знань і нових рішень; …
демонструвати інноваційний потенціал та вміння працювати і вчитися
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самостійно; демонструвати можливість високої мотивації в навчанні; на
рівних спілкуватися з колегами у своїй галузі; … вміти приймати рішення в
складних з наукової точки зору ситуаціях» тощо [468].
За положеннями Стратегії Європейської Комісії «Європа 2020», яка
була прийнята в червні 2010 р., основними вимогами, що висуваються до всіх
рівнів освіти, є «багатомовність, інноваційність, креативність та введення
інформаційних і комунікативних технологій» [364].
Можна сміливо стверджувати, що в університетах Федеративної
Республіки Німеччина докторська підготовка здійснюється з урахуванням
усіх вище вказаних положень і вимог. У Німеччині щороку захищають
дисертаційні дослідження біля 25.000 науковців, що набагато більше ніж у
будь-якій іншій європейській країні. З кожним роком все більше молодих
вчених прибуває до ФРН для написання та захисту дисертацій із інших країн:
з 1997 року число закордонних здобувачів академічних ступенів зросло
більше ніж удвічі [338]. У цій країні існує кілька шляхів отримати титул
доктора, що залежить від спеціалізації, цілей дослідження та типу закладу
вищої освіти. Розрізняють зокрема індивідуальну (Individualpromotion) та
структуровану аспірантуру (strukturierten Promotion). Більш поширеною є
індивідуальна аспірантура, однак структурована аспірантура стає з кожним
роком все популярнішою, що пов’язано із запровадженням у країні
Болонського процесу.
За умови навчання в індивідуальній аспірантурі здобувачі наукового
ступеня шукають викладача вищого навчального закладу – так званого
Doktorvater (або Doktormutter) – і (значною мірою) самостійно працюють над
дисертаційним дослідженням. Міра самостійності здобувача й участі в
проекті дослідження інших осіб залежить від галузі, у якій воно проводиться.
Здобувач вирішує сам, у якій установі він здійснюватиме дослідження – в
університеті,

позауніверситетській

дослідницькій

установі

чи

на

промисловому підприємстві. Час навчання в індивідуальній аспірантурі
визначається або самим здобувачем, або умовами закладу, до якого він

138

прикріплений. Як правило, часові рамки становлять від трьох до п’яти років,
однак для спеціалізації «Правові науки» останнім часом намітилася
тенденція виконувати дослідження за два роки.
Засади

навчання

в

структурованій

англосаксонську систему докторів

філософії

аспірантурі
(PhD-System),

наслідують
за

якою

здобувачем опікується команда наставників. Програми докторів філософії
містять розклади занять і в більшості випадків інтегровані курси. Крім того,
після навчання в структурованій аспірантурі може надаватися додаткова
кваліфікація, що є важливою умовою для сучасного ринку праці.
Систематичне й інтенсивне наставництво в рамках цієї програми зумовлює
короткі терміни завершення наукового дослідження – від трьох до чотирьох
років.
У даний період у ФРН функціонують близько 700 програм для
докторів філософії, при чому ця кількість стрімко зростає. Німецька служба
академічних обмінів (Deutscher akademischer Austauschdienst – DAAD)
активно пропагує цей новий напрям в інфраструктурі освіти [338].
Структуровану аспірантуру пропонують перш за все вищі навчальні заклади,
які

є

партнерами

Німецького

дослідницького

товариства

(Deutsche

Forschungsgemeinschaft – DFG). Це так звані коледжі й школи для тих, хто
бажає отримати науковий ступінь – Graduiertenkollegs та Graduiertenschulen.
Крім того, у деяких Федеральних землях в окремих навчальних
закладах існують PhD-програми від позауніверситетських установ, таких,
наприклад, як Міжнародна дослідницька школа Макса Планка (International
Max Planck Research Schools (IMPRS).
Структурована аспірантура часто має міжнародне спрямування, через
що її робочою мовою є англійська. Міжнародні PhD-програми на зразок тих,
що пропонують the Hertie School of Governance, the Social Science Research
Center та Товариство Хельмхольца (Helmholtz-Gemeinschaft), експліцитно
спрямовані на представників інших країн: більше, ніж половина слухачів
Міжнародної дослідницької школи Макса Планка й Дослідницької школи
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Хельмхольца, не є німцями й громадянами Німеччини. Вони, як правило,
отримують спеціальні стипендії й робочі місця. До теперішнього часу не
існує загальної бази даних всіх PhD-програм, однак опис більшості з них
можна знайти в Інтернеті англійською (іноді іншою іноземною) мовою.
Що стосується особливостей німецького третього циклу освіти для
підготовки за юридичним напрямом, то такі випускники по закінченню
навчання можуть отримувати як звання «доктор філософії» (PhD) –
наприклад, в університетах Гамбурга й Фрайбурга, Університеті ім. В. Гете у
Франкфурті на Майні, так і суто німецькі звання: «доктор права» – Doctor
iurius (Dr.iur.) або «доктор обох прав» – Doktor beider Rechte /Doctor iurius
utriusque (Dr.iur. utr.) – наприклад, в Університеті ім. Ю. Максіміліана у
Вюрцбурзі, Університеті ім. В. Гете у Франкфурті на Майні. Існує також
менш поширений академічний ступінь – «напівпочесний доктор права» –
Doktor des Rechts ehrenhalber (Dr. iur. h.c.), який можна отримати, наприклад,
у приватному Інституті правових наук (Bucerius Law Scool) у Гамбурзі.
Аналіз засвідчує, що у разі, якщо здобувачі бажають отримати
спеціалізації на зразок «Право й економіка» (Law and Economics) або «Право
Європейського союзу» (European Union Law), дворічний або трирічний курс в
аспірантурі викладається англійською мовою, оскільки це, як правило,
міжнародні програми, метою яких є «надати докторантам у галузі права й
економіки освіту на найвищому науковому рівні» [367]. За такими
спеціалізаціями можна навчатися в аспірантурі університетів Гамбурга та
Франкфурта на Майні.
Часто PhD-програми передбачають перебування німецьких докторантів
протягом як мінімум одного семестру або шести місяців за кордоном, в
університеті іншої країни, з яким укладена угода про партнерство та
співпрацю.

Наприклад,

програма

підготовки

докторів

філософії

Гамбурзького університету (EDLE – European Doctorate in Law and
Economics) передбачає кооперацію з Болонським університетом (Італія) та
Роттердамським

Еразмус

університетом

(Голландія),

а

програма
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Університету ім. Й.-В. Гете у Франкфурті на Майні (LEMF – Law and
Economics of Money and Finance) – стажування німецьких докторантів в
університетах США.
У разі, якщо викладання здійснюється англійською мовою, у
документі, який регламентує умови вступу до німецької аспірантури –
«Порядок зарахування й навчання в аспірантурі» (Promotionsordnung),
визначаються сертифікати або свідоцтва, які повинні засвідчити достатній
рівень знань англійської мови здобувачів рівня PhD. Кожен вищий
навчальний заклад самостійно визначає свої вимоги. Так, наприклад, у
«Порядку зарахування…» Гамбурзького університету вказується, що для
навчання в аспірантурі «необхідний сертифікат, який засвідчує знання
англійської мови осіб, для яких ця мова не є рідною. Здобувачі, які закінчили
вивчення будь-якого англомовного курсу університету не менше, ніж рік
тому, мають право не надавати сертифікат. В іншому випадку допускаються
наступні сертифікати:
- Кембриджський сертифікат «просунутий користувач» (Cambridge
Certificate in Advanced English), рівень А, В;
- Кембриджський сертифікат «досвідчений користувач» Cambridge
Certificate of Proficiency in English), рівень А, В, С;
- TOEFL (міжнародний, не інститутський тест), виконаний на
комп’ютері (computerbased), що налічує не менше 230 балів;
- TOEFL (міжнародний, не інститутський тест), виконаний в Інтернеті
(internetbased), що налічує не менше 90 балів;
- TOEFL (міжнародний, не інститутський тест) друкований (paper
based), що налічує не менше 500 балів.
Сертифікати мають бути виданими не раніше за 3 роки до вступу до
аспірантури» [там же].
У «Порядку зарахування…» Кассельського університету вказані
наступні вимоги: «продемонструвати високий рівень професійної англійської
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мови (CEFR level: C1 або вищий) за допомогою сертифікатів TOEFL, які
повинні налічувати 3 види тестів:
- друкований (paper-based test – PBT) не менше 550 балів;
- виконаний в Інтернеті (Internet-based test – IBT) не менше 80 балів;
- IELTS 6.5 або більше,
або Кембриджський сертифікат «просунутий користувач» чи його
еквівалент.
Не подавати сертифікати дозволяється носіям англійської мови та
особам, які закінчили англомовний курс магістратури [цього] університету»
[453].
Як зазначалося, інші академічні ступені (akademische Gradе), які поряд
із PhD надаються здобувачам юридичних спеціальностей на третьому циклі
освіти в Німеччині, – це «доктор права» – Doktor der Rechte/Doctor iurius
(Dr.iur.); «доктор обох прав» – Doktor beider Rechte /Doctor iurius utriusque
(Dr.iur. utr.) або «напівпочесний доктор права» – Doktor des Rechts ehrenhalber
( Dr. iur. h.c.). Найбільш популярним ступенем є «доктор права». Його можна
здобути в таких відомих німецьких закладах вищої освіти, як, наприклад,
Університет

Гумбольта

в

Берліні,

Байройтський,

Марбурзький,

Вюрцбурзький університети, Рейнський університет ім. Ф. Вільгельма в
Бонні та Університет ім. Й.-В. Гете у Франкфурті на Майні, приватний
Інститут правових наук у Гамбурзі.
Як правило, дисципліни здобувачам вказаних трьох ступенів (Dr.iur.,
Dr.iur. utr. та Dr. iur. h.c.) викладаються німецькою мовою, однак у Порядку
зарахування й навчання в аспірантурі більшості університетів вказується, що
«дисертація може бути написана як німецькою, так і будь-якою іншою
мовою. Щодо усного захисту (Disputation), то він так само може відбуватися і
німецькою, і будь-якою іншою мовою у разі, якщо докторант працював на
факультеті, на якому існує договір про партнерство з іноземним
університетом» [338].
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Немає необхідності зайвий раз наголошувати, що німецькі фахівці в
галузі права є одними з найбільш кваліфікованих і шанованих у сучасному
світі.
Таким чином, досвід іншомовної підготовки юристів на всіх трьох
циклах вищої освіти ФРН може бути вивчений і успішно використаний на
Українському освітньому просторі.
А на завершення огляду західноєвропейських країн слід розглянути
шляхи здійснення такої підготовки в Австрії.
Австрія. Останні роки Європейський простір вищої освіти потужно
розвивається як інтенсивно, так і екстенсивно, модернізуються підходи до
організації підготовки фахівців у вищій школі, удосконалюються навчальні
плани, створюються нові навчальні програми як відповідь на виклики
глобалізаційних та євроінтеграційних процесів. Австрія, незважаючи на свої
незначні розміри та відносно невелику кількість населення, не стоїть
осторонь нових освітніх тенденцій. Тож аналіз та узагальнення організації
іншомовної підготовки юристів в університетах цієї держави представляє
інтерес для вітчизняної науки.
Австрія має розгалужену систему вищих навчальних закладів та значну
порівняно з чисельністю населення (8, 39 млн. чоловік) кількість студентів
(близько 177 тисяч). Тут функціонують вісім державних університетів (у
містах Відні, Зальцбурзі, Інсбруці, Клагенфурті, Лінці, Граці) та дев’ять
приватних, а також 12 спеціальних університетів, серед яких технічні
інститути (нім. Fachhochschulen) і педагогічні інститути (нім. Pädagogische
Hochschulen) [172].
Найстаршим і найавторитетнішим університетом Австрії є Віденський
Університет. За Шанхайським рейтингом, він входить до другої сотні
кращих університетів світу [306]. Рік його заснування – 1356-й; у ньому
навчається 91 898 здобувачів вищої освіти. Юридичний факультет цього
університету є одним із найстаріших у Європі і найбільшим серед усіх
німецькомовних країн – на ньому навчаються понад 10 000 майбутніх
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фахівців юридичного профілю. Навчання на бакалавраті цього факультету
триває, як правило, вісім семестрів і найчастіше здійснюється німецькою
мовою. Від іноземних студентів вимагається надання сертифіката про
володіння німецькою мовою на рівні, не нижчому за В2.
Однак, у Навчальному плані юридичного факультету серед предметів
на вибір здобувачі ступеня «бакалавр права» можуть обрати «Юридичну
англійську/французьку мову» (англ. - Legal Language Competence). Рівень
А/В/С (Витяг із навчального плану представлено в Додатку М). У витязі із
навчального плану вказується, що «предмети на вибір викладаються на
заняттях протягом 1-2-х годин; графік їх проведення складається викладачем
на один навчальний рік. У разі, якщо немає набору на окремий навчальний
курс (мінімум 5 слухачів), заняття не проводяться. Підсумковий письмовий
іспит із предмету на вибір може тривати максимум 90 хвилин» [406].
Крім того, здобувачі усіх трьох циклів освіти Віденського університету
мають можливість відвідувати 66 (!) навчальних курсів із юриспруденції, які
викладаються англійською (у більшості випадків) або французькою мовами
(Додаток Н). Це, наприклад, такі курси, як «Міжнародне право»,
«Міжнародні організації», «Соціологія», «Політичні науки», «Сучасне
суспільство і гендерна політика» тощо.
На сайті університету щороку можна знайти оновлений список
дисциплін разом із іменами викладачів, кількістю кредитів на вивчення
предмета, датами й годинами проведення занять, а також максимальною
кількістю слухачів, які можуть їх відвідувати.
Звертає на себе особливу увагу такий новітній напрям підготовки
фахівців права у Віденському Університеті, як правова інформатика (нім. –
Rechtsinformatik) [328].
Здобувачі вищої юридичної освіти, які обирають цей напрям, мають
можливість взяти участь у дослідницьких проектах, які здійснюються на
замовлення

Міністерства

внутрішніх

справ,

Міністерства

оборони,

Австрійською агенцією культури тощо й фінансуються спеціальними
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центрами або установами. Як правило, результати цієї дослідницької роботи
у найкоротші терміни втілюються в життя. Найчастіше задіяними в цих
проектах є здобувачі освіти другого й третього циклу, що мають високий
РВМ з англійської мови, оскільки оригінальна комп’ютерна термінологія, в
основному, англомовна.
Так, у рамках проекту «E-PARTIZIPATION KIRAS» вивчаються
можливості використання у майбутньому цифрової ідентифікації результатів
різноманітних голосувань та виборів.

При цьому здобувачів навчають

правильно оцінювати електронні докази цифрових систем підрахунку
голосів, презентують їм усі шанси й ризики, які можуть виникати під час
управління такими системами [328]. Разом із здобувачами освіти викладачі
напрацьовують

адекватні

захисні

механізми

й

заходи,

які

можуть

знадобитися в різних (надзвичайних) ситуаціях і, в той самий час, не будуть
входити в протиріччя з законом. Слухачів навчають безпосередньо на
спеціальній сучасній апаратурі, здійснюють екскурсії до діючих серверних,
апаратних тощо, надають можливість поспілкуватися з програмістами, які
мали досвід роботи з такими цифровими системами під час останніх виборів
в Австрії.
Проект «BEST-AT» охоплює запровадження «дорожньої карти» для
адекватних цифрових систем у різних галузях економіки та сферах життя в
Австрії. Важливим аспектом при цьому є участь у проекті представників від
різних «таборів»: від ІТ-фахівців, юристів, які б відрегулювали всі правові
аспекти введення в дію та подальшого функціонування цієї системи, та
фахівців безпосередньо тієї галузі, в якій запроваджується цифрова система
(наприклад, бухгалтери, вчителі, поліцейські тощо). Указується, що всі
цифрові системи запроваджуються за трьохфазовою/трьохетапною моделлю.
Для здобувачів юридичної освіти, які розуміють, що роль електронного
управління як проміжної ланки між державними органами й установами та
громадянами зростає з кожним роком, пропонується участь у проекті «Secure
E-Gov». Метою даного проекту є навчити його учасників безпечному
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застосуванню,

проектуванню

й

встановленню

електронних

систем

управління з урахуванням відповідних стандартів, а також сертифікації цих
систем.
У рамках проекту «DIANGO» здійснюється навчання майбутніх
фахівців права цифровій візуалізації інформації на зразок автоматизованого
аналізу новин, геоінформації та мультимедійних об’єктів. Він покликаний
запобігати підготовці й плануванню поодинокими злочинцями й злочинними
групами кібер-атак в Інтернеті [там же]. У ході проведення дослідницького
проекту «DIANA», який включав автоматизований аналіз і оцінювання
текстів,

було

виявлено,

що

значний

об’єм

інформації

містить

супроводжуючий тексти мультимедійний контент.
Крім того, було з’ясовано, що все більшою проблемою стає
накопичення й зберігання великих об’ємів інформації, а також її правильна
«утилізація». Наприклад, для таких органів і установ, як поліція,
Міністерства внутрішніх справ і оборони, розвідка чи прокуратура, є
необхідним існування певних архівів. Тому саме вони вирішують, які бази
даних уже можуть бути знищені, а які повинні ще деякий час існувати. Цей
момент вимагає правового регулювання. Даний

проект покликаний

напрацювати механізми й шляхи такого регулювання. Це і співпраця з
закордонними партнерами, й аутентифікація джерел інформації, і моніторинг
соціальних мереж, які мають бути у правовому полі. Керівництво проектом
здійснює організація

«Дослідницький центр інформаційної безпеки в

Австрії», а партнерами проекту є товариства з обмеженою відповідальністю
«Bravestone» та «Know-Center» і Технічний університет Граца. Замовником
проекту є Федеральне міністерство внутрішніх справ Австрії.
Це саме Міністерство спільно з Міністерством оборони й Австрійською
агенцією культури є замовником ще одного проекту – «AGETOR». Він
присвячений аналізу руху людських мас у реальному часі на базі даних
мобільних і соціальних мереж для гарантування безпеки цих людей під час
проведення масових заходів у міській та неміській місцевостях.
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За допомогою даних, отриманих у рамках цього проекту, повинна
підвищитися безпека під час проведення масових заходів, оскільки й
організатори, і правоохоронні органи матимуть оптимальну інформацію про
переміщення

людських

мас

без

встановлення

додаткових

камер

спостереження чи сенсорних засобів. При цьому користувачам даної системи
суворо заборонено використовувати приватну інформацію, отриману з
мобільних та соціальних мереж, з іншою, не передбаченою проектом, метою.
Програмне забезпечення, створене в ході проекту, було успішно апробовано
на кількох масових заходах в Австрії.
Ще одним проектом є «DIANA» – цифровий автоматизований аналіз
новин. «DIANA» повинна уможливити вивчення вільно доступної інформації
з глобальних інформаційних і комунікаційних служб. Злочинні угруповання
останнім часом використовують Інтернет для організації своєї діяльності.
Оскільки об’єм інформації в світовій мережі невпинно зростає, спостерігати
за нею мануально стає неможливим. Через це із поля зору правоохоронців
іноді випадає інформація, яка могла б бути використана для вчасного
попередження і розкриття злочинів. Звідси виникла необхідність створити
таке

програмне

забезпечення,

яке

б

автоматично

фіксувало

певні

інформаційні повідомлення, що можуть сигналізувати про небезпеку, а також
підготувати фахівців, які здатні працювати з цією програмою і вчасно
передавати необхідну інформацію компетентним органам. Цим самим
досягатиметься підвищення державної безпеки і правопорядку Австрії.
Крім описаних проектів, слухачі курсів із правової інформатики, які
викладаються у Віденському університеті, беруть участь у вдосконаленні
австрійської та європейської правової бази даних. Також вони працюють
безпосередньо з правовою інформаційною системою Федерації, сторінками
Верховного суду й парламенту Австрії, електронними виданнями з
юриспруденції

«Jusline»,

«Lexis-Nexis»;

європейському

праву

EUR-Lex,

–

сайтами,

які

присвячені

CURIA, RIS-CELEX, PreLex, Legal

Observatory – та різними документаційними реєстрами.
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Слід відзначити, що за останні 15 років здобувачі юридичного
факультету були задіяні в створенні, систематизації та постійному
вдосконаленні електронних кількамовних (!) юридичних словників із різних
галузей права.
Для студентів юридичного факультету Віденського Університету є
можливим здійснення навчання протягом семестру на чотирьох континентах,
не рахуючи власне європейського. Навчання в європейських університетах
можливе у рамках проектів програми ЄС Еразмус, на сайті факультету
подано їх повний перелік разом із кількістю вільних місць та можливим
періодом перебування (Додаток Н).
Повний перелік європейських університетів-партнерів налічує 53
позиції та з раціональних міркувань тут не наводиться, однак із ним можна
ознайомитися на сайті юридичного факультету розглядуваного університету
[328]. Там же зазначається, що мову програми слід уточнювати за
відповідними посиланнями.
На сайті факультету під назвою «Навчання за кордоном» міститься
також інформація про можливість отримати подальшу освіту в університетах
Північної, Південної Америки, Австралії або Азії. Для кожного регіону
вказані свої вимоги, перелік необхідних документів, термін навчання тощо.
Наприклад, в Австралії запрошують на навчання своїх Віденських партнерів
6 університетів: Австралійський національний університетський коледж
права в Канберрі, Університет західної Австралії в Перті, Юридична школа
Університету Маккуорі в Сіднеї, Юридична школа Квінслендського
Університету в Брісбейні, Університет Монаша в Мельбурні та Сіднейський
Університет.
Указується, що Австралійський національний університетський коледж
права спеціалізується на міжнародному та публічному праві; Університет
західної Австралії – на галузях «Бізнес і право» та «Право й суспільство»;
Університет Маккуорі – на екологічному праві (він є першим університетом,
який почав опікуватися проблемами глобального потепління та зміни
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клімату,

а

також

збереженням

культурної

спадщини

Австралії);

Квінслендський Університет – на правовому захисті аборигенів та
актуальних проблемах суспільства. Наголошується, що в Університеті
Монаша функціонує одна з найвідоміших правових шкіл сучасного світу, а
сам він посідає 20-те місце у рейтингу «КьюЕс».
Тривалість навчання – 1 семестр. Навчання безкоштовне. Витрати на
гуртожиток або квартиру частково покриває стипендія, яка складає 400 € на
місяць. Крім цього, виділяються також додаткові 400 € на переліт до
Австралії. Пільгові категорії здобувачів освіти, які отримували грошову
допомогу під час навчання в Австрії, продовжують отримувати її і в
Австралії. Зазначається, що у даній програмі можуть взяти участь здобувачі
освіти, які повністю завершили перший цикл або закінчили у Віденському
університеті максимум 10 семестрів.
До

критеріїв

відбору

належать:1)

знання

англійської

мови,

підтверджене сертифікатом або свідоцтвом, 2) письмове обґрунтування (в
усталеній формі з детальним планом навчальних цілей перебування), 3)
відмінні успіхи в попередньому навчанні (підтверджені оцінками), 4)
особисте інтерв’ю з претендентом (на засіданні відбірної комісії в січні).
Іншомовні знання можуть бути підтверджені або сертифікатом TOEFL
(мінімум 90 балів за інтернет-версією/ 230 балів за комп’ютерною версією/
600 балів за версією, виконаною на папері); або сертифікатом IELTS
(мінімум 6.5 балів за тестом Британської Ради).
Схожі вимоги (мінімум 92 бали за інтернет-версією TOEFL та мінімум
6.5 балів за тестом Британської Ради) висуваються до бажаючих вивчати
право протягом 1-го семестру в університетах Азії, зокрема, Китаю
(Університет Макао та Шанхайський Університет). Однак, для цих осіб
бажаними є також знання китайської мови (для повсякденного спілкування).
Крім того, здобувачам юридичної освіти, що від’їжджають до Китаю, не
надаються кошти на проїзд і стипендія в розмірі 400 €, як у випадку з
Австралією. Зазначається, що вони можуть і надалі отримувати стипендію,
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яку отримували під час навчання у Віденському університеті, а також
додатково їм нараховуватиметься стипендія китайського університетапартнера.
Така сама ситуація спостерігається з навчанням у Каліфорнійському
університеті й Школі права Вільяма та Марії (Сполучені Штати Америки). В
інформації на сайті юридичного факультету Віденського університету
вказано, що кошти на переліт, проживання, харчування, підручники й
медичну страховку бажаючі навчатися в США сплачують самостійно;
натомість вони лише отримують стипендію в приймаючому університеті.
Наголошується, що ця програма призначена в першу чергу для здобувачів
докторського ступеня з права. Для підтвердження високого рівня володіння
англійською мовою необхідно надати сертифікат TOEFL: або мінімум 105
балів за інтернет-версією, або 260 балів за комп’ютерною версією, або 617
балів за версією, виконаною на папері.
Сертифікат можна не пред’являти лише у двох випадках: 1) якщо особа
завершила навчання на бакалавраті та в магістратурі юридичного факультету
Віденського Університету, яке здійснювалося англійською мовою; 2) якщо
особа підтвердить документально, що англійська є її рідною мовою.
Необхідною умовою участі в цій програмі є також надання банківської
довідки про те, що на рахунку претендента наявні кошти у розмірі не менше
10 000 $.
Корисним є те, що в кінці кожної інформаційної статті про ту чи іншу
програму обміну подано розповідь-звіт студента або студентки, який побував
у приймаючому університеті іншої країни, і всі бажаючі мають можливість
ознайомитися з досвідом конкретної особи, її враженнями від навчання,
порадами й рекомендаціями наступним учасникам.
Стосовно навчання в магістратурі юридичного факультету Віденського
університету, то тут також більшість курсів викладається німецькою мовою,
однак, для бажаючих (як правило, іноземних здобувачів магістерського
ступеня)

функціонують

англомовні

програми.

Серед

них

такі,

як
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«Європейське й міжнародне господарське право», «Європейські й азіатські
правові студії», «Європейське інформаційне право й право мас-медіа»,
«Міжнародні правові студії», «Канонічне право», «Податкове право й
рахункова система», «Права людини» тощо [328].
Докторська підготовка фахівців права в Віденському університеті
здійснюється тільки німецькою мовою. Іноземцям, які виявляють бажання
отримати в ньому ступінь «доктора філософії» з права необхідно надати
свідоцтво про високий рівень володіння німецькою мовою. Однак, як
зазначалося вище, для участі в проектах напряму підготовки «Правова
інформатика» запрошуються здобувачі докторського ступеня з високим
рівнем володіння англійською мовою.
Крім традиційних занять протягом навчального року, Віденський
Університет спільно з Інститутом європейських студій Брюссельського
вільного університету проводить заняття в літній Школі права в Брюсселі.
Викладання здійснюється англійською мовою; курс налічує 5 кредитів ЄКТС
і триває 2 тижні. Під час першого тижня здобувачі юридичної освіти мають
можливість відвідати Європейську Комісію, Європейський Парламент та
Європейську Раду безпосередньо в Брюсселі. Протягом другого тижня для
них проводяться ворк-шопи в Дипломатичній академії Відня. Заняття є
максимально наближеними до практики. Звертає на себе увагу, що на сайті
юридичного факультету розміщено відеоролик, який може максимально дати
уявлення про цю літню школу усім її потенційним відвідувачам.
Фахівців юридичного профілю готують не лише в найстарішому
австрійському університеті, а і в інших вищих навчальних закладах цієї
країни. Так, підготовку юристів здійснює більшість приватних університетів
Австрії,

які

після

завершення

бакалаврату

пропонують

отримати

проамериканський ступінь «Магістр права» (англ. Master of Laws – LL.M), що
прирівнюється до доктора філософії з права. Надання таких ступенів
практикує, наприклад, Дунайський університет у Кремсі, Віденська академія
дипломатії (Diplomatic Academy Vienna) та Університет Карла Франца в
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Граці.

Зазвичай

програма

підготовки

магістра

права

в

приватних

університетах передбачає від трьох до чотирьох семестрів як денного, так і
заочного навчання, та включає захист магістерської дисертації. Викладання в
магістратурі вказаних вищих навчальних закладів здійснюється німецькою,
англійською (й у Віденській академії дипломатії – французькою) мовами,
тому перед вступом на навчання здобувачам необхідно подати сертифікати,
що підтверджують знання цих мов. З англійської мови визнаються такі ж
сертифікати, як і в магістратурі німецьких університетів:
- Кембриджський сертифікат «просунутий користувач» (Cambridge
Certificate in Advanced English) – рівень А, В;
- Кембриджський сертифікат «досвідчений користувач» (Cambridge
Certificate of Proficiency in English) – рівень А, В, С;
- TOEFL (міжнародний, не інститутський тест), виконаний на
комп’ютері (Computerbased), що налічує не менше 230 балів;
- TOEFL (міжнародний, не інститутський тест), виконаний в Інтернеті
(Іnternetbased), що налічує не менше 90 балів;
- TOEFL (міжнародний, не інститутський тест) друкований (Paper
based), що налічує не менше 500 балів [164].
Багатоманітністю й новаторством магістерських курсів вирізняється зпоміж інших приватних закладів університет Карла Францена в Граці. Він
налічує більше, ніж 2000 студентів, магістрів та аспірантів і має зв’язки з
більш ніж 20 університетами на трьох континентах світу. Міжкультурний
обмін і міжнародна співпраця збагачують його наукове життя й створюють
таке дослідницьке середовище, яке забезпечує якість навчання і досліджень
[430]. Це єдиний австрійський університет, який був прийнятий до мережі
Утрехта (Utrecht Network) та Коїмбрського університетського об’єднання
(Coimbra Group) [329].
Основний вектор співпраці університету спрямований на ПівденноСхідну Європу, що зумовлено як географічно, так і історично. Завдяки цій
співпраці університет є важливим провідником євроінтеграції в регіоні.
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Інтернаціоналізації навчального процесу в вузі сприяє також здійснення
навчання на багатьох факультетах англійською мовою. Слід відзначити, що
університет

Карла

Францена

в

Граці

був

першим

австрійським

університетом, який в галузі інтернаціоналізації відзначила спеціальним
сертифікатом Австрійська агенція забезпечення якості освіти (AQA).
В університеті Карла Францена пропонуються такі новітні магістерські
курси як «Магістр із права Східної Європи та євроінтеграції» (англ. Master in
South East European law & European Integration), а також «Студії з
глобалізації» (англ. Global Studies) з 2010-2011 навчального року та
«Філософія політики, економіки і права» (англ. Political, Economic and Legal
Philosophy). Крім того, пропонується курс «Право мистецтва та культури»
(нім. Kunst- und Kulturrecht) [430].
Магістерський курс з вивчення права Східної Європи та євроінтеграції,
який було запроваджено в 2004-2005 навчальному році, передбачає
фундаментальну підготовку майбутніх фахівців із права для «регіону
майбутнього» (нім. Zukunftsregion) – Південно-Східної Європи, тим самим
готуючи базу для подальшого розширення ЄС на схід. Таким чином,
здобувачі вказаної кваліфікації мають шанс отримати додаткові можливості
на сучасному європейському ринку праці.
Передумовою для навчання в магістратурі є диплом бакалавра або
рівнозначний документ (для іноземних здобувачів). Ще одним необхідним
фактором є підтвердження високого рівня знань здобувача з англійської мови,
оскільки навчання здійснюється англійською мовою. Крім того, бажаним для
іноземних громадян є володіння німецькою мовою для повсякденного
спілкування. В університеті для цієї категорії здобувачів вищої освіти двічі
на рік надається можливість пройти інтенсивний німецькомовний курс, який
стартує двічі на рік: у вересні та в лютому.Кількість місць для навчання
обмежена – 35. Основними критеріями для відбору кандидатів є успішність і
відповідні кваліфікації. Тривалість курсу – три семестри, кількість кредитів –
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90 ECTS. Працюючим здобувачам надається можливість подовження терміну
навчання.
Метою

чотирьохсеместрового

магістерського

курсу

«Студії

з

глобалізації» є посередництво та підтримка глобальних перспектив через
опис та аналіз історичних, сучасних і майбутніх процесів та інтегративний
спосіб мислення в глобальному суспільстві, його механізмів, взаємозв’язків і
проблем як бази для напрацювання відповідної схеми дій у випадках, коли
існують суперечності з питань, що виникають в процесі глобалізації.
Охарактеризований
університету

до

магістерський
різноманітних

курс

прив’язує

перспектив

навчальні

глобалізації.

ресурси

Здобувачам

пропонується незаангажований погляд на проблеми глобалізованого світу –
глобальне потепління, дефіцит ресурсів, голод, масова бідність, терор і
насилля, а також визначаються та вказуються можливі шляхи їх вирішення.
На особливу увагу заслуговує той факт, що всі ідеї та дії тих чи інших
учасників

процесу

глобалізації

розглядаються

викладачами

курсу

комплексно й у динаміці.
Слід зазначити, що розглядуваний магістерський курс є принципово
новим; основними його характеристиками є міждисциплінарність та
багатоманіття. Він спонукає здобувачів професійно аналізувати численні
міжнародні та міжкультурні вимоги, які постають перед глобалізованим
суспільством. Під час навчання майбутні фахівці розвивають у себе гнучке та
нестандартне

мислення,

яке

буде

їм

необхідне

для

регулювання

різноманітних мультикультурних ситуацій. Крім того, міжнародна практика
та практика всередині країни додатково збагачують їх знання та розвивають
професійні компетентності, що збільшує шанси цих осіб на ринку праці.
Таким чином, магістерський курс «Студії з глобалізації» включає в
себе вивчення різних аспектів глобалізації: починаючи з економічних,
юридичних, історичних, екологічних, кліматичних, технічних, і закінчуючи
культурними, релігійними, суспільними та гендерними. Цим зумовлений
набір обов’язкових предметів, які вивчають майбутні магістри:
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цикл «Право й політика» (міжнародне право, міжнародна

політика, права людини, екологічне право тощо);


цикл «Економіка» (глобалізація, міжнародний поділ праці,

розквіт та занепад націй, світова торгівля, світовий економічний порядок,
фінансові ринки тощо);
 цикл «Історія» (історія глобалізації, міжрегіональність, європейський
імперіалізм та колоніалізм тощо);
 цикл «Навколишнє середовище, клімат та технології» (екологічні
дефіцити, екологічне збалансування, технології збереження навколишнього
середовища, екологічно чисті технології тощо);
 цикл «Культура, релігія, суспільство

та гендерна політика»

(суспільства та їх системи цінностей, порівняльна характеристика культур,
гендерні ролі, міжкультурність, міжкультурні конфлікти тощо).
Поряд

із

теоретичними

знаннями

здобувачам

прищеплюються

практичні навички, такі як уміння правильно спілкуватися з представниками
різних культур, вести переговори. Слід наголосити, що значна увага
приділяється

вивченню

мов

міжнародного

спілкування:

англійської,

іспанської, китайської.
Курс побудований таким чином, що в першому семестрі здобувачі
вивчають основні дисципліни (нім. Grundstudium), у другому – дисципліни на
вибір (нім. Spezialisierung in Wahlfächern), у третьому вони проходять
практику, як правило, за кордоном (нім. Berufspraktikum), а в четвертому –
закінчують магістерську роботу (нім. Verfassung der Masterarbeit).
Ще один інтегрований магістерський курс із міждисциплінарної
підготовки в Університеті Граца, який заслуговує на увагу, це «Право
мистецтва та культури». Він, як і попередній, так само розрахований на 4
семестри, однак покликаний навчити здобувачів вирішувати різні проблеми у
сфері мистецтва та культури, спираючись на юридичні та економічні знання.
До навчання допускаються особи, які мають або ступінь бакалавра
права, або ступінь бакалавра мистецтв. На першому етапі (модуль перший)
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здобувачі діляться на дві підгрупи, й для тих, хто вивчав право, викладаються
мистецькі дисципліни, а для тих, хто вивчав мистецтво, – правові. Уже для
другого модуля підгрупи об’єднують і для них викладається предмет «Вступ
до культурної політики». У складі подальших модулів здобувачі вивчають
мистецтво і культуру в ракурсі приватного права, а також право культурних
установ та організацію й фінансування проектів. Отже, метою цього
міждисциплінарного курсу є надання громадянам Австрії та іноземцям
інтегрованої освіти у галузях права й мистецтва. Цільовою аудиторією є ті
особи (і громадяни Австрії, й іноземці), які задля конкурентоздатності на
ринку праці хотіли б отримати додаткову кваліфікацію чи спеціалізацію в
галузях права чи мистецтва. Крім того, це можуть бути працівники в галузі
мистецтва та представники вільних професій, які бажають поглибити свої
професійні знання.
Ще

одним

австрійським

університетом,

який

користується

популярністю як у самій країні, так і за її межами, є Університет Зальцбурга.
В ньому теж здійснюється підготовка майбутніх юристів на всіх циклах
вищої освіти. Особливу увагу здобувачів привертають магістерські програми
цього університету, серед яких найпопулярнішою є «Право, економіка й світ
професій» (нім. Recht, Wirtschaft und Arbeitswelt) [483]. Особливістю цієї
програми є можливість проведення економічних досліджень не тільки в
Університеті Зальцбурга, а й в університетах-партнерах. Накопичений
викладачами й магістрами університету в царині юридичних та економічних
наук потенціал знань з успіхом передається потім підприємствам, які
координують ці міждисциплінарні дослідницькі проекти. Спеціально для
таких досліджень в Університеті Зальцбурга як підрозділ була створена так
звана «Правова академія» (нім. Rechtsakademie) [483]. До завдань цієї
академії належать: керівництво й координація всіма установами академії,
визначення дат проведення щорічних доповідей (лекцій), запрошення
авторитетних доповідачів та референтів, встановлення зв’язків з ними,
обговорення й координація тем і змісту доповідей, організація великих
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наукових симпозіумів та конференцій (також як співорганізатор, наприклад,
із Зальцбурзькою адвокатською палатою або з деякими підприємствами, з
Єврокомісією, із Зальцбурзьким юридичним товариством тощо). Існує
практика видання збірників тез окремих заходів.
Правова академія пропонує також інтенсивну програму підвищення
кваліфікації для практикуючих юристів. Часто у ролі доповідачів виступають
фахівці з різноманітних економічних підприємств та юридичних установ, які
вдало комбінують у своїх лекціях подання теоретичного матеріалу із фаху з
навчанням здобувачів практичних навичок. Актуальними темами для
обговорення на таких лекціях стають: питання кредитно-страхового,
банківського, громадського, торгівельного права, Інтернет, адвокатські
обов’язки, електронні платежі, приватне, податкове, господарське, цивільне
право та правове використання Інтернету.
Університет австрійського міста Інсбрука також готує фахівців
юридичного профілю на всіх трьох циклах вищої освіти. Як правило, ця
підготовка здійснюється німецькою мовою, однак поряд із класичними
магістерськими курсами тут пропонують двомовний німецько-італійський
«Інтегрований курс правознавства» (нім. Integriertes Diplomstudium der
Rechtswissenschaften) [452].
Майбутні магістри з господарського права вивчають дисципліни двох
циклів: правового (громадянське, суспільне, трудове, європейське право) та
економічного (економіка підприємств, міжнародна економіка, маркетинг та
конкуренція, фінанси й податки). Слід відмітити, що до обов’язкових
предметів належать також «Англійська мова для юристів» та «Англійська
мова для економістів». Важливим також є той факт, що до предметів на вибір
поряд із «Банківською справою», «Інтернетом», «Страховою справою» тощо
віднесено вивчення трьох іноземних мов: французької, італійської або
іспанської.
Серед вимог до випускників курсу вказуються юридичні та економічні
компетентності, здатність критично мислити та аргументувати свою думку,
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комунікативні здібності, здатність вести переговори й іншомовні навички.
Окремо зазначається, що протягом навчання у майбутніх магістрів
формується вміння вирішувати комплексні питання інтердисциплінарно,
тобто з урахуванням і правових, й економічних аспектів.
На особливу увагу заслуговує той факт, що в усіх брошурах, а також на
сайті університету, де розміщено інформацію для абітурієнтів, обов’язково
вказуються професійні перспективи та кар’єрні можливості з тієї чи іншої
спеціальності. Так, у розділі для слухачів описуваного магістерського курсу
«Господарське право» зазначається, що вони зможуть працювати у
торгівельних палатах, професійних об’єднаннях, національних і міжнародних
організаціях

на

зразок

Єврокомісії,

Організації

Об’єднаних

Націй,

Всесвітньої торгівельної організації, а також у галузях (соціальної) політики
й культури [452].
Що стосується двомовного німецько-італійського «Інтегрованого курсу
правознавства», то тут до обов’язкових предметів відноситься «Італійське
конституційне

право»,

«Італійське

громадянське

право»,

«Італійське

торгівельне право і право цінних паперів», «Італійське кримінальне право»
тощо, оскільки даний курс викладається у співпраці з університетомпартнером Інсбрука в Падуї (Італія). Метою розглядуваного курсу є
підготовка

універсальних

юристів.

Випускники

повинні

володіти

професійними навичками на найвищому рівні, швидко й компетентно
опрацьовуючи (у тому числі нові) питання європейського та міжнародного
права. Через це випускники магістратури з такої спеціальності повинні
досконало володіти німецькою та італійською мовами.
Як уже згадувалося, професійні перспективи та кар’єрні можливості
чітко описуються майбутнім фахівцям із права вже при вступі до
магістратури. Для випускників розглядуваного курсу це можливість
«працювати суддями, адвокатами, прокурорами, нотаріусами у вищих
адміністративних службах передусім Австрії, Італії або інших європейських
країн,

а

також

у

торгівельних

палатах,

професійних

об’єднаннях,
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національних і міжнародних організаціях на зразок Єврокомісії, Організації
Об’єднаних Націй, Всесвітньої торгівельної організації, а також у галузях
(соціальної) політики й культури» [452].
Окремо слід зупинитися на особливостях докторської підготовки в
Австрії. Навчання в австрійській аспірантурі – доктораті (Doktorat) – триває,
як правило, два-три роки та передбачає вивчення відносно невеликого
комплексу

курсів

[383].

Велика

роль

відводиться

індивідуальному

керівництву; у деяких випадках необхідна наявність двох наукових
керівників. Дисертація, оригінальна дослідницька праця, часто видається у
вигляді книги (чи її частин) або в наукових журналах і зазвичай має обсяг
150-300 сторінок. Більшість дисертацій друкуються у вигляді книжок, в той
час, як публікація журнальних статей під час підготовки до захисту
дисертації практикується зрідка. Усі вимоги до здобувачів докторського
ступеня, а також усі положення, що стосуються навчання, регулюються в так
званому

Навчальному

Doktoratsstudium).

плані

Ступінь

докторантури

доктора

філософії

(Curriculum
(PhD)

für

das

надається

за

результатами індивідуального дослідження і роботу в якості викладача
(помічника професора) в той час, як „габілітація” (Habilitation) – статус, що
надається за умов подальшої наукової публікації зі складанням усного іспиту
– необхідна для того, щоб стати доцентом (Associate) або професором (Full
Professor). Указана вимога характерна для всіх німецькомовних країн [447].
Однак останнім часом ситуація щодо здобуття ступеня доктора
філософії в Австрії змінюється. Так, якщо раніше підготовка PhD тривала
два-три роки, то у багатьох програмах для докторів філософії, наприклад, на
2013-2014 навчальний рік передбачено навчання протягом лише двох чи
навіть одного семестру. Така ситуація пояснюється участю австрійських
вищих навчальних закладів у Болонському процесі. Слід зазначити, що
навчальні курси програм підготовки PhD більше відповідають рівню
магістерської підготовки, ніж докторської, і є предметом обговорення та
критики в суспільстві [447].
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Австрійський

науковий

фонд

(Fonds

zur

Förderung

der

wissenschaftlichen Forschung – FWF) запровадив так звані наукові коледжі
(Wissenschaftskollegs), у яких молоді науковці працюють за відповідними
програмами з певних спеціальностей. При цьому вони мають право не
займатися викладацькою діяльністю й не бути науковими співробітниками.
Це суттєва зміна статусу аспірантів, особливо за умови, що раніше вони мали
працювати повний день так званими університетськими асистентами
(Universitätsassistent)

і

при

цьому

писати

дисертацію.

За

новим

законодавством ці посади дозволено обіймати тільки особам, які закінчили
докторантуру (що відповідає вітчизняній аспірантурі); натомість докторанти
ще під час навчання можуть працювати як молодші наукові співробітники
(Wissenschaftlicher

Mitarbeiter

in

Ausbildung).

Наукові

коледжі

(Wissenschaftskollegs) подібні до коледжів Graduiertenkollegs у Німеччині, але
курси навчання в докторантурі в цих двох країнах різняться своєю
структурою [383]. До того ж, якщо в Австрії існують тільки три наукові
коледжі, і всі у Відні, то в Німеччині їх у 10 разів більше, й вони рівномірно
розташовані по всій території країни [447].
Крім того, в Австрії функціонують також докторські коледжі
(Doktoratskollegs – DKs) – «об’єднання кількох високопрофесійних у
міжнародному масштабі науковців (мінімум п’яти, максимум двадцяти), які у
чітко встановлені терміни і за чітко визначеними дослідницькими критеріями
в організованій формі готують аспірантів. Докторські коледжі повинні бути
центрами освіти висококваліфікованого підростаючого покоління науковців»
[447].
Від наукових докторські коледжі відрізняються тим, що в них: а)
підтримується більш тісний зв’язок між дослідженням та впровадженням
його результатів у реальному житті, б) обов’язково передбачається хоча б
один семестр навчання у закордонному навчальному закладі, в) фінансується
додаткова освітня програма, що гарантує отримання здобувачем додаткових,
релевантних

для

професії,

компетентностей

(управлінські

навички,
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оволодіння комунікативними техніками, науковий стиль англійської мови
тощо), г) у рамках програми докторських коледжів можуть навчатися також
від одного до двох постдокторантів (Postdocs), д) навчання в докторських
коледжах чітко обмежено в часі та має тривати три роки, і лише у
виключному випадку – чотири (наприклад, через перебування здобувача в
іншій країні). Чисельність жінок, які навчаються в докторських коледжах,
підтримується на рівні 30 % від загальної кількості, таку ж частку – 30 % –
складають іноземці.
І наукові коледжі Австрії на зразок Інституту Вольфганга Паулі у Відні
(Wolfgang Pauli Institute – WPI), і докторські коледжі часто пропонують
міжнародні PhD-програми, експліцитно спрямовані на представників інших
країн: як уже зазначалося, третина аспірантів не є австрійцями й
громадянами Австрії. Через це навчання в цих закладах здійснюється або
двома мовами (німецькою й англійською), або виключно англійською мовою.
І в коледжах, і в більшості університетів вимагають знання англійської мови
на рівні В2 або С1 Загальноєвропейської рамки мовних кваліфікацій. До
теперішнього часу не існує загальної бази даних усіх PhD-програм, однак
опис більшості з них можна знайти в Інтернеті англійською (або/й
німецькою) мовою.
Що стосується особливостей австрійської підготовки фахівців із права
на третьому циклі вищої освіти, то останні по закінченню навчання можуть
отримувати як ступінь «доктор філософії» (PhD), так і ступінь «доктор
права» – Doktor des Rechtes Dr. iur.) [447]. Ступінь «доктор права» надається,
як правило, після написання та захисту дисертації на юридичних факультетах
класичних

університетів

Австрії:

Віденського

(Universität

Wien),

Університету Карла Франца в Граці (Karl-Franzens-Universität Graz),
Університету Йоханнеса Кеплера в Лінці (Johannes-Keppler-Universität Linz),
Університету Леопольда Франца в Іннсбруку (Leopold-Franzens-Universität
Innsbruck), Університету Паріса Лодрона в Зальцбурзі (Paris Lodron
Universität Salzburg) тощо.
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Ступінь

«доктора

філософії»

отримують

здобувачі

приватних

університетів та наукових і докторських коледжів. В Австрії станом на 2013
рік функціонують близько 110 програм підготовки докторів філософії, при
чому ця кількість стрімко зростає. Австрійська служба академічних обмінів
(Österreichischer akademischer Austauschdienst – ÖAAD) активно пропагує цей
новий напрям в інфраструктурі освіти [447].
Як правило, PhD-програми для фахівців права являють собою
інтегровані курси. Так, наприклад, Дунайський університет у Кремсі
пропонує в рамках програми підготовки докторів філософії курси з двох
спеціалізацій: «Медичного права» і «Права людини», а Віденський
університет економіки та бізнесу запрошує докторантів на курс «Міжнародне
податкове право». При цьому навчання в докторантурі Дунайського
університету

здійснюється

німецькою

й

англійською

мовами,

а

в

докторантурі Віденського університету економіки та бізнесу – виключно
англійською мовою.
Як зазначалося, значного поширення в австрійських університетах
набула освітня програма Європейського Союзу Еразмус Мундус, завдяки
якій, майбутні фахівці права, які навчаються в австрійських вищих
навчальних закладах, у числі інших докторантів мають можливість протягом
одного або кількох семестрів навчатися в одному з закордонних
університетів, що задіяні у проекті програми Еразмус Мундус. Так,
наприклад, австрійські докторанти зі спеціалізації «Право й економіка» (Law
and Economics) можуть провести семестр або більше в університетах Болоньї
(Італія), Гамбурга (Німеччина) або Роттердама (Голландія), а здобувачі
ступеня PhD у галузі «Право, наука й технології» (Law, Science and
Technology) – в університетах Болоньї (Італія), Ганновера (Німеччина) або
Тільбурга (Нідерланди). Очевидно, що навчання в докторантурі трьох різних
європейських країн з різними державними мовами є можливим лише за
умови володіння здобувачами на високому рівні англійською мовою [447].
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Слід відзначити, що крім ступенів «доктор філософії» та «доктор
права», які можуть надаватися в усіх державних і двох приватних
університетах, а також наукових і докторських коледжах Австрії, деякі
приватні

університети

пропонують

отримати

фахівцям

права

проамериканський післядипломний ступінь «магістр права» (Master of Laws –
LL.M), який часто прирівнюється до доктора філософії з права. Надання
таких ступенів практикує, наприклад, Дунайський університет у Кремсі,
Віденська академія дипломатії (Diplomatic Academy Vienna) та Університет
Карла Франца в Граці (наприклад, за курсом «Право Південно-Східної
Європи та Європейська інтеграція» – South East European Law & European
Integration).
Як зазначалося, зазвичай програма підготовки «магістра права»
передбачає від трьох до чотирьох семестрів як денного, так і заочного
навчання, та включає захист магістерської дисертації. Викладання в
докторантурі вказаних вищих навчальних закладів здійснюється німецькою,
англійською (й у Віденській академії дипломатії – французькою) мовами,
тому перед вступом на навчання здобувачам необхідно подати сертифікати,
що підтверджують знання цих мов [339; 348].
Таким чином, австрійські університети характеризуються високим
рівнем іншомовної підготовки фахівців права. Випускникам австрійських
закладів вищої освіти охоче пропонують роботу й у Великій Британії, і у
США. Про їх високий потенціал свідчить хоча б той факт, що Віденський
університет економіки та управління бізнесом, де, як зазначалося, також
готують майбутніх магістрів із права, за рейтингом англійського журналу
«Wall Street Journal» (WSJE) є одним із кращих профільних вищих
навчальних закладів Європи [383]. Тож описані підходи до іншомовної
підготовки фахівців права в Австрії можна адаптувати до українських реалій
та використати при розробленні новітніх засад іншомовної підготовки
магістрів правничих вищих навчальних закладів.
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Франція. Ще однією західноєвропейською країною, чий досвід
іншомовної підготовки фахівців права слід вивчити, є Франція. До першої
сотні Шанхайського рейтингу входять чотири французькі вищі навчальні
заклади: Університет імені П’єра і Марії Кюрі, Університет Париж-Південь
11, Вища нормальна школа (Париж) та Страсбурзький університет. Однак,
лише два університети зі вказаних здійснюють підготовку юристів –
Університет Париж-Південь-11 та Страсбурзький університет.
Так, в Університеті Париж-Південь-11 функціонує факультет права,
економіки та менеджменту, на якому навчаються 6 000 здобувачів вищої
юридичної освіти. Для студентів бакалаврату пропонується вивчення кількох
іноземних мов (на вибір): англійської, німецької, іспанської, італійської.
Заняття з іноземних мов проводяться в невеликих групах, у які студентів
попередньо зараховують за рівнем володіння мовою. Наприклад, рівень L1L2 для бажаючих вивчати англійську мову передбачає підготовку до
складання таких іспитів з цієї мови, як PET (Preliminary English Test) та
FCE (First Certificate in English), які були розроблені й проводяться
підрозділом Кембриджського університету ESOL. Ці іспити підтверджують
знання англійської мови на середньому рівні. Для студентів-юристів, що
вивчають англійську мову у групах із рівнем L1-M1-M2, пропонуються
заняття з наукової та ділової англійської (Scientific and Business English). На
цих заняття студенти імітують участь у

наукових конференціях,

відпрацьовують написання автобіографії, проходження інтерв’ю з метою
працевлаштування, ділові зустрічі, міжкультурні проекти, навички створення
англомовних презентацій, старт-апи, ведення блогів та участь у дебатах
англійською мовою. У такий спосіб вони здійснюють підготовку до
складання тестів TOEFL, TOEIC

(Test of English for International

Communication), BULATS (the Business Language Testing Service) тощо.
Крім указаних занять, мовний департамент (Language Department)
Університету Париж-Південь-11 щорічно організовує для всіх бажаючих
здобувачів вищої освіти відвідування так званих «сесій англомовного
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спілкування» (English Conversation Sessions), які проходять у невеликих
групах у невимушеній атмосфері з 12:00 до 13:00 або ввечері з носіями мови.
На сайті університету розміщений графік таких сесій на навчальний рік.
Для здобувачів магістерського ступеня з права розглядуваний
університет пропонує понад 50% дисциплін, які викладаються англійською
мовою. Це, зокрема, «Право новітніх технологій», «Міжнародне та
європейське право», «Космічне право», «Корпоративне право», «Спадкове
право»,

«Право

навколишнього

середовища»

тощо.

Однак,

цілком

англомовні магістерські (так само, як і докторські) програми з права в даному
університеті відсутні.
Натомість у цьому вищому навчальному закладі активно функціонують
програми академічних обмінів: ERASMUS, MICEFA (програма Консорціуму
паризьких

університетів),

CREPUQ

(програма

французько-канадської

співпраці в галузі вищої освіти), а також різноманітні двосторонні угоди.
Головними партнерами Університету Париж-Південь-11 є: Університет
Монаша (Австралія), Університет Ухань (Китай), Університет Монреаля
(Канада), Університет Коліма (Мексика), Університет «Цітта ді Прато»
(Італія), Ханойська міжнародна школа (В’єтнам), Університет Куала Лумпур
(Малайзія) та інші.
Ще одним французьким університетом, який здійснює підготовку
фахівців права на всіх трьох циклах вищої освіти, є Страсбурзький
Університет. Однак, уже на сайті факультету права, політичних наук і
менеджменту здобувачів вищої юридичної освіти з інших країн застерігають,
що повністю англомовних курсів факультет не пропонує. Як і в Університеті
Париж-Південь-11, тут викладаються англійською мовою лише окремі
юридичні дисципліни, і лише в магістратурі. Слід зазначити, що решта
інформації на сайті розміщена французькою мовою, тому з’ясувати, як
здійснюється іншомовна підготовка майбутніх юристів на факультеті не
видається можливим.
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Як можна бачити, характерною рисою іншомовної підготовки фахівців
права у Франції є відсутність повністю англомовних магістерських програм.
Натомість

можливе

викладання

окремих

юридичних

дисциплін

у

магістратурі та аспірантурі англійською мовою.
Взаємодія закладів освіти й ринку праці. Сучасні виклики глобалізації
спонукають

європейську

спільноту

переглядати

й

удосконалювати

пріоритети та напрями подальшого розвитку Європейського Союзу. Якісна
європейська вища освіта як необхідна умова побудови конкурентоздатної і
динамічної «економіки знань», створення загальноєвропейського ринку праці
та, відповідно, збільшення й покращення робочих місць згідно з
Лісабонською стратегією привертає особливу увагу як політиків, так і
науковців.
З

метою

забезпечення

узгодження
відповідності

освітніх

і

професійних

компетентності

кваліфікацій

випускника

та

вимогам

роботодавців розроблено інструменти Болонського процесу: європейські
кваліфікаційні метарамки, компетентнісний підхід за проектом Тюнінг тощо.
Реалізація вищезазначених цілей можлива тільки через набуття професійного
досвіду здобувачами вищої освіти безпосередньо на робочому місці, зокрема
шляхом проходження виробничих практик, стажувань.
Серед п’яти головних цілей прийнятої Європейським Союзом у 2012 р.
Стратегії «Європа-2020» визначено до 2020 р. забезпечити робочими місцями
75 % від населення 20-64 років; збільшити фінансування досліджень і
розробок до 3% від ВВП ЄС; збільшити частку від чисельності населення
віком 30-34 роки, яка має завершену вищу освіту третього циклу, тобто
ступінь доктора філософії (PhD), до 40 % [364; 462]. Країни-члени ЄС
включили зазначені цілі до своїх національних стратегій. Таким чином,
посилення зв’язків між вищими навчальними закладами та ринком праці
постає як актуальна проблема розвитку інноваційного суспільства як у
країнах Європи, так і в Україні. Тож аналіз та узагальнення особливостей
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розв’язання цієї проблеми в європейських країнах, зокрема в такій провідній
державі як Німеччина, представляє інтерес для вітчизняної науки.
Огляд сучасних вітчизняних фахових публікацій з педагогічних наук
дає підстави констатувати, що наукові праці, присвячені дослідженню
проблеми розбудови зв’язків ринку праці та вищої школи в Німеччині
практично відсутні.
Тому видається доцільним визначення особливостей взаємодії закладів
освіти й ринку праці Німеччини, а також здійснення аналізу нормативноправової бази в сфері співпраці федерації, земель і закладів освіти у галузі
професійної

підготовки та соціальних програм з працевлаштування

випускників вищої школи.
У жовтні 2010 р. Конференцією міністрів у справах культів
Федеративної Республіки Німеччина (ФРН), які в більшості федеральних
земель регулюють питання освіти, культури й релігії, було вирішено
представити Європейській Комісії такі національні цілі:


Зменшення кількості випускників у віці від 18 до 24 років, які

закінчили освіту на вторинному рівні ІІ (Sekundarstufe II) та не продовжують
навчання далі й не беруть участі в освітніх заходах останні чотири тижні, до
10 %.


Збільшення до 42 % кількості громадян віком від 30 до 34 років, які

мають закінчену вищу (третинну) (tertiären Abschluss) або відповідну освіту.
Слід зазначити, що вищу освіту в ФРН здобувають, як правило, особи
віком від 19 до 25 років.
З огляду на велике значення й особливу структуру професійної освіти в
дуальній системі Німеччини третинний рівень включає в себе також рівень
ISCED 4 (особи від 19 до 22 років) або його аналоги.
Рада Євросоюзу порекомендувала Німеччині на період 2011-2012 рр.
підвищити рівень професійної зайнятості, у той час, як ця країна й так
забезпечує справедливий доступ своїх громадян до загальної та професійної
освіти і робить подальші кроки, щоб зменшити нейтральним для економіки
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способом податки та збори й покращити стимули до оформлення на роботу
осіб з перспективою низької заробітної плати; збільшити кількість місць у
дитячих садках та школах із групами продовженого дня; призупинити дію
попередніх реформ по обкладанню податками осіб, які є сумісниками (мають
два місця роботи) тощо.
Справедливий доступ до загальної та професійної освіти та наступність
окремо взятих рівнів освіти є важливою метою й німецької політики загалом,
й освіти зокрема і належить до провідних принципів суспільної ініціативи
«Зростання через освіту» (Aufstieg durch Bildung), яка була проголошена
федерацією та землями в жовтні 2008 р. [382].
Для фінансування вказаної ініціативи федерація й землі об’єднали свої
зусилля. Вони погодили питання про збільшення до 2015 р. видатків на
освіту й науку таким чином, щоб вони становили 10 % від ВВП. На період із
2010 по 2013 р. федеральний уряд вирішив підвищити фінансування освіти й
науки на 12 мільйонів євро.
Важливим для планування освітніх заходів і витрат ФРН на бюджетний
рік є документ, який носить назву Щорічний звіт про зростання (нім.
Jahreswachstumsbericht, англ. Annual Growth Survey – AGS). Він формулює
підґрунтя для необхідного розуміння про пріоритети дій держави на наступні
дванадцять місяців на національному й європейському рівнях, які повинні
впливати на національні економічні й бюджетні рішення.
Зокрема для підтримки професійної зайнятості молодих громадян
Щорічний звіт про зростання пропонує звернути особливу увагу на заходи
для молоді, яка не працює й не навчається, а також надає інформацію про
престижні місця для абітурієнтів у (вищих) навчальних закладах та робочі
місця.
Крім того, існує ряд превентивних заходів, які слугують для того, щоб
запобігти перериванню навчання молодими особами в закладах середньої або
вищої освіти. До них належать Стратегія підтримки земель щодо учнів з
низьким рівнем успішності (Förderstrategie der Länder für leistungsschwächere
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Schülerinnen und Schüler), введення правових приписів по підготовці
випускників шкіл до професії, а також збільшення можливостей для вступу в
так звані школи підтримки (Förderschulen).
Подальший важливий внесок до подолання явища незакінченої освіти –
це орієнтоване на практику введення молоді у світ професій, як у межах, так і
за межами школи. Федерація й землі запровадили ряд заходів, спрямованих
на полегшення переходу молоді від шкільної лави до професійного життя. У
школах деяких земель як складову дуальної системи запроваджено Рік
підготовки до професії (Berufsvorbereitungsjahr), завдяки чому підвищуються
шанси молоді на успішне оволодіння певними видами професійної
діяльності. Виробнича практика на підприємствах також слугує для
досягнення цієї мети.
У 2009 р. стартувала федеральна програма «Об’єднання тих, хто
починає працювати» (англ. „Jobstarter Connect“), яка фінансується з коштів
Європейського соціального фонду (ESF) і слугує для випробування основних
принципів німецької єдиної системи освіти. Ця програма так само покликана
сприяти успішному виходу молоді на ринок праці [382].
Ще однією програмою Європейського соціального фонду, яка носить
назву «Перспективи для абітурієнтів» (Perspektive Schulabschluss), федерація
підтримує

проект

подальшого

розвитку

регіонального

перехідного

менеджменту [там же]. Декілька федеральних земель співпрацюють за
ініціативою «Системний перехід» фонду Бертельсмана («Übergänge mit
System» der Bertelsmann Stiftung), який має на меті навчати молодь, як долати
труднощі при переході до професійного життя [там же].
Однак найважливішим здобутком Німеччини у координації діяльності
освіти й ринку праці слід вважати той факт, що в грудні 2011 р. був
прийнятий Закон про покращення шансів молоді на ринку праці, у якому поновому структуровано й роз’яснено засади активної підтримки молоді
державою. У Законі чітко задекларовано нові підходи до професійної
орієнтації та освіти молоді: «Молоді особи, що отримали середню освіту,
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повинні відразу після школи знати професійний шлях, за яким вони будуть
іти далі. Особи, які навчаються в останніх класах середніх шкіл або гімназій,
після відповідних підготовчих заходів мають визначитися зі своєю
професійною діяльністю, і по закінченню середньої освіти

відразу

приступати до отримання освіти професійної» [462].
Крім того, у ФРН до 2014 р. було продовжено дію Національного
пакту надання (фахової) освіти підростаючому поколінню. Як уже
зазначалося, особлива увага в ньому приділяється «освоєнню потенціалу по
забезпеченню держави фахівцями. Це стосується молодих осіб, які поки що
не мають місця навчання (наприклад, молодь із сімей іммігрантів або ті
особи, хто не вступив до навчальних закладів через низьку успішність)» [там
же]. У деяких землях партнери регіональних Пактів надання (фахової) освіти
підростаючому поколінню спільно з агенціями з працевлаштування
організовують спільні заходи для такої цільової групи, як особи, які не
змогли вступити до вищих навчальних закладів.
Подальші заходи для підтримки професійної освіти, викладені в Пакті,
стосуються: створення додаткових місць для навчання та стимулювання осіб
з низькою успішністю, посилення комплексного навчання, перекваліфікації
дорослих, надання освітніх послуг людям, що мають фізичні вади (проект під
назвою «Initiative Inklusion»), а також інтеграція людей із фізичними вадами
на ринку праці. Федерація й землі Німеччини поставили собі за мету
зменшити до 2015 р. кількість молодих громадян, що не мають закінченої
професійної освіти на 8,5 %.
Слід наголосити, що Федеративна республіка Німеччина була першою
європейською державою, яка ініціювала для Євросоюзу розгляд критичного
для Європи, де постійно зростає рівень безробіття, питання взаємозв’язку
системи освіти й ринку праці, а також першою почала вирішувати це питання
на своїх теренах.
Так, у травні 2009 р. у ФРН Конференцією міністрів у справах культів
було прийнято рішення про збільшення ролі професійного виховання
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підростаючого покоління Німеччини. Виробнича (Betriebspraktika) або так
звана «соціальна» практика (Sozialpraktika), особливо для школярів останніх
двох класів основної (Hauptschule) та реальної шкіл (Realschule), повинні
надавати їм знання про світ професій та ринок праці й сприяти здійсненню їх
професійного вибору. Федеральні землі виявляють свою активність із
надання основних економічних (господарських) знань і за межами школи.
Так, створюються так звані «школярські фірми» (Schülerfirmen), пропагується
інформація про підприємницьке самоврядування, створюються кооперовані
проекти між школами та підприємствами [313].
Що стосується бакалаврату, то навчальні курси направлені на
формування таких професійно орієнтованих і ключових компетентностей:
наукові фахові компетентності, методична компетентність, соціальна
компетентність, комунікативно-презентаційна компетентність, неспецифічні
для професії компетентності та іншомовна компетентність. Компетентності
та цілі навчання визначаються обов’язково з огляду на вимоги ринку праці та
перевіряються в рамках акредитацій навчальних закладів.
Освіта дорослих узагалі, у тому числі підвищення кваліфікації
працюючих осіб, забезпечує подальше поглиблення знань і оволодіння
ключовими компетентностями за допомогою диференційованої мережі
навчальних закладів і курсів. Федеральні землі підтримують цю сферу
проведенням численних заходів та розбудовою відповідних установ та
організацій.
У вищій школі федеральні землі разом із вищими навчальними
закладами підтримують формування пропозицій, що стосуються професійно
орієнтованого навчання та підвищення кваліфікації (або перекваліфікації). З
цією метою пропонуються нові форми навчання: заочні, дистанційні
(Distance-Learning),

електронні

курси

(Online-Studiengänge),

eLearning,

eCampus-Initiativen. Крім того, існують спеціальні центри підвищення
кваліфікації (Weiterbildungszentren und –verbünde). Позитивне ставлення
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закладів освіти до інновацій у галузі освіти дорослих та професійно
орієнтованої освіти активно підтримується федеральними землями.
Особливо слід відзначити інститут партнерства, який існує у ФРН на
всіх рівнях освіти для підтримки профорієнтації. У ролі партнерів
виступають, як правило, так звані «агенції праці», фонди, підприємства,
профспілки тощо. Останнім часом у рамках уже згадуваної суспільної
ініціативи «Зростання через освіту» (Aufstieg durch Bildung), що спрямована
на підвищення кваліфікації фахівців усіх рівнів, місцеві партнерські мережі
особливо зміцніли.
У рамках ще однієї суспільної ініціативи – «Планування професії – це
планування життя» («Berufswegeplanung ist Lebensplanung»), а також уже
згадуваного Національного пакту надання (фахової) освіти підростаючому
поколінню провідні німецькі промислові об’єднання виявили бажання
здійснювати цільову підтримку молоді у виборі професії, а саме:
 надавати партнерські послуги кожній школі, яка виявить до цього
зацікавленість;
 надавати можливість молоді брати участь у виробничій практиці;
 підтримувати навчальні програми, які особливо направлені на перехід
від школи до отримання професійної освіти;
 надання консультацій викладачам і керівництву шкіл у плані
підприємницького способу мислення.
У жовтні 2010 р. Конференцією міністрів у справах культів було
вирішено приєднатися до Національного пакту надання (фахової) освіти
підростаючому поколінню. Крім того, у федеральних землях додатково були
прийняті регіональні пакти. У них ідеться про освітню мережу закладів від
промисловості, адміністрації та засобів масової інформації, а також агенцій
по працевлаштуванню.
Для забезпечення якісної професійної освіти і федерація, й землі
запросили промисловість співпрацювати з ними, починаючи з дитячих садків
і закінчуючи вищою школою. До такої співпраці належить, перш за все,
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надання спеціальних стипендій (MINT-Stipendien), особливо тим, хто вивчає
менеджмент у сфері освіти, і особлива підтримка навчальних закладів із
поглибленим вивченням спеціальних предметів (MINT-Fächern).
У рамках розбудови профорієнтованого навчання вищі навчальні
заклади кооперуються з регіональними підприємствами. Протягом останніх
років промисловість позитивно ставилася до введення системи освітніх
ступенів і в рамках акції «Запрошуємо бакалаврів» (англ. Bachelor Welcome)
щорічно засвідчує готовність підприємств надати робочі місця для цієї
категорії. У 2012 р. у цій акції взяли участь більше, ніж 80 підприємств, на
яких працюють кілька мільйонів німецьких громадян.
Слід зазначити, що реформи, що проводяться у сфері вищої школи
протягом останніх років і спрямовані на модернізацію та покращення якості
навчання, також сприяють посиленню взаємодії вищої освіти й ринку праці.
У першу чергу, це розбудова ступеневої структури навчання і подальший
розвиток акредитації та оцінювання. Так, за допомогою акредитації
навчальних

курсів

гарантуються

дотримання

фахових

та

змістових

стандартів, а також значущість отриманої освіти для професії. Оцінювання
вузу компетентними органами покликано виявляти слабкі та сильні сторони
закладу освіти або навчальної програми й тим самим допомагати вищим
навчальним закладам системно впроваджувати в навчальний процес
стратегію забезпечення якості освіти. З упровадженням акредитації,
наріжним каменем якої є внутрішня система забезпечення якості освіти вузу
в галузі навчання, відповідальність кожного окремо взятого вищого
навчального закладу у цій сфері зросла. У рамках реформування вищої
школи федеральні землі частково по-новому вибудували організацію роботи
університетів та управління ними. На місце державного регулювання
заступає тепер діяльність безпосередньо вищих навчальних закладів, які за
неї повністю відповідають. Завдяки зміні регулювання свобода дій по
формуванню організаційного та кадрового потенціалу у вищих навчальних
закладів значно зросла.
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Після перенесення компетенцій у прийнятті рішень із земельних
міністерств і відповідних органів на керівництво закладів освіти або
керівництво фахової галузі здатність німецьких ВНЗ діяти більш ефективно
підвищилася. У Загальних домовленостях про цілі навчання держава й вищі
навчальні заклади визначають необхідні результати, не обговорюючи при
цьому

конкретні

заходи

по

їх

досягненню.

Указані

домовленості

використовуються також як документ, який у деяких аспектах регулює
внутрішню діяльність ВНЗ. Автономія вищих навчальних закладів, що
невпинно зростає, виявляється, перш за все, у посиленні права вибору їх
студентів та введенні самостійного господарювання.
Важливо, що протягом останніх років у ФРН була проведена
систематизація 350-ти визнаних і – що важливо – затребуваних професій, а
також визначено їх відповідність сучасним вимогам ринку праці. Суттєвим
імпульсом для упорядкування професій у дуальній системі стала потреба
економіки в зміні кваліфікації фахівців. З метою врахування комплексних
вимог до професій, сучасна освіта орієнтована на дії, тобто вона не
встановлює, що треба вивчати, а встановлює, якими компетентностями
повинна володіти особа по закінченню навчання.
Напрацювання нових і модернізація вже існуючих «прийомів» та
методів вищої освіти і їх відображення в навчальних планах вищих
навчальних закладів здійснюється в ході поетапного процесу, в якому задіяні
роботодавці, профспілки, федерація й землі.
Слід відзначити особливе зростання ролі іноземної мови у підготовці
фахівців різних рівнів та спеціальностей у ФРН. Так, у грудні 2011 р. на
Конференції міністрів у справах культів були прийняті спеціальні
Рекомендації щодо посилення іншомовних компетентностей (Empfehlungen
der Kultusministerkonferenz zur Stärkung der Fremdsprachenkompetenz) [490]. В
основі орієнтованої на майбутнє концепції вивчення іноземних мов лежать
наступні рекомендації:
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розширення іншомовної освіти в бік багатомовності (володіння

кількома мовами),


зміцнення культурної багатоманітності Європи,



підтримка мобільності та інтеграції,



підготовка до міжнародного ринку праці.

Ці цілі можуть бути досягнуті шляхом надання погодженого всіма
федеральними

землями

так

званого

«мовного

пакету»

(«мовного

асортименту»), починаючи з високоякісного викладання іноземної мови на
дошкільному етапі та в початковій школі й закінчуючи подальшим
вивченням у середній школі та вищих навчальних закладах. Особливе місце
при цьому приділяється англійській мові як першій іноземній, яка може
використовуватися

людиною

для

отримання

професійної

освіти

в

подальшому.
Посилення іншомовної компетентності молодих громадян ФРН
відбувається згідно з Концепцією функціональної багатомовності, у якій для
кожної з федеральних земель передбачений загальний (універсальний) і
включаючий «мовний пакет», що розрахований на вікову категорію від 6 до
25 років.
Заняття з іноземної мови повинні базуватися на певних стандартах і
орієнтуватися на отримання певних компетентностей. Їх дидактика й
методика можуть бути різними за типами й неоднорідними за кількістю
учасників навчального процесу. У профорієнтованих школах навчання
іноземним мовам здійснюється акцентовано на професію.
Підставою для визначення кінцевого рівня володіння іноземною мовою
від початкових класів (так званий первинний рівень – Primarbereich) до
старших класів гімназій та 3-х курсів професійних шкіл (вторинний рівень ІІ
– Sekundarbereich II) – це вікова категорія 16-20 років – є Спільна
європейська

рамка

референцій

для

мов

(Gemeinsame

Europäische

Referenzrahmen für Sprachen (GER)), у якій описуються компетентнісні рівні.
Орієнтоване на практичне застосування вивчення іноземних мов відбувається

175

на заняттях з іноземної мови, а також у ході додаткових двомовних
профорієнтованих курсів. Різноманітні форми роботи двома мовами
гарантують при цьому варійований набір знань для якомога більшої кількості
здобувачів освіти.
Учасники Конференції міністрів у справах культів вбачають у вивченні
іноземних мов підставу для долучення молодого покоління до інших мовних
спільнот і для отримання таких ключових компетентностей, як здатність
ведення діалогу та здійснення спілкування.
Крім того, для дорослих у ФРН існує розгалужена мережа закладів для
покращення їх іншомовних знань як у професійній, так і в побутовій сфері.
Землі спільно з федерацією підтримують освітні структури й заходи у цій
сфері.
Таким чином, з одного боку в Німеччині існує та постійно розвивається
вертикальна та горизонтальна взаємодія центральних і місцевих органів
державної влади, закладів освіти й ринку праці, а також реалізується політика
забезпечення наскрізної наступності рівнів освіти та системний підхід до
професійної орієнтації та підготовки до ринку праці, починаючи із середньої
школи

та

закінчуючи

вищою,

що

закріплено

низкою

відповідних

нормативно-правових актів. Також, невід’ємною частиною професійно
орієнтованої освіти в Німеччині є іншомовна підготовка, передусім вивчення
англійської мови, що безумовно представляє інтерес для подальших
досліджень вітчизняних учених.
3.2. Іншомовна підготовка юристів в університетах країн
Північної Європи: Фінляндії та Швеції
Європейська інтеграція України спричинює значні зміни в усіх сферах
суспільства, зокрема в галузі права. Звідси необхідними видаються зміни в
юридичній

освіті,

оскільки

висококваліфікованих

сучасна

фахівців,

європейська

здатних

до

держава

ефективної

потребує

професійної
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діяльності з урахуванням міжкультурної комунікації. Такі вимоги включають
в себе знання європейських мов і розвинену здатність до спілкування
іноземною

мовою

відповідно

до

умов

європейської

інтеграції.

У

Європейському просторі вищої освіти існує стандарт володіння на
достатньому рівні принаймні однією іноземною мовою, що входить до
переліку обов’язкових компетентностей сучасного фахівця з вищою освітою;
тому значення іншомовної підготовки студентів-юристів не може бути
переоцінене, а прискорення процесу гармонізації національної правової
системи

до

вимог

Європейського

Союзу

видається

викликом

для

українського суспільства.
Отже, видається доцільним виявити характерні й ключові фактори
іншомовної підготовки фахівців права, базуючись на аналізі позитивного
досвіду таких, наприклад, розвинених північноєвропейських країн, як
Фінляндія та Швеція.
Підбірка університетів, що розглядаються в монографії, базується на
даних провідних світових рейтингів, таких, як «Таймс» («Times» – Times
Higher Education World Reputation Ranking), Шанхайський («Shanghai» –
Academic Ranking Universities) та «КьюЕс» («QS» – QS World University
Rankings); на показниках внутрішніх рейтингів цих країн, а також на
наявності юридичних факультетів в цих освітніх установах.
Фінляндія.

Авторитетний

Шанхайський

рейтинг

включає

п’ять

фінських університетів, і Університет Гельсінкі посів у ньому в 2014 році
73-є місце [306]. Слід відмітити, що цей рейтинг вважається серед експертів
найбільш точним і об'єктивним; він базується на дослідженнях 2000
університетів світу, з-поміж яких лише 500 потрапляють до підсумкової
рейтингової таблиці.
На юридичному факультеті Університету Гельсінкі навчаються
близько 2300 студентів [485]. На додаток до цього кожного року на
факультеті проходять стажування близько 120 студентів з обміну з усього
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світу, й приблизно половина

здобувачів ступеня «магістр» здійснює

стажування за кордоном.
Навчання в магістратурі може здійснюватися фінською, швецькою або
англійською мовою. Юридичний факультет розпочав підготовку магістрів
англійською мовою ще в 1991 році й вдосконалює та розвиває її до
теперішнього часу. Наразі факультет пропонує солідний вибір англомовних
курсів на першому, другому та третьому циклах вищої освіти. Разом із
фінським ступенем бакалавра й магістра права факультет пропонує чотири
міжнародні англомовні магістерські програми: «Демократія й глобальні
трансформації» («Democracy and Global Transformations»), «Економіка,
держава й суспільство» («Economy, State and Society» (Erasmus Mundus)),
«Європейські студії» («European Studies») та «Міжнародне ділове право й
публічне міжнародне право» («International Business Law and Public
International Law»). Докторська підготовка може здійснюватися трьома
мовами: фінською, швецькою та англійською.
Юридичний факультет задіяний у багатьох видах діяльності по
співробітництву з метою подальшого зміцнення міжнародних аспектів
викладання та наукових досліджень, а також підвищення рівня знань і
навичок випускників для роботи в міжнародному та полікультурному
середовищі в самій Фінляндії та за її межами. Дослідницькі інститути, центри
передового досвіду і дисципліни на факультеті відвідує все більша кількість
міжнародних аспірантів (докторантів) та дослідників, що беруть активну
участь у міжнародному співробітництві. Разом із тим, викладацький склад
факультету також задіяний у численних міжнародних дослідницьких
мережах.
У

плані

найактивнішим

студентської
серед

інших

мобільності

юридичний

факультетів університету:

є

одним

близько

із
120

закордонних студентів навчаються на факультеті протягом одного семестру
або академічного року, й близько 140 фінських студентів-юристів навчаються
за кордоном протягом такого самого часу. Факультет має 100 угод зі
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студентської кооперації зі своїми факультетами-партнерами з Європи, Азії та
США. Завдяки двостороннім мультидисциплінарним угодам, які підписані
особисто ректором університету, факультет задіяний у міжнародних обмінах
із 80-ма університетами на всіх континентах. Юридичний факультет є також
членом кількох європейських юридичних мереж Еразмус (Erasmus Law
Networks) і в такий спосіб рекламує (просуває) ідеї міжнародної мобільності
та кооперації університетів-партнерів.
Партнери факультету зі студентської мобільності здійснюють нагляд за
дослідницькою співпрацею та відвідують заняття з різних дисциплін,
координуючи у такий спосіб як дослідників, так і викладачів. За
функціонуванням проекту Еразмус та інших двосторонніх угод слідкує
Міжнародне об’єднання координаторів [403].
Скандинавські особливості фінського права традиційно досліджуються
у співпраці північних країн в галузі законодавства і досліджень. Принаймні в
деяких галузях права можна говорити про «внутрішній скандинавський
правовий ринок» («internal Nordic market of law»). Процес європейської
інтеграції й членство Фінляндії в Європейському союзі привнесли нові
аспекти до правових досліджень і навчання юриспруденції на факультеті.
Міжнародна співпраця й дослідження розвитку міжнародної правової
системи завдяки реалізації законодавства Європейського співтовариства
стали

важливими

в

багатьох

галузях,

що

традиційно

вважалися

національними.
Викладацький склад та студенти факультету втілюють свої наукові
інтереси в широкому спектрі індивідуальних проектів. Дослідження
здійснюються академічним персоналом (викладацьким

складом) усіх

відділів, докторами наук (by postgraduates) і особами, які тісно пов'язані з
університетом (by persons otherwise closely connected with the university). Усі
відділи працюють за підтримки фінансових мереж, незалежних від
університетського

бюджету.

Академія

Фінляндії

спонсорує

кількох

дослідників та аспірантів, які здійснюють свою діяльність під егідою
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факультету. Зовнішнє фінансування в першу чергу було отримане для
дослідницьких проектів Інституту міжнародного економічного права й
Інституту міжнародного права та прав людини Еріка Кастрена, Інституту
управління конфліктами, Вааському підрозділу правових досліджень (Vaasa
Unit of Legal Studies), Центру передового досвіду з основ європейського
права й державних досліджень, Вищої школи права в мінливому світі
(Graduate School Law in a Changing World), Фундаціями вищих шкіл
європейського

права,

Вищою

школою

стимулювання

інновацій

та

регулювання інфраструктури.
Слід відмітити, що Університет Гельсінкі також посідає помітне місце
в відомому рейтингу «КьюЕс» («QS»), який значною мірою формується
роботодавцями. Наприклад, у 2014/2015 навчальному році він є 67-м у
рейтинговій

таблиці

топ-університетів

світу

[484].

Цікаво,

що

в

національному рейтингу університетів цей навчальний заклад посідає лише
восьме місце [483], а до рейтингу «Таймс» він взагалі не потрапив [476].
Очевидно, університет не надав даних для цього рейтингу. Це викликає
деякий подив, оскільки відомо, що рейтинг «Таймс» укладається на основі
опитування представників професійних співтовариств. Цього року було
опитано більш ніж 16 300 осіб, 39 % з яких походять із країн Америки, 26 % з
країн Європи, 25 % з країн Азії та Тихоокеанського регіону й 12 % із
Середнього Сходу, Північної Африки та Центральної Азії. Жоден із опитаних
не зміг назвати більше ніж 15 університетів у своїй галузі. У рейтингу
представлені університети з 20-ти країн.
Ще один фінський університет, який готує фахівців із права й посідає
провідні місця в престижних рейтингах, – це Університет Турку. Наприклад,
у Шанхайському рейтингу за 2014 рік він входить до четвертої сотні кращих
університетів світу [306], а в рейтингу «Кью Ес» посідає 208-е місце [448].
Юридичний факультет Університету Турку виник у 1960 році [441]. З
того часу факультет надав освіту більше ніж 4000 юристів, серед яких була
велика кількість вчених-правознавців, високопоставлених осіб, що приймали
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й приймають рішення у фінському суспільстві, Європейському Союзі,
міжнародних закладах та установах. Базова ступенева система факультету
складається з двох етапів: бакалаврату та магістратури. Факультет пропонує
також магістерські програми з соціології права та з кримінології (фінською
мовою), а також – у співпраці з факультетом соціальних наук – програму з
інноваційного та комунікаційного права (англійською мовою).
Поряд із лекціями, семінарами та майстер-класами невід'ємною
частиною програми є вивчення мови. На факультеті функціонують двохрічні
курси з юридичної англійської, швецької й німецької мов.
Юридичний факультет університету Турку пишається потужною
міжнародною співпрацею. Він є членом об’єднань «Європейські правові
комплексні дослідження» (ELPIS – European Legal Practice Integrated Studies),
«Європейська асоціація юридичних факультетів» (ELFA – European Law
Faculties Association) та Міжнародної асоціації юридичних навчальних
закладів (IALS – International Association of Law Schools), а також членом
мережі «Програма Нордплюс», яка сприяє співпраці вищих навчальних
закладів північноєвропеського регіону. Факультет має в розпорядженні
велику кількість місць для стажування своїх студентів у багатьох країнах,
переважно Європи та США.
Юридична школа Турку – це кооперативна організація (cooperative
organization), що включає в себе три підрозділи, що пропонують юридичну
освіту: юридичний факультет Університету Турку, юридичний департамент в
Академії Або (шведськомовний університет) та департамент ділового права в
Школі економіки Турку. Ця юридична школа організовує широкий спектр
курсів, що викладаються англійською мовою. Щорічно вона запрошує
кількох «гостьових» викладачів із різних країн і пропонує навчання як для
фінських, так і для іноземних студентів по обміну на теренах трьох своїх
підрозділів [441].
Факультет наполегливо рекомендує міжнародне експертне оцінювання
досліджень. Крім того, вимагається публікація результатів досліджень
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національними мовами – фінською та шведською. Факультет постійно
працює над тим, щоб поліпшити готовність своїх дослідників до участі як у
письмових, так і в усних обговореннях правових проблем на різноманітних
форумах та сторінках іноземних видань. На практиці це здійснюється
шляхом інвестування в докторські програми, у підвищення здатності
аспірантів/докторантів і студентів до написання високоякісних наукових
статей для фінських і зарубіжних наукових видань, у видання дисертацій,
написаних англійською мовою, у розширення міжнародного наукового
співробітництва шляхом створення структури підтримки для науководослідних проектів (підтримка досліджень), у захист друкованих і
електронних ресурсів.
Довгостроковою метою є створення інфраструктури, яка дозволятиме
координувати міжнародні науково-дослідні проекти. Для юридичного
факультету це означає додатковий ресурс для пошуку й координації
фінансування наукових досліджень. Необхідні ресурси для нагляду та
звітності щодо фінансування наукових досліджень, а також управління
проектами на практиці забезпечує адміністративний підрозділ, який виконує
функції фінансового контролера. Особливо факультет підтримує дослідження
на початковому етапі, залучаючи до роботи на повний робочий день так
званих «аспірантів-координаторів». Кошти для посади координатора освіти
спрямовуються координатором досліджень, який вже має науковий ступінь.
Міжнародна

координація,

у

свою

чергу,

сприяє

інтернаціоналізації

досліджень на юридичному факультеті. Обов'язки освітнього координатора з
координації

англомовних

магістерських

програм

передаються

голові

студентського й академічного комітету, який є відповідальним за базове
навчання. Посаду «так званого» студентського радника створено для
підтримки роботи академічної адміністрації [308].
Магістерська програма «Право й інформаційне суспільство» (Law and
Information Society (LIS)) має значну популярність серед кандидатів на
отримання магістерського ступеня [432]. Вона присвячена регулюванню
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діяльності

суб’єктів

у мережі

«Інтернет»,

пов'язаної

з постійними

суперечностями між традиційними приватним та публічним правом, іншими
галузями права, а також регулюванню цих питань на глобальному й
європейському рівнях.
Ця программа пропонує унікальну комбінацію міжнародного та
європейського

прав

інтелектуальної

власності,

конституційного

та

комунікаційного прав, і відкриває міждисциплінарні перспективи. Таке
широке розуміння правових явищ інформаційного суспільства є необхідним
як для практикуючих юристів, так і для правознавців-теоретиків.
Програма базується на міксі з передових науково-орієнтованих
теоретичних положень і націлених на практику лекцій і вправ, забезпечуючи
тим самим студентам збалансоване поєднання теоретичних уявлень і
практичних

можливостей.

Розвиваючи

навички

правового

аналізу,

критичного мислення, ведення наукових досліджень, вона видається
затребуваною як для тих осіб, які планують займатися практичною
діяльністю, так і для тих, що пов’язують своє майбутнє з юридичною
наукою. Інтерактивні методи навчання базуються на останніх педагогічних
дослідженнях і впроваджуються, як правило, в невеликих групах відібраних
іноземних студентів [там же].
Слід також окремо відмітити про функціонування Юридичної школи
на базі Університету Турку. Як зазначалося вище, це об’єднана організація
(cooperative organization), яка включає в себе два університети в Турку. Вона
була заснована в

1993 р. юридичним факультетом Університету Турку,

Школою економіки Турку й Юридичним департаментом Академії Або.
Ця

Юридична

школа

пропонує

широкий

спектр

академічних

англомовних курсів із юриспруденції. У школі особлива увага приділяється
міжнародно-орієнтованому навчанню; її активно відвідують як іноземні
студенти по обміну, так і фінські здобувачі всіх трьох рівнів освіти [479].
Наймолодший фінський університет, який був відкритий у 2010 р., це
Університет Східної Фінляндії [485]. Незважаючи на незначний термін
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існування, Університет уже посідає помітні місця в відомих світових
рейтингах: 314-е – в «Таймс», 291-е – в «Кью Ес», а також входить до п’ятої
сотні Шанхайського рейтингу кращих університетів світу. Цікаво, що в
Університеті немає юридичного факультету, однак функціонує факультет
соціальних наук та бізнесу. Він пропонує лише одну англомовну
магістерську программу – «Міжнародна економіка та ресурсне право», але
вона користується значною популярністю. Ця програма синтезувала в собі
високий рівень викладання з практично орієнтованими навчальними
предметами. У її рамках вивчаються міжнародні інвестиції; правові засади,
пов'язані з торгівлею громадськими активами й ресурсами, такими, як види
енергії, продовольство, а також технологічна інфраструктура.
Програма була створена для того, щоб задовольнити зростаючі потреби
в компетентних експертах у галузі міжнародного економічного права. Вона
озброює студентів розумінням процесів прийняття рішень і навчає, як
використовувати наявні правові засоби для підтримки стійкого розвитку
дефіцитних сировинних ринків. Популярною її робить те, що випускники
програми можуть претендувати на посади в компаніях, які діють у секторах
міжнародних ресурсів. Програма також готує універсальних експертів, які,
наприклад,

можуть

працювати

державними

чиновниками

в

сфері

законодавства або економічної політики.
На базі Університету Східної Фінляндії, як і на базі Університету
Турку, також діє Юридична школа. Це провідна фінська дослідницька
установа в галузі природних ресурсів, зміни клімату, енергії й екологічного
права. Магістерська програма «Економічне й ресурсне право» є складовою
роботи «Центру зміни клімату, енергії й екологічного права», що виник у
2013 р. Центр об’єднує цілий ряд заходів Юридичної школи й надає загальну
платформу для обговорення, досліджень та освіти. Нова магістерська
программа доповнює і розширює знання з різних галузей – бізнесу,
договірного права тощо – й фокусується на захисті інтелектуальної власності
та трансфері технологій у міжнародній торгівлі.
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Програма також надає результати своїх досліджень і освітньої
діяльності Інституту природних ресурсів, екології і суспільства. Мережа
синтезує досвід дослідників у різних традиційних і нових галузях
досліджень, як соціально-культурного, так і навколишнього середовищ,
вивчає шляхи використання їх ресурсів, і потім пропонує отримані
результати світу. Ця дослідницька мережа об’єднує понад 100 досвідчених
науковців і аспірантів, що займаються міжнародним економічним та
ресурсним правом.
І, нарешті, ще один фінський університет, який готує фахівців права, –
це Університет Лапландії. З невідомих причин він не подав даних до відомих
світових рейтингах. Але він досить популярний серед експертів у галузі
досліджень Арктики, оскільки спеціалізується на проблемах арктичного
регіону.
Юридичний факультет цього університету виник у 1979 р. і є одним із
трьох юридичних факультетів країни, він здійснює освітню діяльність і
дослідження у всіх традиційних галузях права, а також за такими новими
спеціалізація ми, як «Правова культура й лінгвістика», «Юридична
інформатика» та «Космічне право». Він тісно співпрацює з судами, іншими
профільними навчальними закладами та іноземними партнерами.
Факультет пропонує велику кількість новітніх навчальних курсів
англійською мовою: «Європейське право», «Публічне міжнародне право»,
«Приватне міжнародне і порівняльне право», «Вступ до юридичної
інформатики», «Арктичне право й управління», «Порівняльне право
навколишнього

середовища»,

«Міжнародне

право

навколишнього

середовища», «Морське право», «Міжнародні права людини», «Міжнародне
торгове право», «Міжнародне право навколишнього середовища в Арктиці»,
«Міжнародне право, зміна клімату й Арктика», «Міжнародне інвестиційне
право» тощо. На юридичному факультеті навчаються близько 40-50
іноземних студентів, така ж кількість осіб з факультету навчається за
кордоном [302].
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Факультет здійснює підготовку юристів на всіх трьох циклах. Іноземні
студенти мають можливість отримати магістерський («магістр міжнародного
та порівняльного права») або докторський («доктор права») ступінь,
навчаючись

на

англомовних

програмах.

Як

зазначалося,

студентам

пропонується отримати новітні знання з актуальних юридичних дисциплін.
Наприклад, «Екологічне право» користується значною популярністю серед
осіб, які планують працювати в Арктичному регіоні або взагалі на Півночі, в
той час як «Право ЄС» обирають студенти держав-членів Європейського
Союзу, які хочуть стати експертами у цій галузі. Дисципліна «Арктичне
право й управління» вивчає такі ключові питання, як зміна клімату,
управління ресурсами океану й права корінних народів Арктики, і є однією з
головних дисциплін, на яких спеціалізується даний факультет [302].
Дворічний магістерський курс (який тут ще називається «ліценціат» –
Licentiate) має дві спеціалізації – «Арктичне право й управління» та
«Транскультурне ділове право» – й дорівнює 120 кредитам, чотирирічний
докторський

курс

«Правові

культури

в

транснаціональному

світі»

розрахований на 240 кредитів [302].
Швеція. Шведські університети так само посідають помітні місця в
міжнародних рейтингах. Наприклад, Університет Стокгольма має 103-є
місце у рейтингу «Таймс», 82-е – в Шанхайському рейтингу і 170-е – в
рейтингу «КьюЕс» (7-е в національному рейтингу).
Юридичний факультет цього університету є найбільшим у Швеції як за
кількістю науковців, так і за кількістю студентів (біля 3500). Навчання в
бакалавраті триває 4, 5 років і завершується юридичним екзаменом й, за
умови його успішного складання, отриманням ступеня магістра права. Це
стандартна схема підготовки юриста в Швеції. Факультет є єдиним у Швеції,
який має авторитетних фахівців у галузях права інформаційних технологій і
права європейської інтеграції (обидва предмети є обов’язковими для
вивчення). Стандартна програма бакалаврату складається з обов'язкових
курсів, які викладаються протягом шести з половиною семестрів. Протягом
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останнього року, перед завершенням курсової роботи під керівництвом
викладача, студент повинен обрати один з-поміж 60-ти спеціалізованих
курсів. Приблизно чверть цих курсів англомовні. Цікаво, що іноземні
студенти мають можливість обрати курс, що викладається шведською
мовою. Майже всі курси завершуються складанням письмового іспиту. На
факультеті не існує підсумкового іспиту при завершенні магістратури, однак
для присудження їм ступеня магістра студенти мають отримати з усіх
предметів оцінки, не менші за «B». У разі не зовсім успішного завершення
навчання

для

студентів

існує

велика

кількість

можливостей

для

перескладання тих чи інших предметів.
Університет Стокгольма має в своєму розпорядженні значну кількість
програм студентського

обміну й щороку до нього приїжджає біля 100

іноземних студентів з університетів-партнерів з усього світу. Іноземні
студенти можуть відвідувати курси юридичної англійської мови (просунутий
рівень – advanced level). Також для таких студентів факультет пропонує 26
англомовних дисциплін (2013-2014 н.р.): «Шведське право в контексті»,
«Конституційне право Європейського Союзу», «Право та інформаційнокомунікаційні технології», «Процесуальне право ЄС», «Права людині в
глобальній перспективі», «Сучасні підходи до правової аргументації»,
«Порівняльне право», «Банківське право та право фінансової інтеграції»,
«Право ЄС та управління», «Європейське право інтелектуальної власності»,
«Верховенство права», «Міжнародні договори», «Морське страхування»
тощо.
Що стосується навчання в магістратурі, то тут, наприклад, у 2013-2014
н.р. для майбутніх магістрів права пропонувалося 5 повністю англомовних
програм:

«Право

навколишнього

середовища

(екологічне

право)»,

«Європейське право інтелектуальної власності», «Європейське право»,
«Міжнародне комерційне арбітражне право» та «Право й інформаційні
технології» [336]. Особи, які бажають навчатися за цими програмами й для
англійська не є рідною мовою, повинні надати підтвердження свого рівня
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володіння нею; як правило, це сертифікати з результатами тестів TOEFL
(комп’ютерна версія) не менше 250 балів або IELTS не менше 6.0. Шведські
студенти можуть надати альтернативний документ про трирічне вивчення
англійської мови в старшій школі або еквівалент докторського ступеня з
англійської мови.
Докторська підготовка на юридичному факультеті триває чотири роки
(денне навчання, стаціонар), завершується отриманням ступеня «доктор
права» (LL.D) й здійснюється, як правило, шведською мовою. Під час вступу
до аспірантури не вимагається жодних документів про знання (швецької)
мови. Однак, у вимогах до аспірантів зазначається, що вони повинні володіти
на високому рівні як шведською, так і англійською мовами, а також, що
дисертація може бути написана однією з цих мов [336].
Іншим шведським університетом, який займає високі позиції у
міжнародних рейтингах, є Уппсальський Університет. Останніми роками він
з одним виключенням належить до 100 кращих університетів світу, пор.:
«Таймс» – 111-е місце, «КьюЕс» – 79-е місце й Шанхайський – 73-є місце. У
національному рейтингу Швеції він другий.
Юридичний факультет цього університету є найстарішим з усіх
факультетів у північних країнах; рік його заснування, так само, як і
університету, – 1477-й. Навчання на бакалавраті здійснюється шведською
мовою, тому всі студенти (а їх налічується 2500) повинні нею володіти.
Щороку біля 100 шведських студентів-юристів їдуть на навчання за кордон, і
130 студентів приїжджають навчатися до Уппсальського Університету.
На факультеті з 2013 р. діє дві новітні англомовні магістерські
програми: «Інвестиційний договірний арбітраж» і «Міжнародне податкове
право та податкове право ЄС». Для навчання в аспірантурі також
вимагаються знання з англійської мови, які мають бути документально
підтверджені [309].
І, нарешті, останній шведський університет, на якому варто зупинитися
з точки зору вивчення іншомовної підготовки його студентів-юристів, це –
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Люндський Університет. Він посідає 123-є місце в рейтингу «Таймс», 109-е –
у Шанхайському рейтингу й 67-е в «КьюЕс»; у національному рейтингу – 4-е
місце.

Юридичний

факультет

цього

університету

пропонує,

крім

шведськомовних, також дві англомовні магістерські програми: «Європейське
ділове право» й «Міжнародні права людини» [492]. Для бажаючих навчатися
за цими програмами проводяться тести на знання англійської мови: TOEFL
або IELTS).
Таким чином, аналіз іншомовної підготовки студентів-юристів у
фінських та шведських університетах дозволив виявити такі її особливості: 1)
для розглянутих університетів характерно, починаючи вже з першого циклу
вищої освіти, викладання деяких юридичних дисциплін англійською мовою;
2) у всіх описаних університетах функціонують англомовні магістерські
програми з різних галузей права. Крім того, в аспірантурі вказаних
університетів дозволяється написання та захист наукових робіт англійською
мовою. У деяких навчальних закладах для участі в англомовних програмах
вимагаються сертифікати про рівень володіння цією мовою.
3.3. Реалізація іншомовної підготовки фахівців права у країнах Центральної
Європи: Польща, Чехія, Угорщина

Корисним видається також досвід іншомовної підготовки майбутніх
фахівців права в країнах Центральної Європи, які є західними сусідами
України, – Польщі, Чехії та Угорщини.
Вибірка університетів, розглянутих у даному дослідженні, так само
ґрунтується на даних провідних світових рейтингів Шанхайського, «Таймс»
та «КьюЕс» за 2014 р., на показниках цих університетів у національних
рейтингах розглядуваних країн та на наявності юридичних факультетів у їх
складі.
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Польща. Так, наприклад, до топ-500 авторитетного Шанхайського
рейтингу ввійшли два польських університети, а Яґеллонський університет
Кракова посів у 2014 р. 327-е місце [306].
Факультет

права

й

управління

є

найстарішим

факультетом

Яґеллонського університету Кракова. З 11-ти кафедр, що виникли, як і сам
університет ще 1364 р., вісім пов’язані з правом взагалі, й законодавством
зокрема. Наразі всі дослідження на факультеті права й управління
індивідуалізовані. Наприклад, магістерські програми пропонують обмежену
кількість основних, обов’язкових («Кримінальне право», «Конституційне
право», «Цивільне судочинство») та факультативних курсів (таких, як
одноосібні лекції), з-поміж яких студенти обирають на початку навчального
року. Крім того, студенти мають право обрати спосіб, у який вони можуть
вчитися,

а

також

можуть

здійснювати

стажування

в

закордонних

університетах та літніх школах і бути членами різноманітних студентських
об’єднань, таких, наприклад, як ELSA (The European Law Students’
Association).
На факультеті також діє міжнародна дослідницька програма «Право і
його форми», у рамках якої студенти й магістри вивчають правила й норми
реалізації міжнародних проектів.
Наразі на факультеті навчаються біля 7 000 здобувачів юридичної
освіти всіх трьох рівнів, що робить факультет найбільшим з-поміж інших у
Польщі [396]. У рамках факультету функціонує кілька інститутів: Інститут
адміністративного права, Інститут історії права, Інститут теорії держави і
права, Інститут цивільного права, Інститут кримінального права й Інститут
міжнародного права. Вчена рада кожного інституту визначає загальні
принципи його діяльності.
Інститут міжнародного права має в своїй структурі Департамент
європейського

права;

Департамент

міжнародного

публічного

права;

Департамент міжнародного приватного і торгівельного права й Департамент
міжнародного авіаційно-космічного права [396]. Усі департаменти Інституту
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міжнародного права функціонують за підтримки програми Еразмус. У
кожному департаменті працюють від одного до трьох докторів філософії
(PhD).
На факультеті діють також кілька центрів: Американський правовий
центр, Англійський і європейський правовий центр, Іспанський правовий
центр, Школа італійського права, Школа німецького й європейського права
та Мережа з надання гуманітарної допомоги (Network on Humanitarian
Assistance – NOHA). Робота останнього об’єднання – Мережі з надання
гуманітарної допомоги – здійснюється разом з Університетським коледжем
Дубліна, який пропонує кілька актуальних магістерських програм з
юриспруденції: «Права людини», «Міжнародне гуманітарне право», а також
«Міжнародне право реагування на стихійні лиха», яке передбачає механізми
внутрішнього регулювання міжнародної надзвичайної допомоги і допомоги у
проведенні первинного відновлення постраждалих від стихійного лиха або
техногенних катастроф країн.
Американський правовий центр був заснований у 1998-1999 н.р.
спільно з Державним юридичним факультетом Університету Флориди і
факультетом права та управління Варшавського університету. Особливість
правових досліджень Центру полягає в тому, що вони спрямовані на
розширення польської юридичної освіти у міжнародній перспективі.
Мета навчання студентів в галузі американського права – поглибити
свої знання про прецедентне (загальне) право, яке є домінуючим у правових
системах всього світу, а також ознайомитися з практичними аспектами
американського права, вплив якого виходить далеко за межі Сполучених
Штатів Америки. Іншим важливим завданням Центру є ознайомлення
студентів з методами викладання, що використовуються в американських
університетах. Тривалість курсу – два семестри. У перший рік навчання він
складається з двотижневих модулів, а саме – лекцій англійською мовою.
Лекції читаються професорами університету Флориди, з використанням як
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звичайних, так і інноваційних методів, характерних для американських
університетів.
У наступні роки навчальна програма буде розширена, і включатиме в
себе 10 предметів. Студенти, які беруть участь у курсі, отримують матеріали,
підготовлені викладачами Університету Флориди. Кожен із модулів
завершується складанням письмового іспиту. Після завершення курсу
студенти отримують подвійні сертифікати про участь у навчанні, видані
спільно Варшавським університетом і Університетом Флориди. Слухачами
курсу можуть бути студенти І-V курсів факультету. Прийом кандидатів на
навчання включає в себе перевірку їх іншомовної компетентності та
інтерв’ю [311].
Центр із вивчення англійського та європейського права (також відомий
як «Британський правовий центр») був створений в університеті в 1992 р. як
спільна академічна благодійна установа Кембріджського та Варшавського
університетів. Мета Центру – це надання польським студентам можливості
ознайомитися з методологією та структурою системи загального права
шляхом проведення курсів із окремих галузей англійського та європейського
права, і, водночас, підготувати себе для майбутньої співпраці з зарубіжними
колегами. У програмах курсу, на відміну від звичайного вивчення правової
теорії, значна увага приділяється практичному застосуванню законів і
вирішенню правових проблем. З цієї причини, разом із лекціями, у рамках
курсу практикується вивчення матеріалу в невеликих групах, що дозволяє
студентам працювати над реальними правовими проблемами та розвивати
навички, необхідні для надання практичних рекомендацій їх майбутнім
клієнтам.
Центр пропонує дворічну програму з англійського та європейського
права, яка починається в жовтні поточного й закінчується в травні
наступного навчального року. Для осіб, що навчаються в Центрі, існує
можливість призупинити навчання на один рік (наприклад, для того, щоб
скористатися пропозиціями програми Еразмус або подібними до неї для
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здійснення закордонного дослідження), але в будь-якому разі загалом
навчання має тривати не більше трьох років. Після успішного завершення
курсу

студенти

отримують

спільний

диплом

Варшавського

і

Кембриджського університетів. У рамках цього курсу викладаються такі
дисципліни, як «Англійська правова система» (включаючи «Вступ до
конституційного права ЄС»), «Кримінальне право», «Договірне право» тощо
–

1-й

курс;

«Конституційне

та

матеріальне

право

ЄС»,

«Право

інтелектуальної власності», «Право ділової кооперації» («Право англійських
компаній»), «Міжнародне торгове право» тощо – 2-й курс.
Усі дисципліни викладаються англійською мовою, проходять у формі
лекцій і практичних занять та є обов’язковими для вивчення. Навчання
включає в себе 8-9 лекційних тижнів для всього потоку студентів (біля 16
осіб; лекції 90 хвилин), а потім більш індивідуалізовані курси лекцій для
маленьких груп (6-8 осіб; лекції 60 хвилин), на яких вони обговорюють і
опрацьовують матеріали з вузьких галузей права.
Центр приймає заяви від студентів усіх років навчання, усіх
факультетів (не обов’язково тільки юридичного), а також від осіб, які в даний
час працюють. Лекції можуть проводитися у вечірній час, і розклад занять
складений таким чином, щоб сприяти навчанню студентів, які мають роботу
або навчаються за іншою спеціальністю.
Як зазначалося, викладання здійснюється англійською мовою або
вченими чи викладачами з Кембріджського університету, або з інших
юридичних навчальних закладів, з інституцій ЄС, міжнародних юридичних
фірм, що базуються у Варшаві й є резидентами Центру. Стандарти навчання
та оцінювання контролюються благодійною організацією «Juris Angliae
Scientia», а функціонування всього курсу контролюється академічним
комітетом, що складається з керівників цієї організації й керівництва
університетів Кембриджа й Глазго [357].
Курси німецького й європейського права, знані також як Школа
німецького права, організовані в

1996 р. як результат тісної співпраці
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наступних

структур:

факультету

прав

й

управління

Варшавського

університету, факультету права й економіки Рейнського університету
Фрідріха-Вільгельма в Бонні й німецького фонду міжнародної правової
співпраці. Однорічний курс створений, в основному, для студентів і
практикуючих юристів, які цікавляться юридичною системою Федеративної
республіки Німеччина і її зв’язком з європейським законодавством, однак
заняття можуть відвідувати й особи, що навчаються на інших факультетах.
Усі лекційні й практичні заняття проводяться викладачами та
юристами-практиками німецькою мовою. Всього у школі викладається сім
курсів, і наразі вона може похвалитися 168-ма слухачами (вони регулярно
відвідують семінари та сподіваються отримати сертифікати, склавши
випускні іспити). Крім того, заняття школи відвідують також численні
незареєстровані студенти. Навчання в описуваній школі безкоштовне. Це
стало можливим як завдяки німецьким викладачам, які погодилися
проводити лекції на безоплатній основі, так і фінансовій підтримці багатьох
установ і підприємств, а також приватним спонсорам [357].
На завершення огляду польських університетів слід відмітити, що
жоден із них не відзначився в рейтингу «Таймс», до якого входять 100
кращих університетів світу.
Угорщина. Будапештський університет або Університет імені Лоранда
Етвьоша посідає в Шанхайському рейтингу 313-е місце. Цей університет
також має значну кількість угод про міжнародну співпрацю (більше 200) і є
активним учасником програми Еразмус. Його характерною особливістю є
наявність на кожному факультеті спеціальної посади – «координатора
програми Еразмус на факультеті».
Факультет права й політичних наук є одним із найстаріших факультетів
університету імені Лоранда Етвьоша. Він був заснований у 1667 р., щоб
заповнити такий сегмент угорської вищої освіти, як юридичні науки. До 1872
р. цей факультет був єдиним в Угорщині, що опікувався вивченням
юриспруденції й політичних наук. Значущість факультету для суспільного
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життя Угорщини залишається помітною й у наші дні. Він користується
значною популярністю серед абітурієнтів: наразі на факультеті навчається
понад 5000 здобувачів вищої юридичної освіти. Високо оцінив його роботу й
угорський Комітет з акредитації вищих навчальних закладів, надавши цьому
підрозділу у 2000 р. кваліфікацію «відмінно».
Бажаючі отримати юридичну освіту можуть навчатися як на денній
формі, так і на вечірній, або ж вчитися дистанційно. Факультет гарантує
своїм випускникам по завершенню навчання теоретичні знання та практичні
навички, а також, у рамках програм студентської мобільності, можливість
вивчати право за кордоном протягом одного-двох семестрів. Крім того, для
бажаючих (а це й угорські студенти, й студенти з інших країн) лише в
бакалавраті викладається 27 англомовних, 6 німецькомовних, 2 франкомовних
курси і 2 – італійською мовою [379].
Докторська підготовка юристів розпочалася на факультеті з 1993 р. Під
егідою так званого «Інституту подальшої юридичної освіти» бажаючими
можуть бути отримані ступені у певній галузі права: ступінь бакалавра
політології, управління в галузі соціального та трудового страхування,
правового управління; ступінь магістра кримінології, фінансово-правового
менеджменту, інформаційно-комунікаційного права.
Навчання, в основному, здійснюється угорською мовою, однак діє й
одна магістерська англомовна програма – «Європейське й міжнародне ділове
право». Окремо на факультеті функціонують також дві Школи докторів
філософії: з права та з політології. Значною популярністю користується
трирічна докторська англомовна програма «Культурна й глобальна
кримінологія», у рамках якої для здобувачів докторського ступеня існує
можливість протягом одного року здійснювати навчання в Університетах
Кента (Великобританія), Утрехта (Нідерланди) та Гамбурга (ФРН).
Студенти й викладачі юридичного факультету беруть активну участь у
різних заходах програми Еразмус, яка функціонує в університеті Етвьоша
Лоранда.

Так,

наприклад,

вже

вшосте

в

2015

р.

в

університеті
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проводитиметься англомовний літній курс Erasmus Staff Week для викладачів
університету [379]. У рамках однієї з секцій цього курсу викладачі щороку
дізнаються про нові програми мобільності для викладацького складу та
науковців, а також новітні тенденції Болонського процесу та в галузі вищої
освіти взагалі.
Інший угорський університет, який потрапив до міжнародних
рейтингів, це Університет Дебрецена. Він може також похвалитися
високими оцінками в соціологічних опитуваннях, проведених серед
угорських студентів [307].
Навчання й дослідження права в Дебрецені мають 200-річні традиції.
Юридичний факультет був повторно відкритий в університеті в 1996 р. після
50-річної перерви. З 1996 р. факультет отримав повну акредитацію й наразі
пропонує вищу юридичну освіту для здобувачів усіх трьох циклів.
На факультеті навчається 3000 майбутніх юристів. Повній освітній
курс із юриспруденції триває 5 років (3 роки бакалаврату й 2 роки
магістратури) і закінчується отриманням магістерського ступеня з права.
Крім того, можлива також докторська підготовка за спеціалізацією «Угорське
право і право ЄС».
Для іноземних студентів, що прибули для навчання в університет
Дебрецена,

здійснюється

викладання

англійською,

французькою

та

німецькою мовами [307].
Як зазначається на сайті Університету Дебрецена, він має найбільший в
Угорщині вибір докторських програм (25) за п’ятьма напрямами досліджень:
сільське господарство, мистецтво, гуманітарні науки, медицина й соціальні
науки. Так звана «Докторська рада» університету в галузі соціальних наук,
наприклад, об’єднує три докторські школи – Школу економіки, Школу
менеджменту й бізнесу та Школу правових наук.
Школа правових наук розпочала свою роботу в 2006 р. Наразі в рамках
школи діє одна англомовна докторська програма – «Зміни держави і права в
країнах Центральної та Східної Європи». Однією з цілей даної програми є

196

виховання нового покоління вчених у галузі права. Крім того, в
довгостроковій перспективі, вона також повинна задовольнити зростаючий
попит на універсальних фахівців, які здатні будуть працювати як у галузі
правових досліджень, так і в управлінській сфері або займатися юридичною
практикою
Докторська школа правових наук налічує 11 основних членів та 25
співробітників, які можуть здійснювати керівництво науковими роботами
здобувачів з усіх галузей права. Бажаючим здобути науковий ступінь
надається перелік можливих тем дисертацій англійською мовою.
Навчання в аспірантурі триває 6 семестрів, під час яких здобувачам
необхідно набрати 180 кредитів. Аспірантам надається кілька способів, у які
вони можуть набрати необхідну кількість кредитів. Показово, що найбільша
кількість надається за види робіт, виконані англійською мовою. Наприклад,
участь у науковій конференції з презентацією, виконаною англійською або
іншою мовою, – 4 кредити; англомовний абстракт – 3 кредити; участь у
закордонній конференції – 6 кредитів, публікація статті або розділу книги
англійською (або іншою) мовою – від 4 до 8 кредитів з огляду на те, де вони
були надруковані.
Після успішного виконання докторської програми кандидати пишуть і
захищають дисертацію; цікаво, що час на її написання офіційно не
обмежений. Крім цього, кандидат повинен представити принаймні чотири
значущих публікацій за темою своєї дисертації і скласти два державних
іспити або міжнародні тести з іноземної мови (у більшості випадків,
англійської) [351].
Під патронатом угорського Університету національних досягнень
юридичний факультет університету Дебрецена здійснює також підготовку
магістрів права за напрямом «Європейське й міжнародне ділове право». Ця
популярна серед студентства англомовна програма сфокусована на сучасних
тенденціях європейського й міжнародного ринку, а також показує правові
важелі для регулювання ринкових відносин. Тривалість програми – 2
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семестри (10 місяців). Для участі в ній бажаючим необхідно надати
сертифікат про рівень володіння англійською мовою IELTS з показником не
менше, ніж 6.0. Існує два варіанти навчання за цією програмою: 1) в будні та
2) в вихідні дні [365].
Чеська Республіка. Західним сусідом України, чиї університети
посідають помітні місця в освітніх рейтингах, є також Чеська Республіка
[306; 446]. До міжнародних рейтингів потрапили два університети Чехії:
Університет Масарика та Карлів Університет.
Юридичний факультет Університету Масарика розпочав свою
діяльність у 1919 р. Двічі за століття факультет переривав свою роботу,
однак із 1969 р. він стабільно готує фахівців права на всіх трьох циклах
освіти. Наразі кількість осіб, що тут навчається, складає 3700. Тематика
англомовних програм, які пропонує факультет, сучасна й актуальна, пор.:
«Чеське право в контексті європейського розвитку», «Право інформаційнокомунікаційних технологій», «Порівняльні характеристики чеського та
польського права», «Податкове право з європейської та чеської точки зору»,
«Митне право в умовах глобалізації», «Правопорушення з точки зору
міжнародного приватного права», «Спільні іноземні суб’єкти права» тощо.
Наприклад, програма «Чеське право в контексті європейського
розвитку» фокусує увагу здобувачів на новій ситуації в правовій системі
Чехії, яка пов’язана зі вступом країни до Європейського Союзу, що приніс із
собою нові тенденції; а також на потребі подальшого розвитку європейської
інтеграції. Програма «Право інформаційно-комунікаційних технологій»
надає майбутнім юристам ключі до вирішення багатьох проблем у галузях
комп’ютерного права, комп’ютерної безпеки й комп’ютерної злочинності,
інтелектуальної

власності,

захисту приватних

і

комерційних

даних,

міжнародного права мережі Інтернет, електронного управління й навіть
електронної юстиції. У програмі «Порівняльні характеристики чеського та
польського права» на прикладах із окремих галузей права цих двох країн
показується, як вирішуються ті чи інші юридичні питання в їх правових
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системах. У рамках програми «Податкове право з європейської та чеської
точки зору» дослідження здобувачів спрямовані на податкові системи країнчленів ЄС, на здійснення комплексного аналізу сучасних доходів держав, які
(доходи) походять з податків; також програма спонукає молодих дослідників
запропонувати власні моделі оподаткування для чеської законодавчої
практики.
Програма «Митне право в умовах глобалізації» покликана роз’яснити
майбутнім

юристам

функціонування

системи

митного

права

на

порівняльному матеріалі традиційних моделей країн-членів ЄС, а також
регулювання цієї системи такими міжнародними організаціями, як ВТО
(Всесвітня торговельна організація), СОТ (Світова організація торгівлі) та
іншими. І, нарешті, програма «Правопорушення з точки зору міжнародного
приватного права» надає дієві інструменти, спрямовані на вирішення питань
про відшкодування збитків, вчить конкретним юридичним процедурам та
прийомам.
Слід відмітити, що Університет Масарика, як і решта розглянутих
навчальних закладів, має значну кількість міжнародних угод про співпрацю з
партнерами в багатьох країнах Європи [431].
Ще один чеський університет, який за рейтингом «КьюЕс» посідає 233є місце в світі (110-е в Європі) [446] і за Шанхайським рейтингом 204-е в
світі [306], є Карлів Університет у Празі.
Його юридичний факультет накопичив значний досвід у педагогічній
і науковій роботі в галузі європеїзації та інтернаціоналізації досліджень. Це
твердження є справедливим не тільки по відношенню до чеських студентів,
а й по відношенню до іноземних студентів, що тут навчаються. Факультет
особливо пишається

своєю англомовною магістерською програмою

«Чеська правова система в європейському контексті», яку він запровадив за
підтримки програми Еразмус ще 10 років тому. Крім того, при факультеті
постійно діють дві американські літні юридичні школи: 1) від Університету
Сан Франциско (23 роки) і 2) від юридичного коледжу Південного Техасу
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(9 років). Також для здобувачів вищої юридичної освіти усіх рівнів Карлова
Університету існує велика кількість англомовних програм академічного
обміну як у межах Європейського Союзу, так і в Сполучених Штатах
Америки (особливо в Університеті Саутістерн, Флорида, Університеті Сан
Франциско та Університеті Майямі). Слід зазначити, що докторські
англомовні програми з’явилися тут вже в 2008 р.
B анотаціях усіх магістерських програм на сайті університету
зазначається, що «вони синтезовані таким чином, щоб надати здобувачам
максимальну масу теоретичних знань та практичних умінь і навичок. Вони
передбачають такі види роботи, як практичні заняття, тематичні дослідження,
участь у судових засіданнях, юридичних клініках, екскурсії тощо. Для участі
в програмах запрошені відомі закордонні вчені, для читання як окремих
лекцій, так і цілих курсів» [381].
Докторська підготовка англійською мовою здійснюється на трьох
кафедрах юридичного факультету: кафедрі міжнародного права, кафедрі
європейського

права

та

кафедрі

екологічного

права.

Так,

кафедра

міжнародного права пропонує програму «Публічне міжнародне право», яка
орієнтована на вивчення теоретичних питань міжнародної правової
доктрини,

порівняльні

аспекти

міжнародного

права,

прав

людини,

міжнародне кримінальне право та захист іноземних інвестицій.
Кафедра європейського права, у свою чергу, представляє програму
«Європейське право», яка орієнтована на вивчення права ЄС, включаючи такі
аспекти, як торговельна, економічна, монетарна та фінансова політика цього
об’єднання держав. Ця програма також торкається прав людини, однак лише
на європейських теренах.
І, нарешті, кафедра екологічного права запрошує на навчання в
аспірантурі за програмою «Міжнародне, європейське та чеське екологічне
право й політика», що надає новітні знання в галузях земельного,
сільськогосподарського, права природних ресурсів, енергетичного та права
територіального

планування.

Програма

покликана

надати

ключі

до
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вирішення протиріч між конституційним, кримінальним, адміністративним,
цивільним і фінансовим правами, з одного боку, та екологічним правом – з
іншого боку.
Бажаючі навчатися за цими докторськими програмами повинні надати
англомовну версію своєї біографії, що містить інформацію про їх професійну
діяльність (досвід юридичної практики), а також список публікацій. Заявники
повинні представити також план дисертації англійською мовою (7-8 сторінок)
зі своїм підписом та підписом майбутнього наукового керівника. Звичайно,
основними вимогами для допуску до докторської навчальної програми є
наявність магістерського ступеня та успішно пройдена усна співбесіда
англійською мовою.
Ключовим документом для академічної мобільності в Чехії вважається
рішення Ради Європи № 2/97, яке регулює пересування студентів та осіб
професорсько-викладацького складу між навчальними закладами Чехії та
країн ЄС. Завдяки цьому документу щороку 130 чеських студентів
юридичного факультету залишають Прагу для навчання за кордоном, і така
сама кількість іноземних студентів приїжджає до Карлова Університету
здобувати юридичну освіту з інших країн Європи [380]. Наприклад, із таких,
як Росія, Білорусь і Молдова, про яких ітиметься в наступному підрозділі
дослідження.

3.4. Особливості іншомовної підготовки фахівців права в країнах Східної
Європи: Росії, Білорусі та Молдові
Євроінтеграційні прагнення України зумовлюють суттєві зміни в усіх
сферах суспільства, зокрема в галузі права. Тож відповідні зміни необхідні й
у царині вищої юридичної освіти, оскільки сучасна європейська держава
потребує

висококваліфікованих

професійної

діяльності

з

фахівців,

урахуванням

здатних

до

особливостей

результативної
міжкультурного
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спілкування. Такі вимоги передбачають володіння європейськими мовами та
розвинутою здатністю до іншомовного спілкування в умовах європейської
інтеграції.

У

Європейському

просторі

вищої

освіти

до

переліку

універсальних (англ. transferable) компетентностей сучасного фахівця з
вищою освітою віднесено володіння на високому рівні хоча б однією
іноземною мовою, тому значення іншомовної підготовки студентів-юристів
неможливо переоцінити, коли прискорення процесу гармонізації вітчизняної
правової системи з вимогами Європейського Союзу постала як виклик для
українського суспільства.
Виявити

особливості

та

основні

чинники

якісної

іншомовної

підготовки фахівців із права на основі аналізу відповідного досвіду країн, що
мають спільне з Україною історичне минуле та схожі підходи до організації
та змісту вищої освіти, – Росії, Білорусі та Молдови.
Вибірка розглядуваних у даній роботі шести університетів (два з
кожної країни) ґрунтується на даних провідних світових рейтингів –
«Шанхайський» (Academic Ranking of World Universities), «Таймс» (Times
Higher Education World Reputation Ranking та «Вебометрикс» (Webometrics
Ranking of World Universities).
Рейтинг Webometrics Ranking of World Universities укладається
протягом десяти років іспанською дослідницькою лабораторією «Laboratorio
de Internet», зосереджений на якості та повноті представленої університетами
інформації в мережі Інтернет і оновлюється двічі на рік – у січні та липні. У
його останній редакції проаналізовано 11 992 університети (всього в світі
нараховується біля 30 000 університетів) [448].
На особливу увагу заслуговує досвід іншомовної підготовки фахівців із
права університетів Росії, оскільки з трьох розглядуваних країн Східної
Європи – Білорусі, Молдови та Росії – лише Московський державний
університет ім. М.В. Ломоносова (далі – МДУ) та Санкт-Петербурзький
державний

університет

увійшли

до

авторитетного

«Шанхайського»

рейтингу (Academic Ranking of World Universities), при чому МДУ посів там
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у 2013 р. 79-те місце [306]. Слід зазначити, що вказаний рейтинг вважається
експертами найбільш точним і об’єктивним; він визначається на основі
дослідження 2000 університетів світу, із яких тільки 500 кращих входять до
рейтингової таблиці.
Крім того, МДУ ім. М.В. Ломоносова відзначився також у відомому
рейтингу «Таймс» (Times Higher Education World Reputation Rankings) [494].
Цей рейтинг укладається на основі опитування представників професійного
співтовариства. У цьому році було опитано понад 16 300 осіб, 39 % з яких
були вихідцями з країн обох Америк, 26 % – з Європи, 25 % – з АзіатськоТихоокеанського регіону й 12 % – з Близького Сходу, Північної Африки й
Центральної Азії. Кожний із фахівців міг назвати не більше 15 університетів
за своєю спеціальністю. У рейтингу представлені університети з 20-ти країн
світу. З країн СНД до рейтингу увійшов тільки МДУ, який у 2014 році
облаштувався на 57-му місці в списку [494]. У згадуваному рейтингу
«Webometrix» МДУ представлений на 113 місці в світі, також залишивши
далеко позаду університети країн-партнерів по СНД.
У бакалавраті на юридичному факультеті МДУ іноземна мова
вивчається протягом двох курсів, на неї в базовій частині навчальних планів
виділяється 20 залікових одиниць або 720 академічних годин, із яких 420
годин – це аудиторне навантаження і 300 годин – це самостійна робота [155].
У магістратурі в базовій частині навчальних планів передбачено 2 предмети:
іноземна мова (базова) та іноземна мова (професійна), які викладаються
протягом 2-х курсів і завершуються іспитом у кінці кожного курсу.
Таблиця 3.2
Розрахунки часу на вивчення іноземної мови в магістратурі МДУ
Залікові

Загальна

Аудиторне

Самостійна

одиниці

кількість

навантаження

робота

годин

203

Іноземна мова (базова)

6

216

128

88

Іноземна мова

3

108

64

44

(професійна)

Крім того, у бакалавраті функціонують факультативні курси з
іноземних мов, особливо для студентів, що навчаються за спеціальностями
«Міжнародне економічне право» та «Європейське право». Для абітурієнтів
університету функціонують також підготовчі курси; заняття з іноземної мови
на них три-чотири рази на тиждень проводять викладачі філологічного
факультету МДУ. Примітно, що на курсах здійснюється постійний контроль
присутності та успішності слухачів.
Звертає на себе увагу, що в МДУ діє «Освітній стандарт», що
самостійно встановлюється університетом для освітніх програм вищої
професійної освіти за напрямом підготовки «Юриспруденція» для рівнів
«бакалавр» і «магістр». У цьому документі зазначається, зокрема, що «до
універсальних компетентностей, а саме – до інструментальних, належать:
володіння іноземною мовою в усній та письмовій формі для здійснення
комунікації в навчальній, науковій, професійній та соціально-культурній
сферах спілкування; володіння термінологією спеціальності іноземною
мовою; уміння готувати публікації, проводити презентації, вести дискусії й
захищати представлену роботу іноземною мовою (ІК-2)» [297]. Вказується
також, що в магістратурі серед обов’язкових предметів мають бути
представлені обсягом не менше, ніж чотири залікових одиниці (кредити
ЄКТС), дисципліни, які викладаються іноземною мовою; а при реалізації
дисципліни (модуля) «Іноземна мова» має забезпечуватися наповнюваність
груп не більше 13 осіб.
На сайті МДУ розміщений також Федеральний державний освітній
стандарт вищої професійної освіти за напрямом підготовки «Юриспруденція»
(кваліфікація (ступінь) «бакалавр»), згідно з яким здобувач цієї кваліфікації
має «володіти необхідними навичками професійного спілкування іноземною
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мовою» [283]. Крім того, необхідною умовою вступу до магістратури
юридичного факультету є складання вступного іспиту з іноземної мови.
Серед спеціалізацій, за якими навчаються студенти магістратури МДУ,
звертає на себе увагу міжнародна спеціалізація, яка функціонує у рамках
Міжнародного центру ім. М.В. Ломоносова в м. Женеві (Швейцарія).
Магістерська програма за цією спеціалізацією носить назву «Корпоративне
право Росії та зарубіжних країн». Зрозуміло, що першочерговою умовою для
навчання за вказаною програмою є володіння іноземною мовою (або навіть
мовами, оскільки в Швейцарії діють 4 офіційні мови: німецька, французька,
італійська та рето-романська). В описі програми вказується, що «виробничу,
науково-дослідницьку практику та практику юридичного консультування
магістранти зможуть проходити в Швейцарії та інших країнах Європи.
Програма передбачає поглиблене вивчення та викладання іноземними
мовами. Викладати курси, що ввійшли до програми, запрошені професори й
доценти МДУ, а також провідні фахівці в галузі корпоративного права Росії
та зарубіжних країн, які мають власні авторські курси, що відповідають
найвищим освітнім стандартам. Навчання проходить як у Женеві, так і в
Москві (у МДУ) з використанням дистанційних освітніх технологій. Прийом
до магістратури здійснюється за правилами, затвердженими в МДУ, з
додатковою співбесідою в Міжнародному центрі ім. М.В. Ломоносова в
Женеві» [146].
Слід зазначити, що навіть для осіб, які здобувають у МДУ другу вищу
освіту за фахом «Юриспруденція», навчальними планами передбачено
обов’язкове вивчення іноземної мови на 1-му курсі [155].
Таблиця 3.3.
Розрахунки часу на вивчення іноземної мови особами,
які здобувають другу вищу освіту
Залікові одиниці

Загальна

Аудиторне

Самостійна
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(кредити ЄКТС)

кількість

навантаження

робота

72

144

годин
Іноземна мова

6
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Ще одним вищим навчальним закладом, що потрапив до Times Higher
Education World Reputation Ranking, є Санкт-Петербурзький державний
університет, який увійшов лише до п’ятої сотні рейтингу. На юридичному
факультеті університету вже понад 50 років здійснюється співпраця в галузі
наукових досліджень та викладацької діяльності з університетом Гамбурга
(ФРН). У 2002/2003 навчальному році була розроблена навчальна програма
німецького та міжнародного економічного права, що реалізується німецькою
мовою, яка спрямована на вдосконалення професійної підготовки молодих
російських юристів. У рамках програми студенти отримують знання про
правове регулювання економіки в галузі публічного та приватного права.
Мета курсу полягає в тому, щоб його учасники могли ефективніше
здійснювати професійну діяльність, були готові до ведення консультаційної
роботи і спілкування з німецькими партнерами [249]. Програма сприяє
системному сприйняттю студентами як міжнародного права в цілому, так і
німецького права зокрема, а також німецької юридичної мови. Викладання
курсу здійснюється німецькою мовою. Лекції читаються німецькими
професорами та юристами-практиками [248]. Курс включає 17 навчальних
блоків по 16 лекційних годин.
Окремо слід відмітити значну кількість закордонних програм та
стипендій для аспірантів юридичного факультету Санкт-Петербурзького
університету: Campus Europae 2014/2015, програма W30 Банку Сантандер,
cтипендія імені Гете прем’єр-міністра Тюрінгії, програма Вісбі Шведського
інституту для аспірантів, докторантів та наукових співробітників, ERANETPLUS, Erasmus-Mundus Triple, Finnish-Russian Cross-Border University (CBU),
DAAD, Santander Universities, Finnish-Russian Student and Teacher Exchange
Programme (FIRST), Конкурс Федерального уряду Німеччини Green Talents,
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програма стипендій для зарубіжних вчених (Guest scholarship programme),
Швеція, Програма Празького Центру розвитку "Дослідницький візит" та
Освітні програми уряду Мексики [247].
Крім того, в університеті постійно діють літні школи: університету
Барселони; університету Таллінна; університету Турку; Summer Seminar on
Nationalism, Religion and Violence in the Charles University in Prague; Summer
and Winter courses in Vytautas Magnus University (Kaunas); Summer School in
Viadrina on Human Rights; інтенсивні курси німецької мови в університеті
Гейдельберга; PortuguÃs Lingua Estrangeira – University of Aveiro; Campus
Europae Summer school on Economics and Мanagement. Зрозуміло, що така
кількість закордонних програм та шкіл найкраще мотивує аспірантів до
вивчення іноземних мов.
За даними рейтингу Webometrics Ranking of World Universities 2014 р.
провідний вищий навчальний заклад Білорусі – Білоруський державний
університет (далі – БДУ), – займає 881 місце серед 11 992 університетів
світу.
Юридичний факультет БДУ є одним із найстаріших і найбільших
підрозділів університету, на ньому навчається більше 3000 студентів.
Популярність серед абітурієнтів йому не в останню чергу забезпечує
актуальний набір навчальних курсів та велика кількість інтегрованих або
закордонних програм, що діють в університеті. Так, серед основних
дисциплін на факультеті викладаються «Міжнародне приватне право»,
«Європейське право», «Європейське конкурентне право», «Європейське
податкове право», «Європейське митне право»; серед спецкурсів –
«Міжнародний цивільний кодекс», «Міжнародні арбітражні суди», «Трудове
і

соціальне

навколишнього

право

Євросоюзу»,

середовища»,

«Право

«Міжнародно-правовий
навколишнього

захист

середовища

Євросоюзу». Студенти, магістри та аспіранти факультету мають змогу взяти
участь у таких міжнародних програмах, як Erasmus Mundus, програми
системи ООН, Baltic university program, Програма ЄC по Транскордонному

207

партнерству, CIMO, DAAD, Visegrad Fund, SIDA, 7-а Рамочна програма,
ЕСCEI, Jean Monnet, програми Шведського інституту, TAIEX, CEI UniNet,
FBP-Belarus та інші [11].
Перелічені

програми

передбачають

навчання

в

університетах-

партнерах протягом одного-двох семестрів за основною чи суміжною
спеціальністю,

короткострокові

обміни

групами

студентів

для

культурно/навчально-ознайомчої практики та наукові стажування. Останнім
часом

програми

обміну

студентами-юристами

здійснюються

з

університетами Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії, Голландії та
Швеції. Зрозуміло, що необхідною умовою для участі в таких програмах є
належний рівень знань з іноземної мови (В1 і вище). Тому на факультеті
вивченню іноземних мов приділяється значна увага. У найкращих умовах
опинилися студенти, які вивчають німецьку мову, оскільки на базі БДУ
функціонує «Інститут німецьких досліджень», який, крім своєї основної
діяльності – дослідженнями правових та економічних аспектів німецького
суспільства – здійснює проведення платних курсів німецької мови. Кінцевим
етапом відвідування цих трьохмісячних курсів стає складання іспиту
TestDaF. Заняття проводяться німецьким викладачем двічі на тиждень [11].
Другим білоруським університетом, який представлений у Webometrics
Ranking of World Universities 2014 р. на 2715 місці, є Гродненський
державний університет ім. Янки Купали (далі – ГДУ). Уже на сайті
юридичного факультету цього навчального закладу в інформації для
абітурієнтів вказується, що «бажаючі отримати спеціальність «Міжнародне
право» повинні вивчати дві будь-які іноземні мови (англійську та німецьку;
англійську та французьку; німецьку та французьку; німецьку та англійську).
Також необхідною умовою є вступне тестування з іноземної мови» [51].
У навчальних програмах студентів 1-го та 2-го курсів бакалаврату
передбачена значна кількість аудиторних годин на вивчення 2-х іноземних
мов, а в магістратурі, крім традиційних форм контролю в кінці кожного
семестру (заліку, а потім іспиту), передбачено написання та захист реферату
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іноземною мовою. Студенти-юристи ГДУ ім. Янки Купали також можуть
стати

учасниками

міжнародних

програм

у

рамках

Партнерства

Університетів Регіону Балтійського Моря (BSRUN), Європейської Асоціації
Університетів
Програми

(ЕAU),

«Балтійський

Євразійської
університет»

Асоціації
(BUP),

Університетів
Мережі

(ЕАУ),

Університетів

Прикордоння. Передумовою для цього має бути, звичайно, належний рівень
знань з іноземної мови майбутніх фахівців із права.
Видається доцільним розглянути також досвід іншомовної підготовки
юристів Молдови. Так, у 2014 р. до згадуваного рейтингу «Вебометрикс»
увійшло два молдавські вищі навчальні заклади, які готують юристів:
Державний університет Молдови (3899 місце) та Економічна академія (7090
місце) [448]. Більшість викладачів юридичного факультету Державного
університету Молдови стажувалися в університетах Західної Європи та
Північної Америки. Щорічно для проведення лекцій, семінарів та круглих
столів факультет запрошує викладачів із престижних вищих навчальних
закладів.
Студенти факультету, що мають достатній рівень знань французької чи
англійської мови, мають можливість вчитися цими мовами, оскільки
навчальний заклад входить до Асоціації франкомовних університетів та є
учасником Програми Фулбрайта (США). Вказана асоціація є оператором і
партнером вищих навчальних закладів, які обрали французьку мовою
викладання. Асоціація пропонує різноманітні програми, спрямовані на
підтримку в галузі досліджень. Програма Фулбрайта так само надає
студентські стипендії для проведення досліджень за допомогою таких
напрямів, як Fulbright Scholar Program, Fulbright Faculty Development Program
и Fulbright Senior Specialist Program; а також гранти професорськовикладацькому складу в США [152].
Крім того, на базі Державного університету Молдови діє освітній
консультаційний центр (Educational Advising Center), який надає інформацію
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про університетські та пост-університетські програми в американських
коледжах та університетах.
Ще

одним

молдавським

вищим

навчальним

закладом,

що

представлений у «Вебометрикс» на 7090-му місці, є Економічна академія. На
факультеті економіки і права академії функціонують два департаменти:
приватного права й публічного права, де викладаються такі дисципліни, як
«Міжнародне право торгівлі», «Економічні договори й договірні спори»,
«Європейський

бізнес»,

«Міжнародне

трудове

право

й

соціальне

забезпечення», «Європейське соціальне право» тощо [66].
Серйозним стимулом для вивчення іноземних мов студентами
бакалаврату (або, як він називається в Молдові, ліценціату) й магістратури є
те, що на базі академії діє Місія ЄС із прикордонної допомоги Молдові та
Україні (EUBAM), а також програма розвитку ООН [64]. Це надає їм
(студентам) можливість брати участь у закордонних стажуваннях та
отримувати стипендії визначених європейських університетів.
Таким чином, здійснений аналіз іншомовної підготовки фахівців із
права в країнах-сусідах виявив наступні її особливості: 1) у всіх розглянутих
університетах здійснюється обов’язкове викладання іноземної мови з
періодичністю, як мінімум, один раз на тиждень та обов’язковими формами
контролю (залік/іспит) в кінці кожного семестру; 2) у більшості університетів
для студентів-юристів запроваджені навчальні курси, які викладаються
іноземними мовами, при чому часто – носіями мови; 3) у всіх
охарактеризованих вищих навчальних закладах реалізуються міжнародні
програми, учасниками яких можуть стати як студенти-магістранти, так і
аспіранти, що є найкращим стимулом для них вивчати іноземну мову (мови).
Висновки до третього розділу
1. Високорейтингові регіони, країни, університети із потужним
університетським потенціалом є щонайпершими кандидатами для вивчення
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передового

досвіду

забезпечується

іншомовної

необхідна

підготовки,

„критична

маса”

оскільки

саме

в

них

освітньо-дослідницького

середовища. Виходячи з цього, для деталізованого аналізу і наступного
узагальнення представницьку добірку становлять три європейські регіони
(країни Центральної та Північної Європи, країни Східної Європи та країни,
що не є членами ЄС), на території яких розташовані топ-університети, а
також 11 країн, що представляють указані регіони: Італія, Німеччина,
Австрія, Франція, Швеція, Фінляндія, Чехія, Угорщина, Польща, Росія,
Білорусь і Молдова. Серед цих країн представництво у першій сотні
Шанхайського рейтингу мають лише 4 країни: ФРН, Швеція, Фінляндія та
Російська Федерація; 7 країн посідають значно нижчі місця в освітніх
рейтингах. 3 європейські постсоціалістичні країни (Чехія, Польща та
Угорщина) характеризуються суттєвими структурними змінами вищої
школи. 3 країни, які не є членами ЄС, утворюють окрему специфічну групу.
2. Представницька

добірка

з

46

університетів

включає

–

Хайдельберзький університет (ФРН), Уппсальський університет (Швеція),
Університет Гельсінкі (Фінляндія), Московський державний університет ім.
М. Ломоносова (Росія) та Університет Бонна (ФРН), які входять до першої
сотні Шанхайського рейтингу 2014 р., провідні заклади Італії – Болонський,
Міланський та Римський університети, Австрії – Віденський університет,
Віденська академія дипломатії, університет Карла Францена в Граці,
високорейтингові університети Турку та Лапландії (Фінляндія), університет
Стокгольма

(Швеція),

Ягеллонський

університет

Кракова

(Польща),

університет Масарика (Чехія), університети Будапешта й Дебрецена
(Угорщина). Для різноаспектного розгляду іншомовної підготовки становить
інтерес досвід інших окремих провідних вищих навчальних закладів,
зокрема, Білорусі й Молдови – Білоруського державного університету та
Державного університету Молдови.
3. Європейська практика на прикладі системно добраних регіонів,
країн, університетів демонструє як певні загальні тенденції, так і специфічні
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регіональні, національні й інституційні особливості. Серед визначальних
характеристик іншомовної підготовки фахівців права – її випереджальний
розвиток у системі вищої освіти, зростаюча затребуваність в усіх сферах
людської

діяльності,

диверсифікованість,

відсутність

єдиної

моделі.

Іншомовна підготовка майбутніх юристів у Європі характеризується
співіснуванням

західноєвропейської,

східноєвропейської

моделей.

Іншомовна

центральноєвропейської
підготовка,

що

та

мотивується

академічними обмінами, є однією з ключових ознак вищої юридичної освіти
європейського класу, однією з найважливіших складових університетського
розвитку. У взірцевому Хайдельберзькому університеті (ФРН) лише на 20152016 навчальний рік здобувачам юридичної освіти пропонується понад 40
стипендій для навчання протягом 1-2 семестрів в університетах 19-ти країн
світу.
4. Активна іншомовна підготовка фахівців права в бакалавраті
європейських університетів здійснюється найчастіше на першому або
першому й другому курсах. На старших курсах бакалаврату пропонуються
вже юридичні дисципліни, які викладаються іноземною мовою. Для
здобувачів магістерського ступеня з права в усіх країнах ЄС запроваджується
все більше
європейських

англомовних програм, що становить чітку тенденцію. У
університетах

збільшується

також кількість здобувачів

докторського ступеня з юриспруденції, які навчаються в аспірантурі, пишуть
та захищають дисертації англійською мовою. Кількість іноземних студентів
на юридичних факультетах становить від 5 до 10% від загальної кількості
осіб.
5. Країни, які не є членами ЄС – Росія, Білорусь та Молдова –
характеризуються

відсутністю англомовних

курсів у бакалавраті

та

англомовних програм у магістратурі, а також неможливістю написання й
захисту дисертацій із права англійською мовою. Іноземні студенти на
юридичних факультетах – це вихідці з таких країн-колишніх республік
Радянського Союзу, як Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Україна, Білорусь,
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Молдова. Їх частка порівняно з російськими студентами незначна. Сильні
позиції в іншомовній підготовці традиційно має німецька мова як іноземна.
6. У багатьох країнах, зокрема Німеччині, Австрії, Польщі, Чехії,
Угорщині та інших функціонує система літніх шкіл; курсів іноземної
юридичної мови; мовних курсів, які проводяться викладачами філологічних
факультетів для студентів немовних спеціальностей; запроваджено надання
викладачами-носіями мови або такими, що мають відповідні сертифікати,
експертиз для англомовних дисертацій із права англійською мовою.
7. Типовим є функціонування Центрів та Шкіл іноземного права –
англійського, американського, німецького, французького, італійського тощо
– при університетах країн, для яких воно не є національним. Наприклад, у
Яґеллонському університеті Кракова (Польща) діють відразу кілька центрів:
Американський правовий центр, Англійський і європейський правовий
центр, Іспанський правовий центр, Школа італійського права, Школа
німецького й європейського права. При таких центрах здійснюється
викладання юридичних дисциплін викладачами-носіями мови або читання
лекцій, проведення майстер-класів експертами-практикуючими юристами
(адвокатами, суддями, прокурорами), запрошеними з країни, право якої
пропагує центр. Відвідувати заняття в центрах/школах можуть здобувачі всіх
трьох циклів вищої освіти, а також усі бажаючі.
8. Як європейські університети вцілому, так і їх юридичні факультети
зокрема,

є

учасниками

багатьох

академічних/професійних

мереж.

Наприклад, Юридичний факультет університету Турку (Фінляндія) є членом
об’єднань «Європейські правові комплексні дослідження» (ELPIS – European
Legal Practice Integrated Studies), «Європейська асоціація юридичних
факультетів» (ELFA – European Law Faculties Association), Міжнародної
асоціації юридичних навчальних закладів (IALS – International Association of
Law Schools), а також членом мережі «Програма Нордплюс», яка сприяє
співпраці вищих навчальних закладів північноєвропеського регіону. Завдяки
участі в міжнародних мережех факультети мають у розпорядженні велику
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кількість місць для стажування своїх студентів у багатьох країнах, переважно
Європи та США.
9. Розповсюдженою практикою в європейських університетах є
визнання міжнародних сертифікатів про володіння іноземною мовою
(TOEFL, IELTS, Test DAF тощо) для прослуховування іншомовних курсів із
права на бакалавраті та навчання за англомовними магістерськими й
докторськими програмами з юриспруденції, а також для участі в академічних
обмінах. У разі надання таких сертифікатів здобувачі вищої юридичної
освіти звільняються від необхідності відвідувати заняття з іноземної мови.
10. Основні наукові результати, викладені в розділі, опубліковано в
[168; 172-174; 182-186; 436-437].
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РОЗДІЛ 4
ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ПРАВА В ТРИЦИКЛОВІЙ СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

4.1. Моделі іншомовної підготовки фахівців права європейських країн
Виконання в повному обсязі вимог Болонського процесу і Лісабонської
стратегії [19; 470] потребує активізації зусиль щодо дотримання зобов’язань з
реформування систем вищої освіти на європейському, національному та
інституційному рівнях. Адже, як зазначено в Льовенському комюніке 2009 р.,
цілі, що проголошені Болонською декларацією в 1999 р. та розвинені в
наступні роки у відповідних документах, не досягнуті повністю й все ще
актуальні в усіх країнах Європи. Серед головних пріоритетів формування
європейського простору вищої освіти на наступне десятиріччя визначено
«студенто-центроване навчання і мобільність, які допоможуть студентам
розвинути компетентності, які вони потребуватимуть у змінному ринку
праці» [470].
Проблема збереження національних здобутків у системі вищої школи в
ході її реформування відповідно до вимог Болонського процесу [470],
насамперед при імплементації трициклової системи вищої освіти, постає
перед усіма європейськими країнами, в тому числі і перед Україною [413,
127-128].
Після Бергенської конференції 2005 р., на якій було затверджено
Загальну рамку кваліфікацій, що охоплює три цикли вищої освіти, на
Лондонській Конференції міністрів європейських країн було задекларовано,
що «зроблений значний прогрес на національному та інституційних рівнях щодо
імплементації трициклової вищої освіти» [427]. Крім того, у Лондонському
комюніке було підкреслено важливість реформування навчальних програм задля
орієнтації на кваліфікації, що відповідають потребам ринку праці та
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уможливлюють подальше навчання, а також зусилля на усуненні перешкод до
рівного доступу до освіти та переходу від циклу до циклу, належному
впровадженні ЕСТS, що грунтується на результатах навчання та навчальному
навантаженні студентів. Європейськими міністрами було відзначено «рух у
напрямі студенто-центрованої вищої освіти та вдосконалення системи
працевлаштування випускників» [там же].
Червоною ниткою через усі Комюніке Конференцій європейських
міністрів проходить ідея академічної мобільності. Так, у 2003 р. в Берліні
серед пріоритетів реалізації Болонського процесу на наступні два роки було
визначено сприяння мобільності: «мобільність студентів та академічного й
адміністративного персоналу є основою формування ЄПВО. Необхідні
відповідні кроки для поліпшення якості та збільшення обсягів мобільності
студентів.» [449]. У вже згадуваному вище Бергенському Комюніке також
вказується, що забезпечення мобільності студентів і персоналу ВНЗ між
країнами-учасницями залишається одним із ключових завдань болонського
процесу.
У Лондонському Комюніке мобільність персоналу, студентів і
випускників уже названо «одним із ключових елементів Болонського процесу,
задля

створення

можливостей

для

особистісного

розвитку,

розвитку

міжнародної співпраці між фізичними особами та інституціями, покращення
якості вищої освіти та дослідницької діяльності, сприяння європейському
виміру» [427]. Європейські міністри домовилися про впровадження повністю
погоджених механізмів і процедур визнання, створення умов для суттєвого
збільшення кількості спільних програм і розроблення гнучких навчальних
програм, підвищення відповідальності ВНЗ щодо забезпечення мобільності
персоналу і студентів, її збалансованості між країнами ЄПВО.
Льовенське Комюніке 2009 р., як уже зазначалося, академічну
мобільність включає до пріоритетів для ЄПВО на наступне десятиріччя
[471]. Крім того, у ньому відмічено, що мобільність студентів, дослідниківпочатківців і персоналу підвищує якість навчальних програм і досконалість
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досліджень;

зміцнює

академічну

та

культурну

інтернаціоналізацію

європейської вищої освіти. Міністри констатували, що мобільність важлива
для особистого розвитку та працевлаштування, сприяє повазі до різноманіття і
взаємодії з іншими культурами, через це вона повинна бути ключовою ознакою
ЄПВО. Заплановано, що до 2020 року 20% осіб, які здобувають вищу освіту в
країнах ЄПВО, повинні мати період навчання чи стажування за кордоном.
Будапештсько-Віденська декларація, ухвалена в кінці першої декади
Болонського процесу, також відзначає мобільність серед основних напрямів
діяльності ЄПВО [326].
Окремо слід відзначити Бухарестське Комюніке «Використання
нашого потенціалу з найбільшою користю: консолідація ЄПВО», оскільки
одним із його ключових положень є посилення мобільності для кращого
навчання [434]. Так, у зазначеному документі говориться: «Навчальна
мобільність є необхідною для забезпечення якості вищої освіти, покращення
здатності до працевлаштування студентів та розширення міжнародного
співробітництва як усередині ЄПВО, так і за його межами. Ми приймаємо
стратегію «Мобільність для кращого навчання» як доповнення, у тому числі
її мету мобільності як невід’ємну частину наших зусиль щодо сприяння
елементу інтернаціоналізації в усій вищій освіті».
Короткострокова стратегія «Мобільність для кращого навчання»
розрахована до 2015 року й направлена на повне перенесення національних
позичок і грантів у ЄПВО.
Як можна бачити з огляду комюніке та декларацій європейських
міністрів, відповідальних за вищу освіту, питання академічної мобільності є
одним із ключових напрямів Болонського процесу. Зрозуміло, що
мобільність передбачає вивчення іноземної мови, принаймні тієї країни, до
якої їде навчатися здобувач вищої освіти. Отже, враховуючи амбіції України
приєднатися до європейської освітньої спільноти і стати повноправним її
членом, вітчизняним вищим навчальним закладам необхідно у найкоротші
терміни запровадити якісно нову іншомовну підготовку, для того, щоб
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українські студенти, зокрема, юридичного профілю, мали можливість брати
участь в академічних обмінах, що стали реалією європейського студентства.
Загальною особливістю щодо організації іншомовної підготовки
фахівців права в університетах європейських країн, які приєдналися до
Болонського процесу, є викладання іноземної, найчастіше – англійської, мови
на 1-4 курсах бакалаврату.
Далі аналіз виявив деякі національні відмінності в здійсненні
іншомовної підготовки в окремих країнах Європи, що дає підстави визначити
типові моделі організації іншомовної підготовки фахівців права.
Західноєвропейська модель. Така модель реалізується, в першу чергу,
на юридичних факультетах Федеративної Республіки Німеччина. Викладання
в бакалавраті університетів цієї країни найчастіше здійснюється німецькою
мовою. Іноземним студентам, що прибули до Німеччини отримувати ступінь
«бакалавра права» на весь термін навчання – 4 роки, необхідно надати
сертифікат про достатній рівень володіння (В2) німецькою мовою Тест ДаФ
(Deutsch als Fremdsprache – нім.). Для осіб, які мають неналежні знання з
німецької мови, пропонуються курси німецької мови, як правило, на платній
основі або в межах університету, або в іншій організації чи фірмі, яка цим
займається. Мовних

курсів

у

ФРН

існує

велика

кількість,

однак

найавторитетнішими вважаються курси Гете Інституту. Їх сертифікати
визнають усі ВНЗ, але ціна в них чимала – від 995 € на місяць.
З іншого боку, німецьким студентам-юристам, які бажають отримати
стипендії мобільності й навчатися протягом 1-2 семестрів в університетах
інших країн, потрібно надати оригінал мовного свідоцтва Німецької служби
академічних обмінів – ДААД (Deutscher Akademischer Austauschdienst – нім.)
про знання або мови приймаючої країни, або англійської мови.
За умови, якщо назва юридичної дисципліни містить слова на зразок
«глобальний», «міжнародний» або «європейський», така дисципліна, як
правило, викладається англійською мовою, пор.: «Міжнародне право»,
«Міжнародне та німецьке право», «Право ЄС», «Глобалізація та її правові

218

наслідки». Якщо навчання здійснюється за «системою подвійного диплома»
(наприклад, основний термін навчання студента – в німецькому університеті,
однак протягом 1-2 семестрів він навчається в будь-якому італійському
університеті), частина курсів бакалаврату викладається тією мовою, від
країни якої буде другий диплом (у даному випадку італійською) [184].
У магістратурі німецьких юридичних факультетів величезна кількість
програм

викладається

англійською

мовою,

при

чому

в

багатьох

університетах викладачами, які є носіями мови. Слід відмітити, що цифра
англомовних магістерських програм у ФРН зростає з кожним роком. Для
навчання за цими програмами здобувачам магістерського ступеня необхідно
подати сертифікат про володіння англійською мовою: TOEFL або IELTS.
Знову вимагається РВМ не нижчий за В2.
І, нарешті, на третьому, докторському, циклі вищої юридичної освіти в
Німеччині

останніми

роками

спостерігається

збільшення

кількості

дисертацій у галузі права, написаних і захищених англійською мовою. Крім
того, у Правилах навчання в аспірантурі деяких німецьких університетів
вказується, що дисертація може бути написана і захищена також будь-якою
іншою

розповсюдженою

європейською

мовою.

Як

можна

бачити,

університети Німеччини намагаються за будь-яку ціну залучити до себе на
навчання обдарованих та перспективних молодих дослідників, надаючи їм
максимум привілеїв та бонусів для здійснення наукової діяльності.
Центральноєвропейська модель. Дана модель іншомовної підготовки
фахівців

права

реалізується

в

університетах

Польщі.

Викладання

здійснюється польською або англійською мовою. Якщо студент-іноземець
виявляє бажання навчатися англійською, він повинен надати сертифікат про
рівень володіння, що підтверджує РВМ В1 або В2. У разі, якщо він є носієм
(англійської) мови, то повинен надати документальне підтвердження цього.
Багато студентів, особливо зі слов’янських країн (Чехія, Україна, Росія,
Білорусь), обирають навчання польською мовою. Так, інтенсивний літній
курс для абітурієнтів, що розрахований від початкового РВМ А1 до
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середнього В1 тривалістю 7 тижнів, коштує біля 645 €. Це незначна вартість
порівняно з вивченням чеської мови в Чехії, або англійської в Угорщині (див.
далі).
Слід особливо відмітити досить значну кількість англомовних
магістерських програм із права, які пропонують польські університети, а
також актуальність тематики цих програм. Звертає на себе увагу й
можливість вивчати право в бакалавраті та магістратурі деяких (найчастіше
приватних) польських університетів російською мовою, що також приваблює
багатьох студентів, особливо з (частково) російськомовних країн: України,
Росії та Білорусі.
Привабливою для іноземних студентів-юристів, зокрема з країн
пострадянського простору, Польщу робить і короткий термін навчання
(трирічний бакалаврат порівняно з тією ж Німеччиною, де на бакалавра
права треба вчитися 4 роки), і, порівняно з іншими європейськими країнами,
недорога вартість навчання (від 7 500 грн. на рік) та проживання в польських
містах, і, звичайно, отримання диплома, який визнається в усіх європейських
країнах. Слід відзначити, що в деяких польських університетах діють також
магістерські й докторські програми, які викладаються мовами сусідніх із
Польщею країн, тобто чеською чи німецькою.
За «центральноєвропейською» моделлю здійснюється й навчання права
в університетах Чехії. Основна вимога до іноземних здобувачів – знання
чеської та/або англійської мови. Для іноземних студентів передбачений
підготовчий рік вивчення чеської мови; вартість навчання на курсах чеської
мови в деяких університетах складає біля 6 200 €, що включає також
проживання (цін вказана станом на 2014 р.). Для підтвердження рівня з
англійської мови необхідно надати сертифікат про складання одного з тестів:
TOEFL (550 балів – виконаний на папері або 213 балів – виконаний на
комп’ютері) або IELTS (письмовий варіант 6, 5 балів). Цікаво, що в Чехії для
іноземців навчання є безкоштовним (фінансується чеською державою) лише
в тому випадку, якщо вони навчаються чеською мовою. Якщо іноземець
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бажає навчатися англійською мовою, це йому не оплачується. Вартість
навчання у такому випадку може варіюватися залежно від програми й
складати від 1 900 € до 10 000 € (2014 р.) [83]. Показово, що в деяких ВНЗ
Чехії в 2014-2015 навчальному році діють до 40 англомовних курсів
бакалаврату, а також пропонується значна кількість сучасних і актуальних за
тематикою англомовних магістерських програм.
Меншою мірою затребуване, але також можливе в Чехії навчання в
окремих (як правило, приватних) ВНЗ російською мовою. Щоправда, воно
коштує немало; наприклад, у Міжнародному центрі сучасної освіти
(International Center of Modern Education – англ.), який є креатурою кількох
російських ВНЗ на території Чеської Республіки й пропонує ступінь
бакалавра права, навчання на денній формі коштує 110 тисяч крон на рік, і на
заочній – 50 тисяч крон [150]. Слід відмітити, що чеський ринок освітніх
послуг є менш привабливим за польський також через те, що навчання в
бакалавраті тут може тривати від 3-х до 4-х років (у Польщі – рівно три), а
також перед вступом до деяких університетів необхідно складати так званий
«Іспит на Потенціал до навчання (LPT)», який складається з семи частин:
мовленнєве, символічне, чисельне, критичне й аналітичне мислення,
судження, просторова уява й культурні знання. Такий іспит містить 70
питань і на його виконання вимагається 100 хвилин.
В Угорщині так само більшість бакалаврських курсів із права
викладається державною, угорською, мовою. Однак, деякі університети,
наприклад, Університет Лоранда Етвьоша та Університет Дебрецена,
пропонують уже в бакалавраті вражаючу кількість іншомовних курсів. Як
зазначалося, тільки в Університеті Лоранда Етвьоша на бакалавраті
юридичного факультету функціонують 27 англомовних, 6 німецькомовних, 2
франкомовних курси і 2 – італійською мовою.
Особам, які бажають вивчати право в Угорщині англійською мовою
необхідно надати сертифікат про складання знову ж таки або тесту IELTS
(5.5 балів), або TOEFL (513 балів, виконаний на комп’ютері). Для тих, хто
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володіє англійською мовою на рівні, нижчому за необхідний, пропонуються
кілька варіантів курсів англійської мови (ціни подано в доларах США) [192].
Як видно з таблиці 4.1., їх вартість така ж, як навчання в бакалавраті.
Таблиця 4.1.
Вартість окремих освітніх послуг в Університеті Дебрецена
Програма

Тривалість

Вартість

Курси англійської мови

1 рік

5500

Короткострокові курси

вересень-грудень

2700 (+ 3300 депозит,

англійської мови

який повертається)

Інтенсивний курс

січень-травень

англійської мови

3300 (+ 2700 депозит,
який повертається)

Бакалаврат

3 роки

5500

Магістратура

2 роки

6500

Докторська підготовка

5 років

6500

У міжнародних (англійських та американських) університетах на
території Угорщини поширена практика вивчення кількох іноземних мов.
Наприклад, будь-який угорський чи іноземний випускник, отримуючи
диплом на ступінь бакалавра в Угорщині, володіє, як правило, трьома мовами
на різних рівнях. Багато ВНЗ протягом навчання приймають у своїх студентів
іспити з тієї чи іншої іноземної мови, що входить до обов’язкової
університетської програми, і потім видають студентам дипломи, у яких
вказано їх (студентів) РВМ [192].
Національною

особливістю

«центральноєвропейської»

моделі

в

Угорщині є наявність значної кількості німецькомовних курсів, програм і
навіть німецьких викладачів в університетах, що пояснюється історичними
чинниками – тривалою приналежністю Угорщини до німецькомовної
Австро-Угорської імперії.
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Відмінність «центральноєвропейської» моделі іншомовної підготовки
від «західноєвропейської» у тому, що за нею написання й захист дисертації
англійською мовою неможливі. Крім того, кількість англомовних програм у
магістратурі та аспірантурі все ж таки менша, а рівень академічної
мобільності нижчий, ніж у країнах західноєвропейської моделі.
Східноєвропейська модель. Характерною особливістю цієї моделі
іншомовної підготовки юристів, яка крім Росії, притаманна ще Білорусі й
Молдові,

є,

перш

за

все,

викладання

іноземної

мови

–

англійської/німецької/французької – на двох перших курсах бакалаврату, в
магістратурі й аспірантурі юридичних факультетів. У бакалавраті, кількість
контактних годин з предмету «Іноземна мова» може складати біля 216-ти на
весь курс вивчення і з предмету «Іноземна мова професійного спрямування»
(в Росії) або «Ділова іноземна мова» (в Білорусі) – 208 годин. Для бажаючих
студентів, які навчаються за такими спеціальностями, як «Міжнародне
право» чи «Європейське право» у деяких університетах з іноземної мови
додатково проводяться факультативні заняття. Жодні юридичні дисципліни
на зразок «Міжнародне приватне право» або «Міжнародне публічне право»
іноземною мовою не викладаються.
Слід відмітити стійкі позиції німецької мови як іноземної, що
притаманні цій моделі. Очевидно, це пояснюється тісними міжнародними
стосунками, що склалися в Росії й Білорусі з Німеччиною ще за часів
існування Німецької Демократичної Республіки та СРСР. Як зазначалося
раніше, у юридичних факультетів провідних університетів і Російської
Федерації (МДУ, СПДУ), і Білорусі (БДУ) існують довготермінові й
масштабні угоди про співпрацю з німецькими університетами в галузі як
навчальної, так і наукової співпраці [172].
Ще однією суттєвою відмінністю цієї моделі від двох попередніх є
неможливість написання й захисту дисертації з юридичних наук будь-якою
іноземною мовою, а також іншомовне навчання в аспірантурі російських і
білоруських університетів. Як правило, в Росії навчаються студенти з
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Казахстану (53 809 чоловік, або 28,8 %), на 2-му місці – білоруси (17 724
чоловік, або 9,4 %), на третьому – українці (15 978 чоловік, або 8,5 %),
замикають топ-5 представники Туркменії (15 631 чоловік, або 8,4 %) й
Узбекістану (15 025, або 8 %) [247]. Як можна бачити, ринок освітніх послуг
Росії в основному розрахований на представників колишніх республік СРСР.
Як відомо з історії, російська мова в Радянському Союзі була мовою
міжнародного спілкування, й російськомовні традиції в багатьох колишніх
радянських республіках залишилися ще й по сьогоднішній день. Очевидно,
саме тому російські ВНЗ не поспішають перелаштовуватися на викладання
англійською чи іншими іноземними мовами, особливо на гуманітарних
спеціальностях, на яких завжди залишається високий попит.
Інша ситуація в Росії з медичними та технічними спеціальностями.
Національний склад студентів-іноземців, які бажають вивчати в Російській
Федерації, скажімо, стоматологію, хірургію, фармацію чи інженерно-технічні
науки, відрізняється від тих, що бажають вивчати юриспруденцію,
(російську) філологію чи міжнародні відносини. Перша категорія – це
громадяни арабських країн, Туреччині, Індії та Китаю, а друга – це вихідці з
країн пострадянського простору. Тому, щоб привабити більше іноземних
студентів медичного та технічного профілю, в кількох ВНЗ Росії останніми
роками активно запроваджуються англомовні програми.
Тим не менше, російські здобувачі магістерського й кандидатського
ступенів із юриспруденції (в Росії, як відомо, ще присуджується ступінь
кандидата наук, а не доктора філософії) активно використовують будь-які
можливості стати учасниками програм академічної мобільності. Лідером по
кількості таких програм (17) у Росії є Санкт-Петербурзький державний
університет [247]. Зазвичай для участі в них від майбутніх дослідників
вимагається знання мови приймаючої країни або знання англійської мови.
Принагідно слід також зазначити, що в Санкт-Петербурзькому університеті
існують найкращі в Російській Федерації умови для професійного розвитку у
вигляді закордонних стажувань. На сайті цього університету подано
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вражаючий перелік закордонних грантів, стажувань та стипендій для
науково-педагогічних працівників у провідних університетах світу на кількох
сторінках [247]. Заслуговує на повагу турбота цього університету про своїх
співробітників, оскільки навіть дорожні витрати на поїздку до приймаючого
навчального закладу, університет бере на себе.
У

Молдові

навчання

в

ВНЗ

здійснюється

трьома

мовами:

румунською/англійською/російською. Румунська мова є в цій країні
державною. Англомовне навчання можуть дозволити собі лише іноземці,
оскільки воно найдорожче. Варіантів російськомовного навчання стає з
кожним роком усе менше, і його можна зустріти лише в столиці – Кишиневі
– та в Кагулі – місті, в якому представлений найбільший відсоток
російськомовного населення. Абітурієнтам необхідно відвідувати курси
румунської мови, і після курсів під час вступу вони проходять цією мовою
співбесіду.
Навчання в бакалавраті триває 4 роки, у магістратурі – 2 роки,
докторська підготовка – 3 роки [191].
Що стосується цінової політики, то ціна за рік навчання в бакалавраті
варіюється, звичайно, залежно від ВНЗ, але в середньому складає 21 000
молдовських леїв або 1 100 € на рік. Слід відмітити, що дипломи більшості
молдовських університетів не визнаються багатьма європейськими країнами,
про що ці університети відверто застерігають на своїх сайтах. Отже, ринок
праці для майбутніх випускників молдовських ВНЗ обмежується, як правило,
самою Молдовою, Росією, Україною та Білоруссю.
Таким чином, східноєвропейська модель іншомовної підготовки
фахівців

права

характеризується:

1)

викладанням

іноземної

(англійської/німецької/французької) мови на 1-2 курсах бакалаврату; 2)
відсутністю іншомовних курсів з юриспруденції як у бакалавраті, так і в
магістратурі; 3) неможливістю написання та захисту дисертацій іноземною
мовою; 4) російськомовним викладанням для іноземних студентів, які
походять, в основному, з країн-колишніх республік СРСР, Китаю та Індії.
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4.2. Складові іншомовної підготовки фахівців права
Огляд

іншомовної

підготовки

фахівців

права,

здійснюваної

в

європейських університетах, свідчить про її строкатість. У зв’язку з цим
становить інтерес виявлення, аналіз і узагальнення типів, видів, форм та
елементів такої підготовки в країнах Європи, насамперед тих, що входять до
Європейського простору вищої освіти.
У процесі модернізації систем вищої освіти в країнах-членах ЄС
визначилися певні типи, види, форми та елементи іншомовної підготовки у
вищій школі, що формуються відповідно до вимог Болонського процесу, а
також до положень Стратегії Європейської Комісії «Європа 2020» [364].
Основними

вимогами,

що

висуваються

до

всіх

рівнів

освіти,

є

«багатомовність, інноваційність, креативність та введення інформаційних і
комунікаційних технологій» [там же].
Згідно із Європейською рамкою кваліфікацій іншомовні знання та
вміння відносяться до інструментальних компетентностей, тобто таких, за
допомогою яких здобувач вищої освіти повинен отримувати нові знання і
вміння, кожен у своїй професійній галузі [367]. Майбутні фахівці права
мають бути готовими до викликів глобального ринку праці. Вимогою часу є
міждисциплінарний характер навчальних дисциплін, наявність курсів, що
спрямовані на розвиток комунікаційних і презентаційних якостей та навичок,
командного і проектного підходів у роботі тощо, аби майбутні юристи були
спроможні працювати в різних секторах економіки та суспільства.
Університети як інституції вищої освіти відповідають за розроблення,
структуру та організацію іншомовної підготовки юристів на всіх трьох
циклах вищої школи з урахуванням перспектив і можливостей подальшого
професійного кар’єрного розвитку підготовлених фахівців. Саме тому
стратегічні плани університетів передбачають створення відповідного
потужного

іншомовного

середовища

(середовищ)

та

механізмів

удосконалення іншомовної підготовки, зокрема шляхом залучення до
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стажувань у межах як національних, так і міжнародних міжуніверситетських
об’єднань [188; 259].
Загалом, як свідчить огляд 8 країн – членів ЄС, організаційно
іншомовна підготовка на всіх трьох циклах вищої освіти, як правило,
передбачає такі елементи: добір студентів бакалаврату/магістратури,
аспірантів; у бакалавраті – викладання іноземної мови (мов) або викладання
(окремих) юридичних дисциплін іноземною мовою протягом перших двохтрьох курсів; у магістратурі – значна кількість іншомовних (найчастіше
англомовних) програм; в аспірантурі – написання докторських тез
(дисертації) та їх публічний захист іноземною мовою [83, 301-302, 324, 334337, 339-341, 346-348, 350-351, 357, 361-363, 365, 367-368, 372-381, 383-385,
396, 398-399, 481-487].
Процес

іншомовної

підготовки

майбутніх

фахівців

права

розпочинається з такого елемента, як вступ на навчання до бакалаврату.
Процедура вступу – від надання повної інформації про навчальний заклад,
програми навчання, викладачів і вимоги до вступників до безпосереднього
подання документів та оплати за навчання – у розвинених країнах відкрита й
доступна через, як правило, двомовний Інтернет-сайт університету, що
розширює доступ до освітніх програм не тільки громадянам певної країни, а
й іноземним вступникам [там же]. Наступним елементом є, залежно від
університету, або заняття з іноземної (найчастіше англійської) мови 2-3 рази
на тиждень, або викладання деяких юридичних дисциплін іноземною мовою,
що часто здійснюється викладачами-носіями мови або викладачами, що
мають сертифікати про знання відповідної мови. У таких країнах, як Польща
та Чехія, для іноземних студентів можливо повністю здійснювати навчання в
бакалавраті англійською мовою [381, 439, 431, 396].
Потужним мотиваційним фактором для якісної іншомовної підготовки
багатьох студентів-юристів є можливість навчання протягом 1-2 семестрів у
закордонних університетах, угоди з якими укладені їх альма матер. Вимоги
до знання мови країни, до якої їде на навчання студент, або англійської мови,
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розміщені, як правило на сайтах університетів (як і тексти самих угод). Для
студентів бакалаврату, це найчастіше РВМ В1, рідше – В2. З англійської
мови вимагаються найчастіше сертифікати ТОEFL або IELTS, з німецької –
Теst DAF, з французької – DELF або DALF, з італійської – PLIDA, з
іспанської – DELE, з фінської або шведської – YKI. Усі перелічені
сертифікати є визнаними на міжнародному рівні, деякі з них видаються в
довічне користування, інші – мають «термін придатності» кілька років.
В окремих університетах перед участю в програмі академічного обміну
студентам надається можливість вивчити відповідну мову на спеціальних
мовних курсах. Такі курси можуть проводитися викладачем /викладачами
цієї мови, які працюють на філологічному факультеті або в мовному центрі
цього ж університету [479]. По завершенні курсів необхідної іноземної мови
студенту видається сертифікат, який той надає для участі в програмі обміну.
Альтернативним варіантом іншомовної підготовки є відвідування
занять у (літніх) школах права при університетах та центрах права [311].
Наприклад, у Школах/центрах американського або англійського права
студенти вивчають англійську юридичну мову, у Школах/центрах німецького
права – відповідно, німецьку, у Школах/центрах французького права –
французьку тощо. Фінансують діяльність таких шкіл або центрів правові
(державні й недержавні) об’єднання відповідних країн. Типовим явищем є
надання цими об’єднаннями стипендій найбільш обдарованим студентамюристам.
Наступним елементом іншомовної підготовки є функціонування
англомовних магістерських програм із юриспруденції, кількість яких у
європейських неангломовних країнах стрімко зростає з кожним роком (про
це

детальніше

говорилося

в

другому

розділі

роботи).

Актуальна,

спеціалізована, міждисциплінарна тематика програм й англійська як мова
міжнародного спілкування стають для багатьох університетів потужним
«магнітом», за допомогою якого вони приваблюють нових здобувачів вищої
освіти [463; 465; 479; 484]. Крім того, існують програми, які стали «сучасною
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класикою» на юридичних факультетах європейських університетів: «Право
Європейського Союзу», «Конституційне право Європейського Союзу»,
«Процесуальне право ЄС», «Порівняльне право», «Право ЄС та управління»,
«Європейське право інтелектуальної власності», «Студії з глобалізації» [там
же], «Європейське й міжнародне господарське право», «Європейські й
азіатські правові студії», «Європейське інформаційне право й право масмедіа», «Міжнародні правові студії» тощо [450; 484]. Необхідною умовою
для участі в цих програмах є надання сертифікату ТОEFL або IELTS, що
підтверджує РВМ В2. Яку кількість балів має набрати претендент для
навчання

за

англомовною

програмою,

кожен

університет

визначає

самостійно.
Уже на сайтах університетів зазначається, що теоретична підготовка в
магістратурі

буде

максимально

поєднана

з

практикою;

вказується,

представники яких юридичних професій із яких органів та установ будуть
залучатися до навчального процесу; які комунікативні заходи (конференції,
симпозіуми, зустрічі) проводитимуться. Тобто майбутніх магістрантів
орієнтують на те, у яких ситуаціях академічного/професійного спілкування
їм доведеться застосовувати свої іншомовні знання.
Останнім елементом іншомовної підготовки є її здійснення на третьому
– докторському – циклі. У багатьох країнах Європейського Союзу (Фінляндії,
Швеції, Німеччині, Польщі та інших) навчання в аспірантурі здійснюється
англійською мовою. Цією ж мовою можливе написання та захист
кандидатських дисертацій. У північноєвропейських країнах, крім цього,
вимагається публікація результатів досліджень (статей) англійською мовою,
а також рекомендується міжнародне експертне оцінювання цих досліджень.
Університети постійно працюють над тим, щоб поліпшити готовність своїх
дослідників до участі як у письмових, так і в усних обговореннях правових
проблем на різноманітних форумах та сторінках іноземних видань. Держава
здійснює

інвестування

докторських

програм,

підвищення

здатності

аспірантів/докторантів до написання високоякісних наукових статей для
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національних і зарубіжних наукових видань, видання дисертацій, написаних
англійською мовою, розширення міжнародного наукового співробітництва
шляхом створення структури підтримки для науково-дослідних проектів;
функціонує серйозна система захисту авторських прав у друкованих
джерелах і електронних ресурсах.
Міжнародна координація наукової діяльності, яка характерна для
аспірантури

північноєвропейських

країн,

у

свою

чергу,

сприяє

інтернаціоналізації правових досліджень, обміну досвідом між кращими
правовими школами Європи [463; 465].
4.2. Національна модель іншомовної підготовки фахівців права
Як можна бачити з попереднього огляду, іншомовній підготовці
майбутніх фахівців права в Європейських вищих навчальних закладах
приділяється особлива увага, оскільки складність здійснюваних професійних
функцій юристів вимагає більш високого рівня мовної поведінки у
порівнянні

з

іншими

професіями.

Майбутній

юрист

у

розвиненій

європейській країні повинен володіти повним набором іншомовних
компетентностей: від ведення телефонних розмов та написання електронних
повідомлень до заповнення бланків із відомостями про себе та складання
ділової документації.
Підготовка фахівців права до виконання таких завдань здійснюється в
європейських

університетах

протягом

усіх

циклів

вищої

освіти:

у

бакалавраті, магістратурі й аспірантурі. Майбутні юристи мають відвідати
значну кількість аудиторних занять з іноземної (як правило, англійської)
мови. Крім того, функціонує чітко спланована схема їх самостійної роботи
під керівництвом викладача, за виконання завдань якої студенти повинні
регулярно звітувати, а їх знання при цьому оцінюються за відповідною
шкалою.
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Процеси глобалізації та євроінтеграції впливають на економіку
України, розвиток національного ринку праці та, відповідно, на потреби у
конкурентноздатних

фахівцях,

здатних

долати

сучасні

виклики

та

забезпечувати суспільний розвиток, володіти іншомовною компетентністю
на необхідному для професійної комунікації рівні. Але наявність таких
фахівців у різних галузях економічної діяльності, зокрема з права, не
відповідає потребам суспільства та викликам глобальної економіки.
У новому Законі України «Про вищу освіту» задекларовано три цикли
вищої освіти: 1) бакалавр; 2) магістр, 3) доктор філософії [73]. Оскільки
Україна заявила про свій намір стати рівноправним партнером у рамках
Болонського процесу, то очікується, що українські вищі навчальні заклади
будуть здійснювати навчальний процес відповідно до європейських
стандартів взагалі, й володіння (англійською) мовою в тому числі.
У зв’язку з цим, необхідно розробити нові засади іншомовної
підготовки фахівців права на всіх циклах вищої освіти у правничих вищих
навчальних закладах, а також комплексні критерії оцінки якості освіти у
вказаних закладах, які включатимуть такі групи критеріїв: оцінювання змісту
та технологій навчання, що застосовуються під час навчання; оцінювання
/вимірювання отриманих компетентностей; вимоги до організації та
контролю за здійсненням навчального процесу; сучасні вимоги до
професійної кваліфікації викладачів. Аналіз сучасного стану справ із
викладанням іноземної мови (мов), який склався в українських ВНЗ,
допоможе у вирішенні цих проблем.
Розглянемо складові іншомовної підготовки фахівців права в Україні
на прикладі провідних навчальних закладів, де здійснюється правнича
підготовка: Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого» (м. Харків), Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) та
Академії адвокатури України (м. Київ).
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Так, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
студенти юридичного факультету вивчають іноземну мову протягом двох
семестрів на першому курсі. У першому семестрі робочим навчальним
планом передбачено 34 аудиторних (контактних) години, у другому – 51
година (разом 85). При цьому на самостійну роботу студентів передбачено 7
годин, на консультацію до іспиту – 2 години й на іспит – 5 годин. Після
першого семестру студенти складають залік, після другого – іспит [97].
У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
іноземна мова викладається протягом чотирьох семестрів, на І-му й ІІ-му
курсах. Кількість аудиторних (контактних) годин складає 66 годин на рік (34
і 32 години в першому та другому семестрах відповідно). Та сама кількість
годин і на ІІ-му курсі. Таким чином, за два роки кількість аудиторних годин
складає 132 години. При цьому 252 години (тобто майже вдвічі більше часу)
виноситься на самостійну роботу студентів. По закінченні першого, другого
та третього семестрів студенти складають залік, а в кінці вивчення курсу
іноземної мови під час літньої сесії – іспит [163].
Студенти юридичного факультету Академії адвокатури України, які
навчаються за спеціальністю «Правознавство», вивчають іноземну мову
протягом трьох семестрів, на першому та другому курсах, і завершують її
вивчення іспитом під час зимової сесії на ІІ-му курсі. Після першого та
другого семестрів вони складають заліки. Однак кількість годин на
аудиторне вивчення іноземної мови в цьому навчальному закладі складає 115
годин в першому семестрі, 111 – в другому та 115 – третьому [1].
У

Національній

академії

внутрішніх

справ

для

спеціальності

«Правознавство» на І-му курсі бакалаврату для вивчення іноземної мови
передбачено 66 годин (20 годин у першому семестрі й 46 – у другому), а на
ІІ-му курсі – 76 годин (32 години у першому семестрі й 44 – у другому).
Після трьох перших семестрів курсанти складають заліки, а наприкінці
вивчення іноземної мови під час літньої сесії курсанти академії складають
іспит. При цьому на самостійну та індивідуальну роботу курсантів І-го курсу
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бакалаврату відводяться 32 і 24 години відповідно в першому та другому
семестрах (разом 76), тобто більше ніж на роботу з викладачем. Для
курсантів ІІ-го курсу бакалаврату передбачено 22 і 10 годин (разом 32
години) в першому та другому семестрах [158].
- У магістратурі цього навчального закладу кількість аудиторних годин
на вивчення іноземної мови для спеціальності «Правознавство» складає 18 (!)
годин на рік. Викладання здійснюється протягом одного сместру й
закінчується складанням заліку. Слід підкреслити, що така кількість годин з
іншомовної

підготовки

для

здобувачів

магістерського

ступеня

є

неприпустимою й не задовольняє жодні вимоги до якісної юридичної освіти.
За таких умов неможливо сформувати іншомовні компетентності, необхідні
для сучасного фахівця права, що володіє магістерським ступенем: розуміти
довготривалі висловлювання, що містять юридичні терміни та характерні для
офіційного й наукового стилів граматичні конструкції; розуміти мовлення,
навіть якщо воно не досить чітко структуроване або коли його зв’язність
прихована

і

не

виражена

експліцитно;

самостійно

читати

тексти

(переглядати; розуміти загальний зміст; глибоко й уважно прочитувати);
швидко й спонтанно висловлюватися на професійні теми без очевидних
утруднень у доборі виразів тощо.
- В аспірантурі (ад’юнктурі) Національної академії внутрішніх справ
кількість аудиторних занять складає 100 годин на навчальний рік. На перший
погляд ця цифра виглядає солідно. Однак, після значної перерви в вивченні
іноземної мови (по завершенні магістратури академії молоді фахівці
зобов’язані відпрацювати в органах внутрішніх справ 3 роки) виникає
необхідність знову відпрацьовувати зі здобувачами докторського ступеня
пройдений у магістратурі (й навіть бакалавраті) іншомовний матеріал.
Розподіл годин у всіх чотирьох ВНЗ наведений за робочими
навчальними планами 2013-2014 н.р.

233

Таблиця 4.2
Кількість годин на вивчення іноземної мови в деяких українських ВНЗ, що
готують юристів (2011-2012 н.р.)
ВНЗ

1
Київський

Аудиторна

Самостійна

Індивідуальна

Усього

робота

робота

робота

годин

2
85

3
7

4
–

5
92

132

250

–

382

національний
університет імені
Тараса Шевченка
Національний
університет
«Юридична
академія України
імені Ярослава
Мудрого»
Академія

341

341

адвокатури
України
Національна

142

52

58

252

академія
внутрішніх справ
Слід зазначити, що згідно з такими робочими планами заняття з
іноземної мови відбуваються в наведених навчальних закладах один раз на
тиждень або навіть один раз на десять днів. Така періодичність є
недостатньою для формування в студентів необхідних мовленнєвих умінь: як
з аудіювання й говоріння, так і з читання й письма іноземною мовою.
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Самостійна та індивідуальна робота студентів не координується й не
контролюється викладачами, оскільки це не входить до їх (викладачів)
навчального навантаження й, відповідно, не оплачується. Таким чином,
студенти, як правило, не виконують завдання, які вони отримують на
самостійне та індивідуальне опрацювання. Крім того, в 2014-2015
навчальному році в деяких правничих вищих навчальних закладах відбулося
додаткове скорочення аудиторних годин на вивчення іноземної мови.
Необхідно також привернути увагу до такого питання, як матеріальнотехнічна база кафедр іноземних мов юридичних вищих навчальних закладів.
Лінгафонних кабінетів або мультимедійних навчальних комплексів у їх
розпорядженні, як правило, немає. Здобувачі вищої юридичної освіти у
кращому випадку навчаються правильній іншомовній вимові в комп’ютерних
класах для занять з інформатики або (найчастіше) за допомогою власного
ноутбука викладача, який здійснює в їх групі викладання іноземної мови.
У вітчизняних вищих юридичних навчальних закладах на кафедрах, що
здійснюють іншомовну підготовку, відсутні, на жаль, такі технічні засоби
навчання, як мультимедійні дошки, проектори, планшети тощо.
Спілкування з носіями тієї чи іншої мови також може відбуватися
вкрай рідко, оскільки іноземні експерти (правознавці, юристи, адвокати) не
часто відвідують нашу державу (на відміну від такої традиції в Європі, де
практикується запрошення університетами для проведення лекцій та
семінарів експертів із сусідніх країн). Усі перелічені фактори значно
гальмують

здійснення

якісної

іншомовної

підготовки

в

більшості

вітчизняних вищих навчальних закладів.
Однак, останніми роками з’явився національний лідер у цій царині,
досвід якого вважаємо за доцільне запроваджувати в усіх регіонах України.
Слід окремо відмітити модель викладання іноземної мови на
юридичному факультеті Львівського національного університету ім. Івана
Франка (далі ЛНУ). Іноземна мова викладається тут протягом усіх чотирьох
курсів бакалаврату (в єдиному ВНЗ в Україні, що готує юристів). Лише
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аудиторних (контактних) годин на іноземну мову в цьому університеті
виділено: на І та ІІ курсах – по 76, на ІІІ та ІV курсах – по 144 на навчальний
рік. Здобувачі магістерського ступеня так само мають по 144 контактних
години на навчальний рік. Крім того, для них запроваджено англомовну
магістерську програму

«Юридичні засади забезпечення євроінтеграції

України» (англ. «Legal basics promotion of the European integration of
Ukraine»), яка «спрямована на озброєння студентів-магістрів знаннями щодо
правових передумов забезпечення ефективної інтеграції України до складу
Європейського Союзу» [296]. Предмети спеціалізації читаються англійською
мовою на основі програм, складених за участю фахівців провідних західних
науковців у сфері євроінтеграції. Навчання на спеціалізації «Юридичні
засади забезпечення євроінтеграції України» передбачає стажування у II
навчальному семестрі в університетах Італії та Словенії. Після завершення
навчання є можливість продовжити фахову підготовку в університетах
Західної Європи.
Юридичний факультет ЛНУ має 8 угод про міжнародну співпрацю: з
Віденським і Зальцбурзьким університетами (Австрія), з Німецьким фондом
міжнародного правового співробітництва, з Вроцлавським та Ягелонським
університетами (Польща), з Іллінойським технологічним інститутом та
Левітт інститутом міжнародного розвитку (США), із Західночеським
університетом в м.Плзень (Чехія), у рамках яких відбуваються академічні
обміни студентами, молодими науковцями та викладачами.
На базі юридичного факультету ЛНУ діють Центр німецького права,
Школа

австрійського

права,

Школа

польського

права

й

Школа

американського права.
Зокрема, Центр німецького права було створено 9 червня 2010 року
спільно із Німецьким Фондом міжнародного правового співробітництва. В
умовах

транскордоного

юридичного

співробітництва

зростає

роль

міжнародно-зорієнтованого теоретичного навчання фахівців, чому, власне, і
покликаний сприяти такий Центр. Окрім того все більшої ваги набуває
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підготовка правників із належним знанням іноземних мов для забезпечення
наукового правового обміну та розширення можливостей випускників у
юридичній практиці.
Вже у другому семестрі 2010-2011 навчального року розпочалося
паралельне вивчення німецького права студентами юридичного факультету і
факультету

міжнародних

відносин.

Читання

лекцій

забезпечується

професорами провідних університетів Німеччини, які викладають навчальні
дисципліни із різних галузей німецького права.
У вільний від навчання час слухачі курсу мають можливість
поспілкуватися із німецькими викладачами, обговорити цікаві для них
професійні теми, познайомити гостей із університетом, його історією,
академічними традиціями та показати рідне місто. Це сприяє зближенню
української і німецької освітньої культури, долученню студентів до
європейських освітніх стандартів, набуттю спеціальних юридичних знань та
мовної практики.
Курс навчання закінчується підсумковим іспитом, за результатами
якого слухачі мають можливість отримати сертифікат, а нійбільш успішні –
стипендію на наукове стажування в одному із німецьких університетів. Такий
іспит для перших випускників відбувся за ініціативою Німецького Фонду
міжнародного

правового

співробітництва

у

квітні

2011

року

у

Конституційному Суді України, де студентам було також організовано
науковий семінар з проблем конституційного судочинства.
У липні 2011 року перші випускники школи німецького права ЛНУ
були запрошені у літню школу у місті Брюль (поблизу Бонну). Слухачі цієї
школи мали нагоду слухати лекції відомих фахівців у сфері німецького та
міжнародного права, зокрема заступника Керуючого справами Німецького
Фонду МПС, декана юридичного факультету Університету ім. ГеоргаАвгуста (Гьоттінген), судді Федерального Верховного суду, керуючого
справами Палати адвокатів м. Кельн, екс-уповноваженого з питань прав
людини у Федеральному міністерстві юстиції тощо.
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Програмою

перебування

було

також

передбачено

зустріч із

Президентом Суду землі та відвідання судових засідань у цивільних та
кримінальних справах Суду землі у місті Бонн з подальшим їх обговоренням
із суддями, адвокатами та захисниками у справі.
У рамках роботи школи австрійського права юридичний факультет
ЛНУ є одним із учасників Щорічної Віденської конференції юридичних
факультетів країн Центральної і Східної Європи, яка об’єднує Віденський,
Варшавський, Празький, Будапештський, Бухарестський і Люблянський
університети.

Метою

правничими

школами

цієї

конференції

цих

є

університетів

відновлення
та

зв’язків

продовження

між

традицій

університетського міжнародного співробітництва. І однією з важливих
складових такої співпраці є спільні школи, зокрема школа австрійського
права, яка почала функціонувати на юридичному факультеті університету з
2009 року.
Такий проект дозволяє студентам пізнати не тільки австрійську
правову систему, але й пройнятися європейською освітньою атмосферою.
З 2007/2008 навчального року в рамках співпраці між факультетом
права і адміністрації Ягеллонського університету у Кракові (Республіка
Польща) та юридичним факультетом ЛНУ почала функціонувати Школа
Польського

та

Європейського

Права.

Цей

проект спрямований

на

ознайомлення студентів університету з особливостями національного права
сусідньої Польщі та основами права Європейського Союзу, оволодіння
професійної іноземної (польської) мови, що сприяє отриманню ширших
перспектив

продовження

навчання

за

кордоном

(на

магістерських

програмах) та працевлаштування [296].
Аналогічна школа польського та європейського права створена у
Тернопільському національному економічному університеті, тому більшість
наукових та культурних заходів проводяться спільно, що дозволяє студентам
юридичного факультету ЛНУ розширити можливості міжуніверситетського
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спілкування, долучитися до кращих традицій різних правничих шкіл як у
Польщі, так і в Україні.
Окрім того, на основі шкіл польського права в Україні на факультеті
права і адміністрації Ягеллонського університету діє Школа Українського
Права, у роботі якої задіяні і викладачі юридичного факультету ЛНУ. Цей
проект набуває все більшої популярності серед студентів Польщі. Навчання
у Школі Українського Права є аналогічним навчанню у школі польського
права в Україні, а студенти з Кракова – учасники цієї Школи – також беруть
участь у спільних з українськими студентами проектах.
Курс навчання у Школі Польського та Європейського Права у Львові
охоплює два етапи. Першим етапом, який триває впродовж першого семестру
навчального року, є вивчення польської мови (зокрема, юридичної польської
термінології). Варто відзначити

інтенсивність та ефективність такого

мовного курсу, який заклав належну основу для вивчення польських
правничих

дисциплін,

а

відповідно

і

проходження

в

подальшому

випускниками Школи практики у Польщі та отримання стипендій на
навчання у Ягеллонському університеті.
Другим етапом курсу Школи, який має місце у другому семестрі, є
лекції з окремих галузей права. Під час цього етапу учасники Школи мають
можливість ознайомитися з основами різних галузевих інститутів польського
та європейського права. Потрібно зауважити, що навчання у Школі більшою
мірою зосереджене на вивченні цивільного та господарського права з огляду
на практико-прикладний характер цих дисциплін. Серед предметів, які
викладаються

в

господарського,

рамках

Школи,

окрім

міжнародного

традиційних

приватного,

–

цивільного,

адміністративного,

кримінального права – є й такі спеціалізовані, як право ринку капіталів,
право господарських товариств, право інтелектуальної власності, речове
право, і, звичайно, право Європейського Союзу.
Лекції

у

Школі

проводяться

польською

мовою

професорами

факультету права та адміністрації Ягеллонського університету, а також
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викладачами, запрошеними з інших університетів Польщі. Більшість
викладачів Школи є провідними науковцями, відомими фахівцями у сфері
права як у Польщі, так і за її межами. Багато з них є й відомими юристамипрактиками, серед яких судді Конституційного Трибуналу Польщі та
третейські судді.
У рамках роботи Школи американського права на базі юридичного
факультету ЛНУ відбувається співпраця з Правничим колледжем Чикаго–
Кент Іллінойського технологічного інституту (США). Здобувачі вищої
юридичної освіти мають можливість здобути кваліфікацію «магістр права»
(LL.M) у Чикаго (Сполучені Штати Америки) за один семестр (п’ять місяців)
з пропорційно суттєво нижчою вартістю навчання.
Участь у цій програмі дозволяє: отримати всесвітньо визнану ступінь
магістра права (LL.M) від одного з провідних вищих юридичних навчальних
закладів США – Чикаго-Кент коледжу права Іллінойського технологічного
інституту на пільгових умовах; отримати сертифікат та додаткові переваги
при працевлаштуванні; познайомитися з американськими лекторами та
юристами; отримати більш глибокі знання функціонування прецедентної
системи права і, звичайно, удосконалити знання англійської мови та
юридичної термінології.
Так, у 2013-2014 рр. та 2014-2015 рр. Школу закінчило понад 30
слухачів зі Львова, Києва, Харкова, Івано-Франківська, Тернополя, Донецька,
Дніпропетровська та Чернівців. За результатами функціонування Школи у
2013-2014 рр. та 2014-2015 рр. п’ятнадцять її успішних слухачів здобули або
здобувають ступінь магістра права на пільгових умовах у коледжі права
Чикаго-Кент Іллінойського технологічного інституту.
У 2012-2013 рр. Школу закінчило 13 слухачів зі Львова, Києва та
Чернівців. За результатами функціонування Школи у 2012-2013 рр. четверо її
успішних слухачів уже здобули ступінь магістра права на пільгових умовах у
коледжі права Чикаго-Кент Іллінойського технологічного інституту. Троє з
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них залишилися у США та працюють в юридичних і консалтингових
компаніях м. Чикаго.
Аналіз свідчить, що Львівський національний університет ім. Івана
Франка можна вважати лідером серед вітчизняних ВНЗ із прогресивних
технологій в іншомовній підготовці фахівців права. Виділення значної
кількості контактних годин на вивчення іноземної мови, наявність программ
академічної мобільності, функціонування Шкіл та Центру іноземного права
на базі юридичного факультету забезпечують без перебільшення європейську
якість іншомовної підготовки здобувачам вищої освіти цього університету.
4.3. Інформаційно-комунікаційні технології в іншомовній підготовці
фахівців права

Прискорення науково-технічного і соціального прогресу, кризові
політичні, економічні, демографічні, екологічні, та інші явища, що виникли у
сучасному світі, неминуче

позначаються

на системі

вищої

освіти,

загострюють протиріччя і труднощі в підготовці нового покоління фахівців.
Традиційні засоби й методи викладання у вищій школі все частіше не
спрацьовують. Освітня система України потребує серйозної модернізації, у
тому числі – шляхом упровадження в навчальний процес вищих навчальних
закладів інноваційних педагогічних технологій.
З огляду на вказане, видається актуальним вивчення сучасних
тенденцій розвитку інноваційних технологій в іншомовній підготовці
фахівців права в деяких європейських країнах.
Зміна політико-економічної ситуації в Україні в 90-і роки XX століття,
зближення країни зі світовою спільнотою змінили й ставлення до іноземної
мови як навчальної дисципліни. Так, основною метою її вивчення, зокрема на
юридичних факультетах вищих навчальних закладів, стало навчання
іноземної мови як реального засобу спілкування між фахівцями різних країн,
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а також засобу, який дає можливість майбутнім юристам самостійно
знайомитися з правовими актами та іншими документами мовою оригіналу.
Розвиток усіх мовленнєвих навичок (читання, говоріння, письма, аудіювання)
набув професійного характеру. Адекватність процесу навчання реальному
процесу комунікації стала однією з методичних вимог до процесу професійно
орієнтованого навчання юристів іноземної мови у подальші роки.
Опис комунікації з погляду культури мови, семантики, психології
становить можливість урахування структурної складності й динамічності
спілкування на основі функціонально-понятійного підходу [294, с. 31-35].
Цей підхід дозволяє створити модель діалогічного спілкування, комплексно
сформувати його механізм, ураховуючи комунікативні потреби й змістовний
бік висловлювань. Функціонально-понятійний підхід у навчанні спілкування
іноземною мовою передбачає систематизацію й активізацію комунікативних
намірів студентів, варіативне вживання лексико-граматичних засобів у
типових ситуаціях спілкування на основі інформативно-пізнавальної,
професійної й комунікативної мотивації. Він дозволяє використовувати
мовний матеріал для вирішення більш творчих комунікативних завдань із
мінімальною кількістю перекладних операцій та з меншою кількістю
мовленнєвих

помилок.

Це

має

велике

значення

при

професійно

орієнтованому навчанні іноземної мови на юридичних факультетах, оскільки
майбутній фахівець має навчитися дізнаватися й класифікувати явища
культури, науки та інших сфер діяльності такою ж мірою, якою він
дізнається про мовні факти.
Упровадження

у

викладання

іноземної

мови

функціонально-

понятійного підходу зближує його з тим напрямом, який отримав назву
«Іноземна (англійська) мова зі спеціальною метою» [358]. Британські курси
«Англійська зі спеціальною метою» мають багатий досвід і вважаються
пріоритетними у сфері бізнесу, економіки та інформатики. Теорія й практика
викладання іноземної мови зі спеціальною метою була продиктована
потребами міжнародного спілкування й природною стратифікацією мовних
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одиниць залежно від сфери діяльності людини. Розробка програми LSP
вимагає

визначення

професійної

соціально-комунікативної

позиції

випускника немовного вищого навчального закладу, що становить набір
комунікативних ролей конкретного фахівця при використанні ним своїх
професійних обов’язків [275, с. 20-24].
Однією з переваг методики навчання LSР є адаптація навчальних
програм під потреби конкретних груп студентів. При складанні програми
LSР особливу увагу приділено текстовому матеріалу, який є мотивувальним
чинником для тих, хто навчається. Добір матеріалу має відбуватися за участю
фахівців, які мають освіту в тій сфері, для якої складено цю програму. Це
дозволяє проаналізувати оригінальний матеріал, включений до курсу
навчання іноземної мови зі спеціальною метою, з професійного погляду.
Сьогодні в багатьох країнах світу значного поширення набуло
навчання іноземної мови за допомогою технічних засобів. Сучасна молодь
краще сприймає навчальний матеріал на електронних носіях, аніж у
друкованій формі. Крім того, застосування сучасних технологій забезпечує
розвиток творчих здібностей майбутніх фахівців, що особливо важливо у
зв’язку зі зростанням частки розумової праці та творчих рішень у всіх сферах
професійної діяльності.
У зв’язку зі сказаним вище окремо слід згадати всесвітньо відому
міжнародну конференцію «EDUCA» [353], яка, починаючи з 1994 року,
щороку проходить у Берліні та є найбільшою глобальною конференцією з
електронного навчання в галузі освіти та сфери послуг (the largest global elearnig conference for thecorporate, education and public service sectors – англ.)
і на якій традиційно значна увага приділяється технологіям та методикам
вивчення іноземних мов [353]. Наприклад, тільки у 2013 році на вказаній
конференції проблемі вивчення іноземних мов було присвячено кілька
доповідей: «Мобільні технології в навчанні англійської мови: ініціатива
Об’єднаних Арабських Еміратів з iPad»; «Навчання й вивчення мов у світі
3D: створення Machinima (відео + комп’ютерні ігри) для вивчення мов»; «Як
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зробити навчання мов і математики важливим для студентів у професійних
програмах»; «Метод «змішаного навчання» в навчанні іноземних мов: курс
проектування та реалізації» та інші [322]. У 2012 році на заході взагалі
функціонувала окрема секція, присвячена вивченню іноземних мов –
«Вивчення мови для глобального світу» (Language Learning for the Global
Interconnected World – англ.), де обговорювалися концепції віртуального
навчального середовища, мобільного навчання, веб-квестів тощо [там же].
Розглядаючи питання сучасних інноваційних технологій іншомовної
підготовки фахівців із права, неможливо оминути увагою дистанційне
навчання. З метою виявлення можливостей дистанційної освіти у формуванні
іншомовної професійної компетентності майбутніх юристів, є доцільним
вивчення досвіду таких європейських країн, як Німеччина, Швейцарія,
Іспанія та Румунія [253, с. 122-141]. Дані країни є досить різними за рівнем
економічного і технологічного розвитку, за адміністративно-політичним
устроєм, особливостями організації вищої освіти та становищем вищих
навчальних закладів у суспільстві. Вивчення шляхів подолання проблем при
впровадженні дистанційної освіти та електронного навчання у даних країнах
може сприяти розробці власної національної концепції дистанційної освіти
фахівців із права.
Отже, згідно з останніми дослідженнями, виявлено певні особливості у
впровадженні дистанційних форм навчання у практику роботи вищих
навчальних закладів.
Так, у Федеративній Республіці Німеччині становлення електронного
навчання перебувало на різних стадіях свого розвитку та супроводжувалось
як підвищеними сподіваннями, так і певними розчаруваннями [253, с. 123124]. Фінансування проектів розвитку інформаційних технологій у вищій
освіті дало потужний поштовх розвитку електронного навчання, але не є
прямо пропорційним чинником його розвитку у вищих навчальних закладах.
Інформаційні технології не знайшли швидкого позитивного відгуку з боку,
перш за все, викладачів вищих навчальних закладів, а розробка змісту
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інформаційного забезпечення та його педагогічний супровід потребують
подальших опрацювань. Так, у вивченні іноземної мови студентамиюристами, електронне навчання зайняло тверді позиції у самостійній роботі
саме з підготовки до практичних занять, а Інтернет-ресурси широко
використовуються як джерело інформації з профілю професійної підготовки.
Віртуальні форми взаємодії учасників навчального процесу не отримали
широкого розповсюдження в очній формі навчання, а друковані засоби
передачі навчальної інформації залишилися на пріоритетних позиціях.
Іспанія
впровадження

займає

гідне

електронного

положення
навчання

в

Європейській

завдяки

створенню

програмі
першого

відкритого університету, однак залишається низка проблем, які потребують
подальшого вирішення. Серед них: невизначеність термінологічного
апарату; необхідність розробки методології електронного навчання на
засадах

його

потенцій

до

реалізації

принципів індивідуалізації

та

інтерактивності освітнього процесу; потреба виокремити форми та способи
реалізації електронного навчання, відмінні від традиційної методики
ведення навчального процесу; необхідність перегляду ролі електронного
навчання як допоміжного засобу надання інформації у межах традиційної
парадигми навчання та викладання; стандартизація вимог і критеріїв
оцінювання продуктів та результатів електронного навчання [253, c. 124-126].
Для підвищення ефективності впровадження електронного навчання
майбутніх фахівців права у цій країні окреслюються наступні шляхи
вирішення нагальних проблем впровадження електронного навчання у
практику формування компетентностей у вищій професійній школі:
забезпечення ширшого доступу до інформаційних технологій та мережі
Інтернет; реалізація принципу індивідуалізації навчання; реалізація принципу
гнучкості навчання; зменшення залежності від концепту інформації. Крім
того,

електронне

навчання

повинно

полегшити

вертикальну

та

горизонтальну комунікацію між усіма учасниками навчального процесу
через створення товариств за інтересами, налагодження командної
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співпраці, щоб подолати межі аудиторій та університетів. Усі ці дії
повинні узгоджуватися з індивідуалізованим розвитком навчального
процесу.

Однак

деякі

навчальні

заклади

продовжують

відводити

електронному навчанню допоміжну роль у традиційному консервативному
стилі викладання, залишаючи без уваги його можливості у забезпеченні
принципів індивідуалізації та інтерактивності навчального процесу. Крім
того, слід відзначити, що залишається нерозв’язаною і потребує загальних
зусиль для її вирішення

проблема

досягнення

стандартів

якості

електронного навчання та запровадження критеріїв його оцінювання. При
цьому спостерігається тенденція у правничих вищих навчальних закладах
оцінювати електронне навчання за більш жорсткими критеріями, ніж
традиційні форми організації навчального процесу.
У Швейцарії злиття ініціатив від вищих навчальних закладів та
держави щодо впровадження електронного навчання у вищій юридичній
освіті виявилося досить результативним у досягненні поставлених цілей
та завдань. Досвід університетів вплинув на державні рішення щодо
електронного навчання у контексті програм Швейцарського віртуального
університету

[468],

а

дані

програми,

у

свою

чергу,

сприяли

цілеспрямованому та системному впровадженню електронного навчання
на юридичних факультетах вищих навчальних закладів країни [468]. Усі
університети

набули

компетентності

у

розробці

та

впровадженні

електронного навчання, викладачі отримали необхідні знання про
створення і реалізацію електронного навчання, а сприйняття студентамиюристами інтерактивних технологій електронного навчання значно
поліпшилося.

В

усіх

швейцарських

університетах

застосування

електронного навчання сприяло розвитку навчального процесу згідно з
вимогами Болонської конвенції.
Так,

стратегія

електронного

навчання

у

Швейцарському

віртуальному університеті та деяких інших університетах змінилася
внаслідок програм Швейцарського віртуального університету на користь
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«змішаного навчання». Експерти електронного навчання, так само як і
викладачі, очікують більшої продуктивності від суміші традиційного
викладання та електронного навчання [468].
Поєднання

електронного

навчання

з

традиційними

формами

викладання іноземної мови надає можливість для запровадження нових
сценаріїв викладання і навчання, які можуть бути реалізовані у
традиційному навчанні. Через сучасні засоби впровадження електронного
навчання відбувається зміщення акцентів з викладача, який відігравав
центральну роль у навчальному процесі, на студента, який, за ідеєю
Болонського процесу, повинен зайняти визначальну позицію у процесі
здобуття професійної компетентності.
Аналіз останніх досліджень [274] дозволив виділити концепції
електронного навчання у застосуванні до формування компетентностей
студентів вищих навчальних закладів.
1.

Концепція

можливість.

збагачення:

Традиційні

лекції

електронне

навчання

супроводжуються

як

додаткова

мультимедійними

технологіями для забезпечення студентів доступом до інформації або
полегшення її засвоєння. Викладачі використовують різні способи
візуалізації інформації, додаткові навчальні матеріали (електронні записи,
інтерактивні завдання і вправи тощо), які можуть бути викладені для
студентів на web-сайтах. У швейцарських університетах дана концепція
впроваджена у 50 – 90% навчальних курсів у залежності від академічної
дисципліни та інфраструктури навчального закладу.
2. Інтегративна концепція: електронне навчання як обов'язкова
складова навчання і викладання. Дана концепція охоплює такі форми
викладання, де традиційна та дистанційна форми навчання виконують
чітко скоординовані задачі. Традиційні лекції або самостійне навчання з
використанням інформаційних технологій представляють рівнозначні
взаємозалежні методи навчання і, разом з тим, спрямовані на досягнення
оптимальних результатів навчання. Інтерактивні завдання або навчання
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на основі Інтернет-технологій є доступними та здійснюються в умовах
самостійного навчання. Діяльності викладання та навчання за допомогою
інформаційних технологій є можливими поза аудиторією.
Інтегративна концепція охоплює індивідуальні консультації для
студентів

у

період

самоосвіти.

Оскільки

періоди

перебування

в

університеті скорочено, основна увага в аудиторії зосереджується на
специфічних темах та обговоренні окремих аспектів матеріалу, що
вивчається. Більшість проектів програми

SVC впроваджуються в

навчальний план інтегративним способом, оскільки найважливіший вплив
на навчання і викладання очікується саме від інтегративної концепції
електронного навчання.
3. Концепція віртуального викладання і навчання. Дана концепція
передбачає перевагу віртуальних сесій, які супроводжуються незначною
кількістю навчальних годин в аудиторіях університету (як правило, на
початку

і

наприкінці

курсу).

Віртуальна

концепція

навчання

використовується у традиційних університетах Швейцарії тільки за
виняткових обставин (завелика кількість студентів на курсі тощо). На
даному

етапі

віртуальні

сценарії

використовуються

тільки

в

університетах дистанційного навчання Швейцарії або у додаткових
навчальних програмах.
У Румунії впровадження електронного навчання носить інтенсивний
характер, здійснюється на різних рівнях і часто незалежно один від одного [253,
c. 129]. Сучасний стан застосування електронного навчання є наслідком
тривалих зусиль, які реалізуються сьогодні у діяльності викладачів вищих
навчальних закладів. Технічне забезпечення румунський вищих навчальних
закладів потребує подальшого поліпшення, а те, що вже наявне, має бути
пристосованим у всіх своїх потенціях до навчальних потреб студентів та
діяльності викладачів. Досвід використання обмеженої кількості електронних
ресурсів у навчальних цілях був досить успішним у діяльності віртуальних
лабораторій, які задовольнили потреби, що виникали у процесі традиційної
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навчальної діяльності. Слід відмітити, що електронне навчання отримало
найбільш широке застосування у практиці викладання таких дисциплін, як
інформатика, інженерія, фізика та іноземні мови.
Широкомасштабні проекти створення цифрових і віртуальних бібліотек
мали на меті велику цільову аудиторію і використання практично всіма
представниками навчально-наукової спільноти. Що стосується впровадження
віртуальних курсів і створення віртуального університету, то даний напрям
потребує подальшого розвитку з урахуванням отриманого позитивного досвіду
та з поєднанням зусиль різних груп академічного співтовариства [253, c.130]. З
огляду на організацію навчання доведено, що модель віртуального університету
з її особливою гнучкістю пропонує рівні можливості отримання освіти для усіх
бажаючих, включаючи студентів з сільських районів, і може розглядатися як
рішення проблеми перевантаження навчальних програм із підготовки фахівців.
Міжнародне співробітництво також сприяє додатковій відкритості і, таким
чином, підвищенню якості освіти.
Не всі викладачі та вищі навчальні заклади з однаковим ентузіазмом
ставляться до впровадження електронного навчання, тому розширений доступ
до інформації про переваги та недоліки навчання із застосуванням електронних
ресурсів має стати рішенням у визначенні пріоритетів. Академічні гранти та
винагороди є ефективним стимулом для інноваційного використання
електронного навчання, однак критерії їх надання повинні бути визначені з
урахуванням останніх досягнень у галузі педагогічних досліджень та принципів
науково-педагогічної етики.
Аналіз досвіду вищих навчальних закладів перелічених країн Європи
з проблем впровадження інноваційних технологій у викладання іноземних
мов свідчить, що даний процес здійснювався такими паралельними
шляхами:
1) Розробка інфраструктури та забезпечення доступу до інформаційних
технологій. На першій стадії цього процесу надавався доступ до мережі
Інтернет тільки у відведених місцях (бібліотеки, комп’ютерні зали), на другій
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стадії доступ до внутрішньої мережі університету та Інтернет забезпечувався
у будь-який час та з будь-якого місця через персональний комп’ютер або
ноутбук;
2) забезпечення аудиторій для вивчення іноземних мов необхідним
інноваційним обладнанням, серед яких: комп’ютер, проектор, інтерактивна
дошка, доступ до Інтернету та внутрішньої мережі університету;
3) створення віртуальних навчальних середовищ, за допомогою яких
кожен студент-юрист має доступ до навчально-методичних матеріалів та
правових актів іноземними мовами. Водночас розробляються платформи
дистанційного навчання як через окремі курси, так і комплексні навчальні
програми для залучення більшої кількості студентів до навчання;
4) надання технічної допомоги студентам як нового напряму у
діяльності

навчальних

закладів,

що

сприяло

консолідації

наявних

інформаційних технологій та бібліотек. Допомога носить як технічний, так і
навчальний характер і здійснюється із залученням студентів старших курсів;
5) навчання викладачів, технологічна та методична підтримка, являє
собою суттєву проблему, яка полягає у тому, щоб розробити механізми
залучення викладацького складу до ефективного використання засобів
електронного навчання в аудиторіях та до викладання у віртуальному
навчальному середовищі;
6) розробка цифрового змісту та навчальних ресурсів, які носять
характер окремих інформаційних складових, що можуть використовуватися
викладачами для розробки власного електронного навчально-методичного
забезпечення дисциплін.
На вимогу сучасності викладачі вищих юридичних навчальних закладів
також звертаються до використання інформаційних технологій у своїй
діяльності, хоча загалом їх спроби не спрямовані на полегшення навчання
студентів та мають на меті виконання окремих видів викладацької діяльності,
серед них: використання мережі, щоб отримати доступ до навчальних
матеріалів, конспектів, методичних рекомендацій, списків необхідної
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літератури тощо. При цьому припущення, що більшість викладачів у системі
вищої освіти є, так званими, «чужинцями» у віртуальному просторі, може
бути правомірним тільки з точки зору їх віку, а не з позиції їх навичок
користування інформаційними засобами та компетентностями. У порівнянні
з учителями початкових і середніх шкіл, викладачі вищої освіти, як правило,
є добре освіченими у користуванні інформаційними технологіями [253].
За даними досліджень 2009 р. у Європі, викладачі частіше працюють у
мережі вдома, ніж студенти. Так, 83% респондентів вдома опрацьовують
електронну пошту, і 52% мають прямий доступ до внутрішньої мережі
університету.

Зазначається,

що

95%

викладацького

складу

мають

персональні комп'ютери, з них 91% користується електронною поштою для
спілкування з колегами, 86% - з адміністративними працівниками, 78% - із
студентами та 78% - з друзями. 10% респондентів стверджують, що ніколи
не відвідують внутрішню мережу навчального закладу.
Згідно з європейськими дослідженнями, серед викладачів університетів,
що

використовують

інформаційні

технології

у

своїй

діяльності,

виокремлюються такі групи:
-

«ентузіасти» (12%), які проводять три та більше годин на тиждень за

розробкою

електронних

навчальних

матеріалів,

тоді

як

більшість

співробітників (58%) витрачають одну годину чи менше;
-

«прагматики», що розуміють цінність використання інформаційних

технологій як для студентів, так і для викладачів та відчувають себе
достатньо комфортно, збільшуючи їх застосування;
-

«скептики» (17%), які неохоче ставляться до інновацій та навіть

демонструють неприйняття.
Зрушення у застосуванні інформаційних технологій викладачами не
можна

назвати

надто

революційними,

оскільки

загалом

викладачі

використовують ті потенції інновацій, які допомагають автоматизувати
звичні форми викладання та просунутись у розширенні звичних способів
спілкування та здобуття досвіду.
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За даними перших компаративних досліджень, проведених M. Ван дер
Венде, впровадження інформаційних технологій у систему вищої освіти є
значно поширенішим в Австралії, США та Нідерландах у порівнянні з
Німеччиною та Норвегією [474].
Компаративні дослідження освіти в країнах Європи свідчать, що вищі
навчальні заклади англосаксонських країн значно просунулися у розвитку
електронного та дистанційного навчання порівняно з континентальними
країнами [474]. Дослідником виокремлюються чотири основні причини
відмінності статусу інформаційних технологій та електронного навчання у
даних країнах, а саме:
Технологічний контекст та загальна комп’ютерна грамотність

1.

населення. Згідно з дослідженнями 2009 р. країн Європейського союзу,
Швейцарії та США, загальна комп’ютерна грамотність населення США,
Данії

та

Великої

Британії

утричі

вища,

ніж

у

Португалії,

яка

продемонструвала найнижчі показники.
2. Інвестиції у технології, витрати на навчання студентів, що в
більшості європейських країн залежить від держави, чия політика у вищій
освіті має своїм пріоритетом наукові дослідження, а не навчальну діяльність.
За

даними

опитування

Австралії,

30%

респондентів

не

можуть

використовувати інформаційні технології у повному спектрі їх потенцій
через недоліки в інфраструктурі, низьку надійність обладнання. Уряди
деяких європейських країн (Австрії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції,
Люксембургу, Португалії) розробили державні стратегії впровадження
електронного навчання в університетах, у той час як інші держави не мають
власної програми або інтегрувалися в значно більші проекти. Впровадженню
електронного навчання також сприяють державні проекти та програми
(наприклад, UKeU у Великій Британії, Campus Numerique у Франції тощо).
3. Конкуренція між навчальними закладами, яка значно вища,
наприклад, в Америці, ніж у європейських країнах. Досвід перебування у
гуртожитках значно менший у студентів континентальної Європи, аніж
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англосаксонських країн. Тому вищі навчальні заклади континентальної
Європи не демонструють схильності до обладнання гуртожитків тим самим
набором інформаційних засобів, який пропонується у інших країнах. В
університетах із значним відсотком студентів, що мешкають у гуртожитках,
зазвичай час навчання та відпочинку накладаються, тому забезпечення
інформаційними технологіями для задоволення потреб усіх мешканців
містечка є необхідним заходом. Відмінність у підходах до технологічного
оснащення у гуртожитках є очевидною при порівнянні австралійських та
американських студентів, які віддають перевагу розвагам та спілкуванню
через MySpace та Facebook [253]. Так само технологічні вимоги
європейських студентів можуть в цілому дуже відрізнятися від їх
американських однолітків. За даними дослідження восьми європейських
університетів з Чехії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Великої
Британії 2009 р., майбутні студенти не розглядають важливість наявності
інформаційних технологій у вищому навчальному закладі під час вибору
університету. Дослідження Великої Британії свідчать, що половина
майбутніх студентів цікавиться щодо наявності інформаційних технологій в
обраному навчальному закладі, тоді як інші не вважають це визначальним
чинником. Отже, інноваційні технології для загального вжитку у вищому
навчальному закладі не є тим чинником, що впливає на вибір студентом
університету в Європі, тоді як в американському суспільстві даний аспект
набув суттєвої важливості.
4. Незважаючи на низку заходів, що були здійсненні країнами Європи
для реалізації положень Болонської конвенції, домінуючим підходом
викладання

у вищих навчальних

закладах континентальної Європи

залишається формат лекцій, а не інтерактивне спілкування викладачів та
студентів, що може розглядатися як наслідок впливу різних факторів,
зокрема кількості студентів у групі, методології викладання, яка наголошує
на важливості як комунікації викладача, так і дидактичних навичках тощо.

253

Численні

теоретичні

та

прикладні

дослідження

особливостей

використання інформаційних технологій у навчальній діяльності студентів
стверджують, що саме такий підхід є відповіддю на соціальний запит,
потреби студентської молоді та такий, що сприяє досягненню високих
результатів у навчанні та формуванні професійної компетентності майбутніх
фахівців.
Використання інформаційних технологій у житті та навчанні студентів
європейських країн, що у своєму розвитку перейшло від ступеня
експериментального впровадження до ступеня повсякденної реальності,
виступило об’єктом експериментальних досліджень, де вивчається роль
інформаційних технологій у житті молоді, їх цільове використання, вплив
інформаційних технологій на навчальну діяльність, світогляд, особистісні
цінності та когнітивні здібності студентства. Такі дослідження дозволяють
скоординувати
досягнення

дії

стосовно

оптимальних

компетентності

майбутніх

організації
результатів

фахівців

з

навчальної
у

діяльності

формуванні

використанням

задля

професійної
інформаційних

технологій та дистанційних форм навчання.
Як зауважують дослідники Центру досліджень освіти (CERI – Centre
for Educational Research and Development), сучасні тенденції інтенсивного
впровадження інформаційних технологій у навчальну діяльність студентів
обумовлені, перш за все, такими переконаннями:
а) життя студентів сьогодення настільки залежить від інноваційних
технологій, що це відбивається на їх соціальному та культурному світогляді,
що суттєво відрізняється від попередніх поколінь, в житті яких цифрові
технології не були настільки поширеними;
б) інноваційні технології здійснюють визначальний вплив на процеси
навчання і викладання, оскільки студенти не тільки здобувають знання,
виконують творчі завдання та діляться досвідом іншими способами,
кардинально відмінними від тих, до яких звикли вчителі, але й мають
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радикально нові уявлення про те, якою повинна бути їх навчальна діяльність
[253].
Вже не вперше в історії відмінності між поколіннями пов’язують з
появою нових технологій, наприклад телебачення. Однак різниця між
цифровими технологіями та їх попередниками полягає у тому, що вони
набули персоніфікованого характеру та трансформують процеси комунікації
та управління інформацією й знаннями у більш активні, швидкі та
інтерактивні форми, при цьому доступ до мережі Інтернет забезпечується
будь-де у будь-який час (2G, 3G, Viber, Skype тощо). У зв’язку з цим низка
авторів стверджують, що сучасні студенти віддають перевагу швидкому
отриманню інформації, здатні до її обробки нелінійним шляхом та схильні
працювати у навчальних умовах, що передбачають одночасне виконання
кількох завдань, при цьому вони без ентузіазму ставляться до лекцій,
обирають активне навчання, а не пасивне та цілковито покладаються на
комунікаційні технології для здійснення соціальної та професійної взаємодії
[253]. Таке враження може бути дійсним, якщо брати до уваги: різні види
пристроїв та технологічних засобів, що використовуються студентами;
частоту їх використання; коло видів діяльності із застосуванням інноваційних
технологій;

можливості

технологічних

засобів

для

забезпечення

інтерактивної діяльності та роботи у мережі; необхідні навички спілкування,
у тому числі перефразування письмового тексту; ступінь індивідуалізації
навчання;

стандарти

якості

цифрових

технологій

з

точки

зору

інтерактивності та використання мультимедійних ресурсів.
Щоб з’ясувати, наскільки позиція викладачів та науковців стосовно
ставлення студентів до інноваційних технологій у навчальній діяльності
відповідає реальному їх ставленню до традиційних та інноваційних форм
навчання, було запроваджено проведення науково-дослідницького проекту.
Дослідження охопило шість європейських країн: Францію, Німеччину,
Італію, Нідерланди, Іспанію, Швецію. Його основна мета полягала у тому,
щоб виявити, наскільки сприймання навчального процесу викладачами
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співпадає з очікуваннями студентів з точки зору застосування інноваційних
технологій.

Оцінювались

такі

характеристики

навчання,

як:

опосередкованість комп’ютерними технологіями та мобільність; наявність
візуальних засобів; можливість одночасного виконання дій та завдань;
соціальна обумовленість та інтерактивність; спрямованість на результат;
активність; швидкість та нетерплячість.
Як

свідчать

дані,

викладачі

у

своїх

переконаннях

значно

перебільшують необхідність візуалізації для студентів та їх схильність до
активних форм навчання. З іншого боку, викладачами недооцінюється
значущість для студентів інтерактивності у навчанні, соціально обумовлених
форм отримання знань, а також таких умов навчальної діяльності, які
передбачають виконання кількох завдань одночасно. Результати дослідження
за окремими країнами демонструють, що розбіжності в оцінюванні
характеристик

навчальної

діяльності

викладачами

та

студентами

університетів є максимальними у таких країнах, як Іспанія, Франція та Італія,
тоді як у Німеччині, Нідерландах та Швеції вони є значно меншими.
Ґрунтуючись на отриманих даних, дослідники доходять висновку, що
студенти позитивно сприймають впровадження та використання у навчальній
діяльності тих технологій, які забезпечують зручність (наприклад, доступ до
рекомендацій з навчального курсу, конспектів та довідкових документів) або
підвищують

продуктивність

виконання

науково-дослідних

завдань

(наприклад, електронні бази даних і віртуальні бібліотеки). Так, вченими
було виявлено, що найбільшою перевагою використання інформаційних
технологій у навчанні є зручність (51% респондентів), на другому місці –
можливість полегшити виконання навчальних завдань (19%), у найменшій
мірі – підвищити якість навчання (15%) та спілкуватися з однокурсниками
та викладачами (11%) [253]. При цьому студенти підтримують таке
використання технологій у викладанні, яке доповнює, а не змінює
традиційні моделі, і надають явну перевагу безпосередньому спілкуванню з
викладачем у порівнянні з комунікацією, опосередкованою комп’ютером.
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За

визначенням

Ван

дер

Венде,

всі

європейські

студенти

демонструють бажання до більш активного використання технології у
навчальній діяльності, поряд з цим приблизно одна п'ята респондентів не
виявили впевненості у даному питанні [489]. Зауважується, що способи
використання викладачами інформаційних технологій у навчальному
процесі фактично вимагають від студентів ще більшої роботи, яка у
багатьох випадках є несподіваною та не достатньо зрозумілою для студентів
з точки зору її цінності для навчання.
Інші європейські дослідження, проведені у 2002 р., виявили однаково
позитивне ставлення студентів університету як до переваг інформаційних
технологій, так і до традиційних методів викладання, а також таких підходів,
де цінність використання інформаційних технологій взагалі ставиться під
сумнів [489]. Аналіз відповідей, отриманих під час індивідуальних
співбесід, свідчить, що студенти були б

особливо зацікавлені у

використанні інформаційних технологій з метою обміну інформацією, якот: запитання до фахівців та інших людей, що працюють у певній галузі,
незалежно від їх місцезнаходження; обмін інформацією та ідеями з людьми,
які мають подібні інтереси. Віддаючи перевагу відкритим та зрозумілим
цілям навчання, студенти схиляються до традиційних методів викладання,
які представлено у формі віддрукованого підручника й аудиторії. Тому
інновації у вигляді інтенсивного впровадження інформаційних технологій у
викладання викликають менше підтримки з боку студентів, ніж це
очікувалося. Поряд з цим, отримані у дослідженнях дані свідчать про
переконання студентів у тому, що передача знань повинна здійснюватись
від викладача до учня з позиції авторитету. Якщо використання
інформаційних технологій має місце у навчальному контексті, то
студентами висловлюється сумнів стосовно якості міжособистісного
спілкування в умовах відсутності безпосередньої взаємодії.
Одне з останніх досліджень майбутніх студентів у Великобританії
свідчить, що чотири п'ятих респондентів (80%) вважають, що якість

257

викладання

в

університеті

інформаційними

є

технологіями

більш
[489].

важливою,
Тому

ніж

забезпечення

інформаційні

технології

розглядаються як доповнення до викладання, а не як заміна особистісного
спілкування, до якого вони звикли. При цьому зауважується, що, закінчуючи
середню школу та вступаючи до університету, студенти демонструють
більшу схильність до традиційних методів викладання та негативне
ставлення до використання інформаційних технологій у порівнянні зі
студентами старших курсів, які мають досвід навчання в університеті або
роботи. Для майбутніх студентів поліпшення навчання через застосування
інформаційних технологій здійснюється через надання доступу до даних та
дослідницьких ресурсів, а не через впровадження абсолютно нових методів
викладання, навчання або взаємодії з одногрупниками та викладачами. Такий
підхід відбиває попередній досвід використання інформаційних технологій в
школі і вдома, а також досвід навчання в умовах безпосереднього
спілкування з шкільним учителем у класній кімнаті, тому уявити інші
способи навчальної взаємодії їм досить важко. У цілому можна зауважити,
що майбутні студенти Великобританії переконані у перевагах впровадження
інформаційних технологій в університетах, але за умови, що вони
використовуватимуться у допомогу до традиційних методів викладання та
адміністрування, а не для їх кординальної зміни, також як додатковий
ресурс для наукових досліджень та комунікації і ключовий компонент
соціальної адаптації та полегшення спілкування у неформальних стосунках.
За даними досліджень першокурсників Великобританії у 2008 р. [489]
свідчать про те, що традиційне безпосереднє спілкування у навчальних
цілях залишається найкращою формою викладання, що повністю відповідає
їх моделі навчання. Тому вони часто відчувають себе незручно, коли
викладачі намагаються встановити з ними рівноправні відносини, а не з
позиції

авторитету

та

вищого

соціального

ступеня

(наприклад,

налагодження спілкування через мережу Facebook в Інтернеті тощо).
Студентами

вважається

використання

інформаційних

технологій
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позитивним

кроком,

якщо

воно

здійснюється

на

якісному

рівні.

Застосування інформаційних технологій у традиційному навчанні, яке є
невиправданим з точки зору змісту навчання та невмілим, вважається
студентами гіршим, ніж повна відмова від технологій.
Викладені вище результати досліджень підтверджують припущення,
що схильність студентів до більшого використання технологій у навчанні, не
може вважатися суттєвою [253]. Слід зауважити, що студенти молодших
курсів у порівнянні з більш дорослими студентами є менш задоволеними
навчанням, цілковито опосередкованим цифровими технологіями. Причину
пов’язують з їх очікуваннями безпосередньої взаємодії у навчальному
соціумі.
Студенти дійсно бажають об’єднуватись через інформаційні технології
для спілкування один з одним, прагнуть розваг в комп’ютерних іграх, у
прослуховуванні

музики

та

перегляді

фільмів,

мають

бажання

демонструвати результати своєї творчої праці [489]. Електронне навчання
у найкращому випадку вважається зручним, у найгіршому – сприймається
як розвага або відволікаючий чинник. Студенти не розуміють повною
мірою, яким чином навчання та інформаційні технології можуть
співіснувати, при цьому очікують та обирають модель традиційного
навчання через крейду та розмовні методи у безпосередньому спілкуванні
[489]. Тому залишається нез’ясованим, яким чином можна залучити навички
студентів користуватись інноваційними технологіями у повсякденному
житті у процес організації ефективного технологічно опосередкованого
навчання. Іншими словами, той факт, що студенти є технологічно
грамотними не означає, що вони здатні до стратегічного використання
технологій задля оптимізації навчання та його результатів.
Як визначалось дослідниками у 2005 р., студенти-першокурсники
прибувають до університетів озброєні основними навичками користування
цифровими технологіями, серед них: налагодження зв'язку (телефон,
електронна пошта, текстові повідомлення тощо), користування мережею
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Інтернет (що не треба плутати з пошуковими навичками дослідницького
характеру), обробка текстів та відео-ігри. Молодь може примусити технічні
засоби працювати, однак не здатна спрямувати ці навички на досягнення
навчальних цілей.
Отже, аналіз сучасних інноваційних технологій в іншомовній
підготовці фахівців права в деяких країнах Європи виявив такі тенденції
розвитку: 1) значне й постійне зростання ролі комунікативної спрямованості
навчання; 2) активне використання технічних засобів (як пристосованих
спеціально для навчання, так і різноманітних електронних пристроїв, опції
яких стали використовуватися користувачами з метою навчання паралельно з
основними функціями – зв’язку, фотографування, прослуховування музики
тощо) і 3) зростання ролі студента як учасника навчального процесу. Слід
відзначити, що сучасні інноваційні технології навчання іноземної мови, які
використовуються в європейських університетах, дозволяють не тільки
розвивати розумові й творчі здібності майбутніх юристів, але й їх професійну
спрямованість, а також формувати здібності іншомовного спілкування в
конкретних
урахуванням

професійних,
особливостей

ділових,

наукових

професійного

сферах

мислення,

і
при

ситуаціях

з

організації

мотиваційно-спонукальної й орієнтаційно-дослідницької діяльності. Тому
використання таких технологій в українському просторі вищої освіти
сприяло б суттєвому підвищенню її якості. Однак, на цьому шляху
вітчизняна вища школа зіштовхнулася з цілою низкою проблем. Про них
ітиметься нижче.
Значна кількість наукових робіт, методичних розробок та практичних
пропозицій, що з’явилися останнім часом, на перший погляд складають
враження розробленості проблеми та успішності використання інформаційних
технологій у вивченні іноземних мов. Однак, як свідчить практика, рівень
впровадження електронного навчання та інформаційних технологій у вивчення
іноземних мов в Україні знаходиться лише на початкових стадіях. Викладачі
стикаються вже не стільки з проблемами наявності інформаційних технологій,
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скільки з проблемами їх оптимального застосування у навчальному процесі,
яке б було зумовлено логікою навчання та сприяло підвищенню його якості.
Наявність проблем, що виникають при застосуванні інформаційних
технологій у навчальному процесі вивчення іноземних мов, а також
окреслення можливих шляхів до їх вирішення, обумовила необхідність аналізу
цього матеріалу в межах окремого підрозділу.
Як зазначалося вище, до проблем вищої юридичної освіти у контексті
вимог сучасності належать наступні: відсутність даних про потреби різних
сфер юридичної практики у фахівцях, відсутність науково обгрунтованого
прогнозу щодо обсягів підготовки юристів, затягування реформування
мережі вищих навчальних закладів відповідно до регіональних потреб;
незадовільний стан оснащення системи юридичної освіти комп’ютерною,
організаційною технікою та іншими технічними засобами навчання. Крім
того, необхідне суттєве оновлення змісту та методики навчання, включення
до навчальних програм управлінських, економічних знань, поглиблене
вивчення інформаційних технологій, основ інтелектуальної власності,
іноземних мов тощо. Вже має діяти виключно креативна методика навчання,
основою якої є принцип «створи», замість принципу «повтори».
Політика забезпечення якості вищої юридичної освіти потребує також
створення ефективної системи відбору науково-педагогічних кадрів на основі
їх здібностей і вміння здійснювати навчально-виховний процес. Якість
викладацького персоналу дедалі більше залежатиме від його реакції на
радикальні зміни у сфері інформатизації та технологізації навчального процесу
[91]. В сучасних умовах необхідно широко використовувати можливості нових
інформаційних і комунікаційних технологій, реалізовувати новаторські
концепції та методи. З огляду на нинішню фінансову скруту в Україні це
складне завдання. Воно полягає у забезпеченні вузів сучасною комп’ютерною
технікою і створенні на базі провідних юридичних закладів системи
перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів щодо застосування в
навчальному процесі інформаційних і телекомунікаційних технологій.
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Звертає на себе увагу також протиріччя між вимогами багатьох
вітчизняних вищих навчальних закладів до студентів-юристів «вміти читати
оригінальну літературу за фахом» як кінцевого вміння після вивчення
дисципліни «Іноземна мова» і тим фактом, що у студентів-другокурсників
немає

адекватного

професійно-предметного

світогляду,

і

відповідних

предметних знань [14].
На

подібних

проблемах

наголошувалося

неодноразово

на

Всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Теорія та практика
юридичної освіти» (2012 р.) [171] та «Іншомовна підготовка працівників ОВС
та фахівців із права» (2013 р., 2014 р.) [81-82]. Студенти юридичних
спеціальностей першого і другого курсу ще не здатні усвідомити важливість і
мету вивчення іноземної мови. На молодших курсах у студентів відсутнє
конкретне уявлення про майбутню спеціальність, а вивчення іноземної мови
професійного спрямування передбачає вивчення спеціалізованої літератури. У
цьому

зв’язку

виникає

протиріччя:

неможливо

вивчати

професійну

термінологію іноземною мовою, коли відсутні знання із спеціальних
предметів.
Як зауважує Р. Ардовська, при вивченні іноземної мови у вищому
навчальному закладі невирішеними залишаються наступні методологічні
проблеми: проблема змісту навчання іноземній мові не тільки в межах
навчального предмету, але і в межах безперервного навчання при переході від
одного рівня до іншого, наприклад, із середньої школи до вищого навчального
закладу і далі до додаткової освіти; проблема підготовки викладачів вищої
школи, спроби вирішення якої носять епізодичний характер на базі курсів
післядипломної освіти; формальність і непродуктивність підходів шкільної
методики і невиправдане їх використання у системі вищої освіти при навчанні
дорослих студентів [6].
Непорозуміння з приводу рівня володіння студентами іноземною мовою
унаслідок навчання у вищій школі закладається ще у системі середньої освіти.
Поряд із стійкою тенденцією до налагодження стрункої системи вивчення
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іноземних мов у середній школі, все ще спостерігаються системні випадки
порушень в організації навчання. Відсутність викладачів, часта їх зміна
призводить до того, що мотивація вивчення іноземної мови, яка на початку
досить висока у всіх учнів, починає втрачатись. Як наслідок, студентпершокурсник за відсутності шкільної бази володіння іноземною мовою
починає відставати від однокурсників і, як правило, взагалі втрачає усяке
бажання до навчання. Поряд із цим, різний початковий рівень володіння
першокурсниками іноземною мовою складає суттєву проблему для викладача
в плані організації навчального процесу, забезпечення його змісту та
здійснення контролю. З іншого боку, у випадку потужних зусиль вчителя у
школі проводити навчання іноземній мові із застосуванням різноманітних
методів, зниження мотивації і якості знань у випускників шкіл може бути
наслідком їх психоемоційного розвитку на даному віковому етапі, їх
загального слабкого інтересу до навчання та зниження волі до отримання будьяких знань.
Поряд з постійними закликами до змін і бажаннями змінити структуру
навчання іноземній мові у вищому юридичному навчальному закладі, освітня
система залишається настільки консервативною, що нічого кардинального не
відбувається, за винятком окремих нововведень. Створення і формування
нової освітньої системи починається з системи дидактичної, а на її базі
розгортається вже реально існуюча і функціонуюча освітня система. Проблема
педагогічних труднощів та непродуктивних підходів потребує розробок не на
рівні

окремих

методик,

а

на

рівні

дидактики

вищої

школи

як

міждисциплінарної та інтегруючої науки у відношенні до окремих методик. Це
є найважливішим питанням до проблеми конструювання змісту освіти у
вищому юридичному навчальному закладі, форм його організації та
підготовки викладачів вищої освіти.
Що стосується інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні, то,
як показує практика, ситуація не є однозначною.
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Дистанційна освіта не замінює традиційної освіти. З моменту її
виникнення

вона

функціонує

паралельно

з

традиційною

освітою,

використовуючи її досвід та структуру. З одного боку, дистанційна освіта не
може бути створена без розробок змісту навчання у традиційній системі
освіти, що певною мірою виступає базою для розвитку дистанційної освіти. З
іншого боку, з упровадженням нових технологій зміст навчання не може
залишатися незмінним. З появою нових технологій створюються підручники,
програми та методики викладання окремих дисциплін, що не можна не
приймати до уваги при розробці положень сучасної дидактики [253].
Дидактичний аспект розвитку дистанційної освіти відбиває педагогічні
основи денної форми навчання. Великі надії покладаються на інформаційнокомунікаційні технології в освіті через їх потенціал до реалізації наступних
дидактичних завдань:
-

підвищення

якості

освіти

на

основі

взаємозв’язку

загальнодидактичних принципів самостійності, активності і систематичності;
-

розширення можливостей для безперервної освіти на основі

реалізації принципів послідовності, наступності та доступності;
-

забезпечення адекватного рівня підготовки педагогів-технологів для

роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями;
-

вдосконалення

змісту

навчання

з

урахуванням

взаємодії

загальнодидактичних принципів, охоплюючи принцип науковості, наочності,
доступності, зв’язку теорії з практикою;
-

оптимізація

процесу

засвоєння

знань

студентами

на

основі

взаємозумовленості таких загальнодидактичних принципів, як принцип
розвивального навчання, принцип створення оптимальних умов для навчання,
індивідуального та диференційованого підходу, раціонального модульного
принципу навчання;
-

постійне вдосконалення дидактичного забезпечення навчального

процесу [253].
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Поряд із цим Н. Мірошніченко наголошує, що в організації роботи
сучасної вищої школи продовжує домінувати авторитарний підхід до
навчання, який не сприяє необхідною мірою формуванню способів розумової
діяльності та навичок використовувати попередні знання та досвід для
засвоєння нового навчального матеріалу. Існуючі традиційні підходи до
навчання

недостатньо

розвивають

навички

самостійної

пізнавальної

діяльності. Іншим недоліком традиційної системи освіти є той факт, що однією
з

основних

цілей

визначається

підготовка

необхідного

суспільству

кваліфікованого учасника виробничого процесу, тоді як інші потенційні
здібності особистості, у тому рахунку і творчі, практично залишаються
незадіяними [148].
Що стосується впровадження інформаційних технологій у навчальний
процес вивчення іноземних мов, то далеко не всі викладачі виявилися
готовими до цього процесу. Тому необхідно прийняти до уваги, перш за все,
те, що інформаційні технології є засобом, який розширює та підсилює
можливості діяльності викладача, а такі чинники, як: а) здатність підвищити
продуктивність праці, б) можливість забезпечити зворотній зв’язок та
контроль усіх дій студента, та в) здатність підвищити інтерес до вивчення
мови, повинні бути ураховані при впровадженні інформаційних технологій у
навчальний процес.
У результаті впливу інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на
всі компоненти системи освіти в сучасній освітній теорії та практиці
викладання іноземних мов виникає низка суперечностей. Перш за все,
спостерігається протиріччя між інноваційними освітніми технологіями та
відсутністю психологічної готовності до їх використання як студентами, так і
викладачами. Така ситуація супроводжується низьким рівнем самодисципліни
з боку студентів, пропусками занять та невмінням організувати свою
індивідуальну роботу.
Викладачі демонструють чітку тенденцію до використання традиційних
та

перевірених

засобів

навчання

й

методів

роботи.

Ініціативи

не
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підтримуються з боку адміністрації, оскільки потребують певних зрушень у
плані організації навчального процесу, фінансування, і, як наслідок, уся
інноваційна педагогічна діяльність згортається до традиційних позицій.
Водночас необхідно зауважити, що успішне впровадження різного роду
освітніх технологій в певних освітніх системах не є гарантією однозначного
успіху при застосуванні їх в інших умовах із-за відставання в дидактичному
забезпеченні навчального процесу. Розвиток дидактики відбувається із
значним відставанням від ІКТ, як наслідок, дидактичні засади використання
інформаційно-комунікаційних

технологій

у

навчальному

процесі

є

недостатньо розробленими. Ринок інформаційних технологій з кожним днем
пропонує нові продукти, тоді як останнім часом надруковані навчальнометодичні розробки встигають продемонструвати найпростіші, вже відомі
положення.
Окрім недостатнього розвитку дидактичної бази, спостерігається таке
явище, як високий рівень відсіву студентів, що одержують освіту дистанційно.
Його причиною може бути як складність навчального матеріалу, дидактична
непродуманість його організації та подання, так і психологічна неготовність
студентів працювати з новими технологіями, високі вимоги викладачів. У
зв’язку з цим необхідно пам’ятати про те, що на відміну від шкільної освіти, де
кожен крок учня у його навчальній діяльності визначається і контролюється
викладачами, у системі вищої освіти, зокрема такої, що отримується в системі
дистанційного

навчання,

першочергового

значення

набуває

мотивація

студента до навчання, його здатність до самоорганізації та планування власної
навчальної діяльності. Тому для подолання такого роду труднощів необхідна
чітка організація навчального процесу, побудована на постійності зворотного
зв’язку, як у системі відносин «викладач-студент», так і через налагодження
спілкування

(формального

і

неформального)

з

іншими

учасниками

навчального процесу – адміністрацією, одногрупниками, кураторами тощо.
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Отже,

актуальними

проблемами

використання

інформаційно-

комунікаційних технологій в іншомовній підготовці у вищих юридичних
навчальних закладах України є:
1. На рівні адміністрації вищого юридичного навчального закладу:
відсутність системної політики з впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій

у

навчальний

процес;

відсутність

механізмів

об’єднання

розрізнених зусиль викладачів іноземних мов, фахівців комп’ютерної техніки,
фахівців-предметників та адміністрації; відсутність системи залучення та
заохочення фахівців до розробки методичного забезпечення дистанційного
навчання; викладання іноземних мов здійснюється на початкових курсах, коли
студенти не усвідомлюють необхідності вивчення іноземної мови для
професійного росту, не мають уявлення про майбутню професію, що заважає
ґрунтовному вивченню іноземної мови за професійним спрямуванням;
відсутність системної політики з популяризації вивчення іноземних мов;
обмежені можливості для студентів застосувати здобуті іншомовні навички у
реальних контекстах професійної діяльності.
2. На рівні технічного забезпечення: нестача якісної комп’ютерної
техніки,

ускладнений

доступ

до

мережі

Інтернет

та

інформаційно-

комунікаційних технологій; відсутність системної підтримки навчального
процесу з боку адміністраторів комп’ютерних мереж; відсутність системного
якісного використання наявного комп’ютерного обладнання у навчальному
процесі.
3. На

рівні

викладачів:

відсутність

мотивації

до

використання

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі; низький
рівень інформаційної компетентності; психологічна неготовність до інновацій,
опір інноваційним методикам навчання, схильність до звичних стратегій
викладання.
4. На рівні студентів: низький рівень іншомовної підготовки,
отриманої в школі; низька мотивація до вивчення іноземних мов; відсутність
розуміння необхідності іноземної мови для професійного становлення;
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недовірливе ставлення до дистанційного навчання; неготовність до активного
застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.
5. На рівні методичного забезпечення: обмежена кількість якісної
навчальної літератури; висока вартість навчально-методичного забезпечення з
комп’ютерною підтримкою; відсутність сучасних підручників, що відповідали
б

вимогам

компетентнісного

підходу

до

навчання

за

професійним

спрямуванням.
З урахуванням ситуації, що склалася в вітчизняних вищих навчальних
закладах юридичного профілю, необхідно говорити про комплексне вирішення
перерахованих проблем на усіх рівнях: студенти, викладачі, адміністрація
навчального закладу, методичне та технологічне забезпечення навчального
процесу. Так, наприклад, на рівні адміністрації вищого юридичного
навчального

закладу

необхідно

запровадити

системну

політику

з

впровадження ІКТ у навчальний процес; об’єднати розрізнені зусилля
викладачів іноземних мов, фахівців комп’ютерної техніки та фахівцівпредметників; залучати та заохочувати фахівців до розробки методичного
забезпечення дистанційного навчання. На рівні технічного забезпечення
необхідне здійснення закупівель якісної комп’ютерної техніки, спрощення
доступу до мережі Інтернет; забезпечення системної підтримки навчального
процесу з боку адміністраторів комп’ютерних мереж; системне якісне
використання наявного комп’ютерного обладнання у навчальному процесі.
Однак, найголовнішим

завданням у формуванні нової стратегії

іншомовної підготовки юристів в українських вищих навчальних закладах
залишається проектування новітньої моделі такої підготовки.
Висновки до четвертого розділу
1. Найсильнійшим мотиваційним фактором для іншомовної підготовки
фахівців права визначено академічну мобільність. Через усі Комюніке
Конференцій європейських міністрів (Бергенське, Лондонське, Льовенське,
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Будапештсько-Віденська

декларація,

Бухарестське)

ідея

академічної

мобільності проходить червоною ниткою. Ця ідея визнана настільки
важливою, що на Бухарестській конференції міністрів у 2012 р. окремо була
прийнята короткострокова стратегія «Мобільність для кращого навчання»,
розрахована до 2015 року й направлена на повне перенесення національних
позичок і грантів у Єдиний простір вищої освіти.
2. Багатоманітність європейської іншомовної освіти майбутніх юристів
актуалізує питання класифікації іншомовної підготовки. Її розгляд у 11
європейських країнах – членах і сусідах ЄС – дає змогу виявити основні
моделі, типи (організаційні та орієнтаційні), види, форми, елементи
іншомовної підготовки.
Моделі

–

західноєвропейська;

центральноєвропейська;

східноєвропейська.
Орієнтаційні типи (відповідають рівням володіння іноземною мовою):
бакалавр права – РВМ В2, магістр права – РВМ С1, доктор філософії з права
– РВМ С2.
Організаційні типи: 1) викладання іноземної мови на першому або
першому й другому курсах бакалаврату; 2) викладання іноземної мови на
першому або першому й другому курсах бакалаврату → викладання деяких
юридичних дисциплін іноземною мовою на старших курсах бакалаврату; 3)
3) викладання іноземною мовою частини юридичних дисциплін, починаючи з
першого курсу бакалаврату.
Елементи – добір бажаючих вивчати іноземну мову; викладання
навчальних курсів та екзамени; проведення незалежного оригінального
дослідження або підготовка творчої роботи в магістратурі іноземною мовою;
публікація отриманих дослідницько-інноваційних результатів іноземною
мовою; їх презентація та апробація іноземною мовою на конференціях;
написання докторських тез (дисертації) та їх публічний захист іноземною
мовою.
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3. Згідно з Європейською рамкою кваліфікацій іншомовні знання та
вміння відносяться до інструментальних компетентностей, тобто таких, за
допомогою яких здобувач вищої освіти повинен отримувати нові знання і
вміння, кожен у своїй професійній галузі. Майбутні фахівці права мають
бути готовими до викликів глобального ринку праці. Вимогою часу є
міждисциплінарний характер навчальних дисциплін, наявність курсів, що
спрямовані на розвиток комунікаційних і презентаційних якостей та навичок,
командного і проектного підходів у роботі, аби майбутні юристи були
спроможні працювати в різних секторах економіки та суспільства.
4. Компетентнісний підхід є ключовим до визначення змісту
іншомовної підготовки фахівців права.
5. Євроінтеграційні процеси в Україні, необхідність узгодження
вітчизняної нормативної бази з європейськими документами, що регулюють
діяльність усіх сфер суспільства, передбачають здійснення підготовки
фахівців права, які б на високому рівні володіли іноземною мовою (мовами).
Аналіз сучасного стану іншомовної підготовки в більшості українських
вищих навчальних закладів, що готують юристів, засвідчує неефективність
діючої моделі/системи такої підготовки на даному етапі.
6. Важливе значення для іншомовної освіти майбутніх юристів має
використання

нових

технологій

навчання,

зокрема

інформаційно-

комунікаційних. Останні відіграють дедалі зростаючу та незамінну роль в
самостійній іншомовній підготовці фахівців права (електронні підручники,
посібники; навчальні програми; спілкування з навчальних/професійних
питань у соціальних мережах із носіями мови),

у розв’язанні проблем

академічної мобільності (надсилання необхідних документів), взаємодії
здобувачів вищої юридичної освіти, їх інтерактивності в міжнародній
навчально-дослідницькій діяльності, створенні спільних магістерських і
докторських програм, доступі до джерел новітньої інформації, презентації та
апробації результатів і навіть процедурах захисту дисертацій іноземною
мовою (мовами).
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7.

У

застосуванні

інформаційно-комунікаційних

технологій

в

іншомовній підготовці юристів вітчизняними вищими навчальними закладами
існує ряд актуальних проблем: 1) на рівні адміністрації вищого юридичного
навчального закладу: відсутність системної політики з впровадження ІКТ у
навчальний процес; відсутність механізмів об’єднання розрізнених зусиль
викладачів

іноземних

мов,

фахівців

комп’ютерної

техніки,

фахівців-

предметників та адміністрації; відсутність системи залучення та заохочення
фахівців до розробки методичного забезпечення дистанційного навчання тощо;
2) на рівні технічного забезпечення: нестача якісної комп’ютерної техніки,
ускладнений доступ до мережі Інтернет та інформаційно-комунікаційних
технологій; відсутність системної підтримки навчального процесу з боку
адміністраторів комп’ютерних мереж; відсутність системного якісного
використання наявного комп’ютерного обладнання у навчальному процесі; 3)
на рівні викладачів: відсутність мотивації до використання ІКТ у навчальному
процесі;

низький

рівень

інформаційної

компетентності;

психологічна

неготовність до інновацій, опір інноваційним методикам навчання, схильність
до звичних стратегій викладання; 4) на рівні студентів: низький рівень
іншомовної підготовки; знижена мотивація до вивчення іноземних мов;
відсутність розуміння необхідності іноземної мови для професійного
становлення; недовірливе ставлення до дистанційного навчання; неготовність
до активного застосування інформаційно-комунікаційних технологій у
навчальному процесі; 5) на рівні методичного забезпечення: обмежена
кількість

якісної

навчальної

літератури;

висока

вартість

навчально-

методичного забезпечення з комп’ютерною підтримкою; відсутність сучасних
підручників, що відповідали б вимогам компетентнісного підходу до навчання
за професійним спрямуванням.
8. Основні наукові результати, викладені в розділі, опубліковано в [178;
186; 188–189].
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РОЗДІЛ 5
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ПРАВА В ТРИЦИКЛОВІЙ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

5.1. Трансформація іншомовної підготовки фахівців права
в Україні

В умовах розбудови української держави, соціальних і правових
реформ набула актуальності потреба удосконалення існуючої системи
підготовки юристів, які повинні володіти сучасними знаннями й мати
високий рівень культури, а також громадянської та соціальної свідомості.
Основними принципами ООН щодо суспільної ролі й місця правника
визначено, що «юрист – це відкрита та доступна для клієнта особа, яка на
засадах здобутої кваліфікації та дотримання високих стандартів моральності
й професійної етики здійснює діяльність, спрямовану на захист прав та
законних інтересів клієнта з урахуванням публічного порядку держави»
[303]. Звідси основними завданнями вищої юридичної освіти є надання
належної професійної кваліфікації (знання правового порядку держави та
уміння застосовувати законодавство при вирішенні справ) у поєднані із
вихованням професійних ідеалів та поваги до морального обов’язку, прав та
свобод людини, а також постійне підвищення професійних навичок юристів,
підвищення гарантованості індивідуальних та колективних прав людини
відповідно до Рекомендацій Ради Європи щодо свободи здійснення
юридичної професії [420].
Вища юридична освіта в Україні – це галузь фахової освіти,
безперервний процес теоретичного і практичного навчання з метою
засвоєння сутності та змісту права, а також застосування його положень у
професійній правничій діяльності, який здійснюється у вищих навчальних
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закладах, де зосереджено висококваліфікований науковий і науковопедагогічний персонал, забезпечено поєднання навчального процесу з
науково-практичною діяльністю, та готуються компетентні кадри у галузі
права відповідно до стандартів вищої освіти [103]. Основне завдання вищої
юридичної освіти – підготовка кваліфікованих фахівців у галузі права, які
працюють для утвердження у суспільстві верховенства права та розвитку
правової свідомості й правової культури громадян.
У процесі дискусії на сторінках українського електронного юридичного
журналу «Юстініан» фахівцями було визначено основні проблеми вищої
юридичної освіти на сучасному етапі: 1) неадекватне суспільним потребам
збільшення кількості вищих навчальних закладів різних форм власності, у
яких здійснюється підготовка фахівців-юристів; 2) відсутність галузевих
стандартів підготовки бакалаврів права та магістрів права; 3) проблеми
навчального

та

навчально-методичного

забезпечення

(значна

частка

неюридичних дисциплін у навчальних планах, неефективність організації
практик та змісту їх професійного наповнення, застарілі форми державної
підсумкової атестації, недостатній рівень іншомовної підготовки); 4)
неузгодженість нормативно-правових актів, які регламентують освітянську
діяльність взагалі та підготовку фахівців-юристів тощо [103-104].
Протиріччя між якістю юридичної підготовки в системі вищої освіти
України та сучасними потребами особистості, вимогами суспільства в умовах
євроінтеграції та глобалізації породжує проблему визначення підходів до
трансформації

підготовки

фахівців

права

в

Україні

в

контексті

євроінтеграційних процесів. Виявлення тенденцій розвитку юридичної освіти
в Україні в контексті євроінтеграційних процесів дозволить усунути вказані
протиріччя та успішно здійснити трансформацію іншомовної підготовки
юристів
Слід відмітити, що з 1991 року, коли Україна розпочала своє існування
як незалежна держава, з боку влади мали місце кілька спроб реформувати
вищу юридичну освіту. Окремо слід відзначити «Програму розвитку

273

юридичної освіти на період до 2005 року», що була затверджена Постановою
Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2001 р. № 344 [220]. Про
актуальність розвитку юридичної освіти зазначалося вже тоді, оскільки
становлення

української

державності,

фундаментальне

оновлення

законодавства, проведення судової реформи, посилення судового захисту
прав і свобод громадян, створення соціально-орієнтованої ринкової
економіки та необхідність захисту українського підприємництва, боротьба зі
злочинністю

–

все

це

потребувало

кваліфікованого

юридичного

забезпечення.
У програмі вказувалося на необхідність постійної уваги до якості
підготовки та перепідготовки юридичних кадрів, приведення змісту
юридичної освіти України у відповідність із європейськими вимогами
юридичної практики.
Станом на 2001 рік вища юридична освіта України характеризувалася
тим, що насиченість юристами в цілому по країні була диспропорційною в
плані географічного розподілу по країні. Підготовку фахівців-правознавців
здійснювали понад 170 вищих навчальних закладів (до 1991 року їх було 6), з
яких 50 – приватні. Загальний ліцензований обсяг підготовки фахівців за
напрямом «Право» становив майже 30 тисяч осіб на рік, тобто 4 місця на 10
тисяч населення, з них 3,5 припадало на вищі навчальні заклади державної
форми власності. Ліцензований обсяг з розрахунку на 10 тисяч населення за
регіонами становив: у північному – 10,2 місця, східному – 4,7, південному –
3, західному і центральному – 2 місця. Підготовку юристів в основному
здійснювали: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого (м.
Харків), вищі навчальні заклади системи Міністерства внутрішніх справ,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський
національний

університет імені Івана Франка, Одеська

національна

юридична академія, Державна академія податкової служби (Київська
область).
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Нерівномірне територіальне розміщення вищих навчальних закладів,
що здійснювали підготовку юристів, створювало певні соціальні проблеми,
пов'язані з нерівними можливостями у здобутті освіти та працевлаштуванні
молоді в різних регіонах України.
Однак значне збільшення обсягів підготовки юристів з 1991 по 2001 рік
істотно не позначилося на забезпеченні різних сфер суспільного життя
кваліфікованими юридичними кадрами. Так і не було визначено, скільки
фахівців потрібно для різних сфер юридичної практики, не зроблено науково
обгрунтованого прогнозу щодо обсягів підготовки юристів, не було
проведено реформування мережі вищих навчальних закладів відповідно до
регіональних потреб. Зміст юридичної освіти та якість організації
навчального

процесу

не

були

приведені

у

відповідність

потребам

суспільства. Незадовільним залишався стан оснащення системи юридичної
освіти комп’ютерною, організаційною технікою та іншими технічними
засобами навчання.
Усе це зумовлювало необхідність

розроблення принципово нових

теоретичних, методологічних та організаційних засад удосконалення системи
юридичної освіти.
Метою Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року
було вдосконалення системи юридичної освіти, приведення її у відповідність
із світовими вимогами, створення умов для задоволення потреб громадян у
сучасній юридичній освіті та реалізація права на працю за здобутою
спеціальністю, повне забезпечення потреб органів державної влади,
правоохоронних органів, інших сфер юридичної практики у фахівцяхюристах.
Досягнення цієї мети вбачалося через вирішення таких основних
завдань:
1) розроблення і вдосконалення відповідно до Конституції та законів
України нормативно-правової бази з питань функціонування системи
юридичної освіти та професійної діяльності юристів;
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2) розроблення науково обгрунтованого прогнозу державної потреби у
юридичних кадрах різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і механізму
визначення на основі регіонального підходу обсягу відповідного державного
замовлення;
3) визначення оптимальної мережі вищих навчальних закладів, що
здійснюють підготовку юристів, виходячи з потреб регіонів;
4) запровадження нових спеціалізацій відповідно до потреб різних сфер
юридичної практики;
5)

розроблення

і

запровадження

державних

стандартів

вищої

юридичної освіти для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
6) розроблення нового змісту правових дисциплін, які викладаються у
вищих

навчальних

підручників,

закладах,

шляхом

навчально-методичних

створення
посібників,

нового

покоління

дидактичних

та

інформаційних засобів навчання;
7) об’єднання зусиль наукових працівників Національної академії наук
України, галузевих академій наук і вищих навчальних закладів, а також
громадських організацій, юристів-практиків для розв'язання актуальних
проблем підготовки юристів та їх професійної діяльності;
8) вироблення механізму забезпечення місцями для проходження
студентами, які навчаються за юридичними спеціальностями, практики (у
тому числі – закордонної) та працевлаштування випускників в органах
державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях;
9)

створення

ефективної

системи

післядипломної

підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації юридичних кадрів і забезпечення
їх професійної мобільності.
Програма була розрахована на період до 2005 року і мала стати
основою для прийняття рішень та координації дій центральних і місцевих
органів виконавчої влади щодо розвитку юридичної освіти.
Виконання основних напрямів Програми координували Міністерство
освіти і науки України та Міністерство юстиції України, окремі напрями
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координувалися Міністерством внутрішніх справ, Міністерством зовнішніх
справ, Міністерством праці та іншими відомствами України. Так, наприклад,
завдання з прогнозування потреби в юридичних кадрах та оптимізації мережі
вищих навчальних закладів було покладено на Міністерство економіки,
Міністерство освіти і науки, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх
справ,

а

також

інші

центральні

органи

виконавчої

влади,

яким

підпорядковані вищі навчальні заклади України, що здійснюють підготовку
юридичних кадрів. Цим установам було доручено розробити науково
обгрунтований прогноз державної потреби в юридичних кадрах різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів до 2010 року і враховувати зазначену
потребу при щорічному визначенні державного замовлення на їх підготовку.
У свою чергу завдання розвивати співробітництво вищих навчальних
закладів

із

зарубіжними

навчальними

закладами

та

міжнародними

освітянськими організаціями, установами та фондами було покладено на
Міністерство освіти і науки, Міністерство юстиції, Міністерство закордонних
справ, а завдання про затвердження нового переліку спеціалізацій, виходячи
з потреби нових сфер юридичної практики та необхідності гармонізації
національного законодавства з міжнародним правом, – на Міністерство
освіти

і

науки,

Міністерство

юстиції,

Головну

державну

службу,

Міністерство праці, Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України
та Державну митну службу.
Показово, що завершити розроблення державних стандартів вищої
юридичної освіти для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, передбачивши
приведення змісту освіти у відповідність із сучасними вимогами юридичної
практики,

поглиблення

вивчення

національного

законодавства

і

міжнародного права з питань захисту прав людини, порівняльного
правознавства та правових систем сучасності, інших навчальних дисциплін,
що формують сучасне правове мислення, Міністерство освіти і науки,
Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Академія правових
наук повинні були завершити ще до 2002 року, однак державні стандарти
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вищої юридичної освіти не затверджені ще й досі, станом на квітень 2015
року.
Забезпечити формування у наукових установах та вищих навчальних
закладах інформаційного банку даних з урахуванням вітчизняного та
міжнародного передового досвіду щодо науково методичних та освітніх
програм юридичної освіти, національного законодавства та міжнародного
права для використання у навчальному процесі планувалося ще до 2005 року
(виконавці – Міністерство освіти і науки, Міністерство юстиції, Міністерство
внутрішніх справ, Національна академія наук, Академія правових наук,
Державний комітет зв'язку). Однак такий банк даних не створено до
теперішнього часу.
19 травня 2005 року у норвезькому місті Берген на Конференції
міністрів освіти країн Європи Україна приєдналася до Болонського процесу,
зобов'язавшись внести відповідні зміни у національну систему освіти та
приєднатися до роботи над визначенням пріоритетів у процесі створення
єдиного Європейського простору вищої освіти до 2010 року.
Це позначилося й на якості іншомовної підготовки юристів у вищих
навчальних закладах України в період із середини 2005 до 2007 року. Так,
було збільшено кількість аудиторних годин на вивчення іноземної мови у
провідних правничих закладах країни: Національній юридичній академії
імені Ярослава Мудрого (м. Харків), Київському національному університеті
внутрішніх справ (назви вищих навчальних закладів подано на період 20052007 рр.), Академії адвокатури України та інших [163; 158; 1]. Вивчення
іноземної мови проводилося в деяких закладах до 4-го курсу включно [1;
163]. Значно збільшилася кількість закордонних стажувань як для викладачів,
так і для студентів. Усі перелічені фактори сприяли тому, що покоління
юристів, які навчалися у вказаний період, отримали більш якісну юридичну
освіту за своїх попередників та наступників.
Слід відзначити, що після 2005 року в українському суспільстві
загалом та в юридичних колах зокрема неодноразово підіймалося питання

278

про необхідність видозміни професії юриста та покращення якості
підготовки фахівців із права в вищих навчальних закладах країни. Так, з 2005
по

2013

рік

відбулося

кілька

Всеукраїнських

науково-практичних

конференцій для викладачів юридичних наук та практикуючих юристів, на
яких серед інших питань було здійснено спроби розробити державні галузеві
стандарти вищої юридичної освіти для різних освітньо-кваліфікаційних
рівнів: «Теорія та практика юридичної освіти» (м. Київ), «Проблеми вищої
юридичної освіти в Україні: нові виклики сучасних реалій» та «Актуальні
проблеми юридичної науки й практики» (м. Харків) та інші. Більше того, такі
стандарти були розроблені, однак так і не затверджені Міністерством освіти і
науки України.
Крім того, кілька вищих навчальних закладів України, які здійснюють
підготовку юристів, представили на розсуд фахівців як на своїх сайтах, так і в
спеціалізованих виданнях, концепції реформування вищої юридичної освіти
[158; 104]. Головною метою більшості концепцій було названо створення
сучасної системи підготовки висококваліфікованих фахівців юридичного
профілю. На шляху досягнення перспективних якісних змін автори
концепцій вважають за доцільне:
• вивчити та запровадити позитивний досвід провідних європейських
держав у сфері ступеневої підготовки фахівців-правників [102];
• розробити та впровадити галузеві стандарти юридичної освіти;
• удосконалити організаційно-правові основи організації та діяльності
вищих юридичних навчальних закладів, включаючи засади їх автономності,
самоврядності, питання впорядкування діяльності філій вищих юридичних
навчальних закладів, кафедрального структурування, статусу викладачів
(доцентів, професорів);
• забезпечити інтеграцію вищої юридичної освіти, науки і практики;
• наблизити зміст загальнотеоретичних та гуманітарних курсів до
сфери

професійної

юридичної освіти);

підготовки

фахівців-юристів

(юридизація

вищої
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• здійснити розробку курсів та викладання правових дисциплін з
обов’язковим врахуванням національної історії виникнення та розвитку
правових норм, інститутів та принципів права; сучасного європейського
права та тенденцій його розвитку. Збільшити кількість годин на вивчення
іноземної мови для того, щоб майбутні юристи могли самостійно
знайомитися з автентичними документами, першоджерелами.
Серед напрямів розвитку вищої юридичної освіти у концепціях
передбачено

також

реформування

системи

стандартизації

професії,

організаційно-адміністративних засад, удосконалення сфери доступу до
освіти, розвиток сфери матеріально-фінансового та кадрового забезпечення,
удосконалення навчального процесу, реформування системи оцінювання
знань студентів тощо. При цьому для удосконалення освітнього процесу є
рекомендованим

максимальне

наближення

навчання

до

практики,

запровадження нових форм та методів навчальних занять: імітаційних
(ігрових) судових засідань та адміністративно-правових процедур із
запрошенням у якості арбітрів практикуючих юристів, використання
бінарних лекцій за участю викладача та юриста-практика. У більшості
концепцій наголошується на необхідності планування годин аудиторного й
позааудиторного

навантаження

викладачів

відповідно

до

критеріїв,

прийнятих у європейських вищих навчальних закладах.
Слід відзначити, що, починаючи з 2006/2007 навчального року,
виявлено чітку тенденцію до зменшення кількості студентів за напрямом
підготовки «Право» у вищих навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів
акредитації, що представлено в табл. 5.1. Так, якщо в 2006/2007 навчальному
році чисельність студентів-юристів складала 108 426 осіб, то в 2012/2013
навчальному році –1452 особи, а в 2013/2014 – лише 545 осіб [200-204].
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Таблиця 5.1
Підготовка фахівців у галузі «Право» у вищих навчальних закладах України
ІІІ-ІV рівнів акредитації
Навчальний
Прийнято на
Чисельність
З них жінок Випущено з
рік

початковий рік

студентів,

ВНЗ

навчання

усього

2006/2007

36035

108426

53274

209

2009/2010

332

88714

43141

45121

2010/2011

-

51356

26179

43419

2011/2012

-

9151

4638

35313

2012/2013

-

1452

631

4758

2013/2014

-

545

230

-

Як можна бачити, одне з положень згадуваної «Програми розвитку
юридичної освіти …», а саме розроблення науково обґрунтованого прогнозу
державної потреби у юридичних кадрах різних освітньо-кваліфікаційних
рівнів і

механізму визначення

… обсягу відповідного

державного

замовлення, поступово виконується. Наразі постало завдання, щоб фахівці
права були конкурентоздатними на сучасному ринку праці. Для цього не в
останню чергу їм необхідна якісна іншомовна підготовка, яка дозволила б їм
самостійно знайомитися із зразками документів, першоджерелами правових
актів інших країн.
Реалізація ще одного положення Програми – визначення оптимальної
мережі вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку юристів,
виходячи з потреб регіонів – чітко простежується у щорічних показниках
всеукраїнського рейтингу «Компас» [237]. Так, наприклад, дослідивши
результати вказаного рейтингу в період із 2008 по 2013 рік, можна бачити,
що абсолютним лідером в підготовці фахівців права в Україні є
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (попередня
назва – Харківська юридична академія імені Ярослава Мудрого) у м. Харкові,
що на сході країни. За ним у 2008 році слідували Київський національний
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університет імені Тараса Шевченка, Національна академія внутрішніх справ
(попередня назва – Київський національний університет внутрішніх справ),
Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Академія
адвокатури України, розташовані в центрі України, в столиці. І лише
четверте місце посідав Національний університет «Одеська юридична
академія» (попередня назва – Одеська національна юридична академія), що
представляє південь України. Як показує аналіз, юридичні вищі навчальні
заклади західного регіону в десятці лідерів ще в 2008 році не були
представлені взагалі. Однак уже в 2012 році географічний розподіл лідерів
освітніх послуг у галузі права має інший вигляд, і на тому самому четвертому
місці ми бачимо Львівський національний університет імені Івана Франка
(захід України).
Що стосується іншомовної підготовки фахівців права, то, починаючи з
2007 року, в абсолютній більшості вищих юридичних навчальних закладів
спостерігається постійне зменшення аудиторних годин на вивчення іноземної
мови. Так, наприклад, ситуація з викладанням іноземних мов у Національній
академії внутрішніх справ (м. Київ) відображена в табл. 5.2.
Таблиця 5.2
Кількість аудиторних годин іноземної мови в НАВС
на навчальний рік
Навчальний рік
І курс
ІІ курс
2007/2008

94

72

2008/2009

76

78

2009/2010

68

68

2010/2011

68

56

2011/2012٭

96

76

2012/2013

68

24

2013/2014

40

22

2011/2012 ٭навчальний рік – рік підготовки правоохоронців до проведення
чемпіонату Європи з футболу в Україні
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Слід відзначити, що за кількості годин, яка передбачена робочими
навчальними планами НАВС на 2013/2014 навчальний рік, заняття з
іноземної мови відбуваються лише один раз на два тижні. Це суперечить усім
методичним вимогам і повністю унеможливлює якісне вивчення іноземної
мови. Крім того, на І-му курсі у кінці семестрів робочими навчальними
планами не передбачено жодних форм контролю з іноземної мови, що
спричинює повне зникнення мотивації курсантів до вивчення цього фаху.
Примітно, що в Національному університеті «Харківська юридична
академія імені Ярослава Мудрого», який за вказаним рейтингом «Компас»
вже кілька років посідає перше місце серед вищих навчальних закладів у
галузі «Право», вивчення іноземної мови залишилося протягом 1-го року і в
2013/2014 навчальному році передбачає лише 72 години.
Викладачами іноземних мов, які працюють у вищих правничих
навчальних закладах, вже піднімалася проблема недостатньої кількості годин
на вивчення іноземної мови. Так, 24 квітня 2014 року в Національній академії
внутрішніх справ відбулася Міжвузівська науково-практична конференція
«Іншомовна підготовка практичних працівників органів внутрішніх справ та
фахівців права». У результаті обговорення учасниками конференції була
прийнята резолюція-звернення до керівництва кількох навчальних закладів із
обґрунтуванням необхідності збільшити кількість аудиторних годин на
вивчення іноземної мови. Однак вказана резолюція була проігнорована, й
натомість кількість годин у 2014/2015 навчальному році була зменшена.
Отже, на основі аналізу підготовки фахівців із права в Україні виявлено
такі тенденції:
1) значне скорочення чисельності студентів-юристів (з 2006/2007
навчального року майже в 200 разів);
2) зменшення кількості аудиторних годин на вивчення іноземної мови;
3)

недостатній

рівень

вивчення

сучасного

міжнародного права та тенденцій його розвитку.

європейського

й
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Розуміння освітянською громадою України вказаних проблем є, однак
до останнього часу вони не бралися до уваги керівництвом освітніх відомств.
Тому вирішення цих проблем у вигляді затвердження нових галузевих
стандартів, розроблення нової моделі іншомовної підготовки фахівців права з
обов’язковим збільшенням кількості годин на вивчення іноземної мови, з
урахуванням

міжнародних

стандартів

такої

підготовки

та

кращого

європейського досвіду є необхідною умовою конкурентоспроможності як
професіоналів-юристів, так і українського суспільства в сучасному світі.
5.2. Принципи, підходи та закономірності іншомовної підготовки
фахівців права
Одним із ключових понять даного дослідження є поняття «іншомовна
компетентність». У І розділі роботи подано кілька визначень цього поняття,
розроблених останніми роками вітчизняними вченими. Слід зазначити, що
єдиної назви для нього також не існує; науковці в своїх дослідженнях
користуються
«професійна

термінами
іншомовна

«іншомовна
комунікативна

професійна

компетентність»,

компетенція»,

«професійна

іншомовна комунікативна компетентність» тощо. Наприклад:
-

«іншомовна

інтегративне

професійна

компетентність

особистісно-професійне

утворення,

визначається

що

реалізується

як
у

психологічній та технічно-операційній готовності особистості до виконання
успішної,

продуктивної

та

ефективної

професійної

діяльності

з

використанням засобів іноземної мови або в умовах іншомовної культури,
яке забезпечує можливість ефективної взаємодії з оточуючим середовищем
(І.В. Секрет, 2011);
- «професійна іншомовна комунікативна компетенція – це здатність
здійснювати комунікативну мовленнєву поведінку згідно з завданнями
гіпотетичних ситуацій іншомовного спілкування» (Сура, 2012);
- «професійна іншомовна комунікативна компетентність – це складне
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інтегративне утворення, в якому відображена набута здатність майбутнього
фахівця реалізовувати свої професійні знання через іншомовне міжкультурне
спілкування відповідно до загальноєвропейських рівнів володіння іноземною
мовою завдяки сформованим професійно-особистісним якостям та отриманому
досвіду іншомовного професійного спілкування» (Хоменко, 2015).
Крім того, на початку даного дослідження зазначалося, що в
вітчизняній науці була здійснена спроба створити визначення іншомовної
компетентності, яке стосується саме іншомовної підготовки майбутніх
юристів.

Так,

Д.І.

Демченко

визначила

«професійну

іншомовну

компетентність юриста» як професійно значущу інтегративну якість
особистості

представника

юридичної

професії,

системно-ціннісне

новоутворення, що забезпечує декодування іншомовної правової інформації
(міжнародних

правових

документів,

юридичної

термінології),

творче

використання її в практичній юридичній діяльності (у безпосередніх
контактах із іноземними колегами) і здатність вільно здійснювати
міжнародну юридичну діяльність по розв’язанню професійних проблем» [56,
с. 7]. Автор стверджує, що професійна іншомовна компетентність
формується, розвивається й виявляється в професійній іншомовній діяльності
представника юридичної професії.
Д.І. Демченко було визначено такі структурні компоненти професійної
іншомовної компетентності юриста, як аксіологічний (мотиви, цілі, ціннісні
орієнтації, особистісні якості, необхідні для іншомовної професійної
комунікації), когнітивний (мовні /теоретичні знання про систему мови,
практичні комунікативні знання, лінгвокраїнознавчі й культурологічні знання
про країну мови/ і професійні іншомовні знання /знання юридичної
термінології, міжнародних документів/) і діяльнісний (уміння, форми та
способи реалізації іншомовних знань у професійній юридичній діяльності,
включаючи й міжнародну: предметно-конкретні, аналітико-синтетичні,
креативні, проектні) компоненти, що забезпечують єдність комунікативної та
професійної культури юриста [56, с. 7-8].
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Автор вважає, що «професійна іншомовна компетентність юриста
включає всі базові мовні функції та функції юридичної діяльності, які
здобувають

свою

специфіку,

серед

яких

провідне

місце

належить

комунікативній, регулятивній, креативній, аксіологічній» [56, с. 8].
За Д. І. Демченко, до особливостей професійної іншомовної
компетентності юриста належать: інтегративність, що відбиває взаємозв’язок
і

взаємовплив

усіх

її

компонентів

(аксіологічного,

когнітивного,

діяльнісного) на особистість представника юридичної професії в цілому;
соціальність, що передбачає, крім переваг особистісного характеру (повага,
авторитет серед товаришів і колег, внутрішня задоволеність тощо), суспільне
значення (підвищує престиж правової системи в суспільстві, авторитет
правознавця,

розширює

можливості

професійної

комунікації

на

міжнародному рівні тощо); регулятивність, що сприяє самопізнанню й
саморегуляції правової діяльності й особистості майбутнього представника
юридичної професії; персоналізація, що припускає формування майбутнього
юриста як творчої індивідуальності, здатної залучатися до міжнародної
правової діяльності, налагоджувати контакти з іноземними колегами
професійної
представника

групи; безперервність, що підтримує
юридичної

професії

в

постійну потребу

саморозвитку,

вибудовуванні

особистісної траєкторії безперервної освіти [56, с. 8].
Ключовими факторами успішного формування професійної іншомовної
компетентності студентів-юристів Д. І. Демченко вважає створення
сприятливого

соціально-психологічного

клімату

та

впровадження

особистісно орієнтованих діалогових та ігрових технологій на заняттях з
іноземної мови [56, с. 7].
Однак, усі згадані дослідники констатують, що в Україні «завдання
формування в студентів вищого немовного навчального закладу такої
професійної компетентності, у структуру якої була б органічно інтегрована
іншомовна компонента, залишається нерозв’язаним» [253, с. 141].
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Як можна бачити, вітчизняні вчені не дотримуються єдиної думки
щодо

визначення поняття іншомовної компетентності, а також

не

проектують це поняття на трициклову (трирівневу) систему вищої освіти. В
усіх указаних роботах формування іншомовної компетентності розглядається
тільки у рамках першого циклу вищої освіти, однак, іншомовна підготовка
здійснюється і в магістратурі, і в аспірантурі вищих навчальних закладів.
Тому в даному дослідженні видається доцільним запропонувати визначення,
яке

спирається

на

дефініцію

поняття

«компетентність»,

Національному освітньому глосарії з вищої освіти:

подану

в

компетентність /

компетентності (Competence, competency / competences, competencies) – це
динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення,
професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних
цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та
подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні
вищої освіти. Компетентності лежать в основі кваліфікації випускника.
Компетентність (компетентості) як набуті реалізаційні здатності особи до
ефективної діяльності не слід плутати з компетенцією (компетенціями) як
наданими особі повноваженнями [153].
Отже, іншомовну компетентність можна визначити як динамічну
комбінацію знань, вмінь і практичних навичок з іноземної мови (мов),
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей,
морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно
здійснювати професійну й подальшу навчальну діяльність та забезпечує їй
ефективне

спілкування

з

іншомовними

партнерами.

Іншомовна

компетентність, у свою чергу, може містити такі субкатегоріії, як лексичні,
граматичні,

семантичні,

фонологічні,

орфографічні,

орфоепічні

компетентності, які або можуть бути сформованими по завершенні певного
рівня, або формуватися протягом кількох рівнів освіти (це відрізняє
іншомовну від інших компетентностей!).
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Наприклад,

такі

необхідні

для

майбутніх

фахівців

права

компетентності, як підготовка коротких публічних виступів (3-5 хв.),
пов’язаних із юридичними проблемами, із застосуванням відповідних мовних
кліше або підготовка презентацій іноземною мовою, повинні бути
сформовані вже по завершенні першого, бакалаврського, рівня. А такі
компетентності, як розуміння програм телебачення і фільмів, що містять
юридичну лексику, або написання офіційних листів і наукових доповідей,
можуть формуватися протягом усіх трьох рівнів вищої юридичної освіти.
Далі міститься більш повний перелік іншомовних компетентостей,
необхідних для майбутніх фахівців права по завершенні кожного рівня/циклу
вищої освіти, а також запропоновані критерії їх оцінювання.
Для

успішного

проектування

інноваційної

моделі

іншомовної

підготовки майбутніх юристів першим постає питання розробки нових
критеріїв оцінювання їх (юристів) іншомовних знань і навичок на кожному
циклі вищої освіти.
Як відомо, однією з умов інтеграції України з прогресивною
європейською спільнотою є вимога реформування вітчизняної вищої освіти.
Зокрема, дотримання основних принципів, які діють у країнах, що входять до
Європейського простору вищої освіти: трициклова структура, забезпечення
якості, визнання ступенів та періодів навчання в закладах вищої освіти [120,
с. 13]. Забезпечення якості освіти, у свою чергу, неможливе без
запровадження чітких, конкретних критеріїв оцінювання тих чи інших
компетентностей здобувача вищої освіти на кожному з її циклів –
бакалавраті, магістратурі чи аспірантурі.
За Ю. М. Рашкевичем, критерії оцінювання – це «опис того, що і на
якому рівні повинен зробити/продемонструвати студент для того, щоб
показати факт та рівень досягнення певного результату навчання» [235, с.
150].
Слід відмітити, що взаємозв’язок результатів навчання з підходами до
викладання, а також навчання та оцінювання став важливим предметом
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дослідження згадуваного проекту Європейської Комісії «Тюнінг» [478].
Важливою особливістю та умовою щодо формулювання результатів
навчання є те, що вони повинні бути вимірюваними. Адже лише на основі
повномасштабного вимірювання результатів навчання студентам, по-перше,
присвоюються кредити, по-друге – виставляються оцінки.
Це означає, що викладач повинен мати у своєму розпорядженні
широкий асортимент різних форм оцінювання, технік та технологій, за
допомогою яких він зможе виміряти рівень досягнення студентом
результатів навчання. На думку Ю.М. Рашкевича, усі засоби оцінювання
можна розділити на дві великі групи: прямі (іспити, заліки, проекти тощо) та
непрямі (опитування роботодавців, випускників, аналіз навчальних програм,
відсоток успішних студентів тощо) [235, с. 41]. При цьому особливо важливо,
щоб студенти були детально ознайомлені з методами оцінювання, які будуть
застосовуватися наприкінці вивчення дисципліни, перед початком самого
навчання.
Сучасні (прогресивні, новітні) підходи до оцінювання узагальнено в
Стандартах та рекомендаціях для забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти (ЄПВО) [478]. Так, у вказаному документі виділяється
два

методи

оцінювання

оцінювання:
розглядається

формативний
як

метод

та

сумативний.

оцінювання

для

Формативне
підвищення

ефективності та якості навчання. Його основне призначення – інформувати
викладачів та студентів, наскільки продуктивно проходить навчальний
процес. Зазвичай формативне оцінювання здійснюється на початку та
впродовж викладання навчальної дисципліни. Основними особливостями
формативного оцінювання є: визначення та обговорення викладачем та
студентами результатів навчання та критеріїв їх досягнення; забезпечення
зворотного зв’язку між викладачем і студентами; активна роль студентів у
навчальному процесі; надійна комунікація між викладачем та студентами.
Загалом формативне оцінювання скоріше є частиною навчального процесу, а
не призначене для виставлення оцінок; в українських вищих навчальних
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закладах такому оцінюванню відповідають вхідне тестування та поточний
контроль.
Метою підсумкового (сумативного) оцінювання є оцінити студента за
результатами навчання протягом певного відрізку часу. Отримана оцінка є
підсумком

навчальних

досягнень

студента

й

безпосередньо

не

використовується для покращення якості навчального процесу. Основними
видами

нормативного

оцінювання

в

європейських

університетах

є:

тестування знань та умінь; усні презентації; аналіз текстів або даних; звіти
про стажування/практику; зразки професійних робіт; письмові есе. Головним
видом підсумкового оцінювання є іспит, який проводиться в усній або
письмовій формі. Перевагами письмових іспитів є дешевизна та надійність:
одночасно можна екзаменувати значну кількість осіб, тоді як усні іспити
надають можливість перевірити знання студента такими способами, які, як
правило, недосяжні у письмовому форматі.
У європейських університетах використовується широкий спектр
письмових екзаменів: есе, тести, аналіз прикладів/даних/тестів, огляд
літератури тощо. Часто під час підсумкового оцінювання з навчальної
дисципліни використовують обидва види іспитів – і письмовий, і усний [83,
301-302, 324, 334-337, 339-341, 346-348, 350-351, 357, 361-363, 365, 367-368,
372-381, 383-385, 396, 398-399, 481-487]. При цьому спочатку студенти
екзаменуються письмово, а пізніше ті, що успішно склали письмову частину
іспиту, екзаменуються усно.
Слід відмітити, що в згадуваних Стандартах та рекомендаціях для
забезпечення якості в ЄПВО вказані чіткі вимоги до процедур оцінювання.
Вони повинні: призначатися для вимірювання досягнення визначених
результатів та інших цілей програми; відповідати своєму призначенню
(діагностичне, формативне чи підсумкове оцінювання); мати чіткі й
опубліковані критерії для виставлення балів; проводитись особами, які
розуміють роль оцінювання для просування студентів в оволодінні знаннями,
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уміннями й навичками, пов’язаними з їх майбутніми кваліфікаціями; де це
можливо, не ґрунтуватися на оцінках лише одного екзаменатора.
Що стосується критеріїв оцінювання іншомовної підготовки студентів,
то базовим документом для цього слід вважати неодноразово цитовану вище
Програму з англійської мови для професійного спрямування [358]. Ця
програма надає викладачам іноземних мов дієві інструменти для розробки
змістових дескрипторів, які здатні слугувати надійним критерієм оцінки. Так,
за цією програмою, існує шість рівнів володіння іноземною мовою (РВМ):
А1, А2; В1, В2; С1, С2. Новітня модель іншомовної підготовки фахівців
права передбачає, що на першому циклі (бакалаврат) для здобувачів вищої
юридичної освіти навчальні результати мають забезпечити формування
іншомовної компетентності, що відповідає рівню незалежного користувача,
еквівалентного рівню В2. Отже, іншомовну компетентність студентівюристів, що навчаються на бакалавраті, слід вимірювати відповідно до
досягнень, складених на базі дескрипторів рівня В2.
Для прикладу, можна розглянути критерії оцінювання іншомовної
підготовки

студентів

(курсантів)

бакалаврату

Національної

академії

внутрішніх справ, яка є одним із провідних вищих юридичних закладів
України й використовує методику оцінювання за вказаною Програмою
(Додаток М).
Під час іншомовної підготовки майбутніх юристів на першому циклі
вищої освіти в Національній академії внутрішніх справ використовуються
обидва згадувані методи контролю: формативний та сумативний. Так,
формативний контроль засвоєння набутих знань, умінь та навичок
здійснюється через оцінювання усних відповідей студентів/курсантів щодо
проблем для обговорення, передбачених планом практичних занять, а також
шляхом проведення експрес-опитувань, тестувань, підготовки доповідей,
написання самостійних і модульних контрольних робіт [187, с. 11].
Сумативний контроль відбувається на заліку (1-й та 3-й семестри) або іспиті
(2-й та 4-й семестри).
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Крім того, у Робочій програмі з іноземної мови прописані конкретні
вимоги до володіння студентами/курсантами бакалаврату всіма видами
мовленнєвої діяльності. Так, вимоги з виду «Читання» наступні: розуміти
автентичні тексти, пов'язані з навчанням та юридичною спеціальністю;
резюмувати по-українськи зміст прочитаного іноземною мовою юридичного
тексту

з

попередньою

підготовкою.

Вид

мовленнєвої

діяльності

«Аудіювання» передбачає: розуміти та розпізнавати інформацію за темою,
пов’язаною з навчанням та юридичною спеціальністю; «Говоріння»: вміти
вести бесіду на основі типових ситуацій професійного спілкування,
висловлювати свою думку, продукувати чіткий, детальний монолог з
пройдених тем. І, нарешті, «Письмо» передбачає вміння: писати зрозумілі,
деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та
професійною сферами; готувати й продукувати ділову та професійну
кореспонденцію [187, с. 11].
Що стосується іншомовної підготовки в магістратурі, то тут слід ще раз
відмітити практику європейських університетів: в абсолютній більшості з
них на юридичних факультетах функціонують магістерські програми, які
викладаються іноземною (як правило, англійською) мовою. Для участі в
таких програмах студентам необхідно надати необхідні сертифікати про
володіння іноземною мовою на необхідному рівні. З англійської мови
визнаються, наприклад, такі сертифікати: Кембриджський сертифікат
«просунутий користувач» – рівень А, В; Кембриджський сертифікат
«досвідчений користувач» – рівень А, В, С; TOEFL (міжнародний, не
інститутський тест), виконаний на комп’ютері, що налічує не менше 230
балів; TOEFL (міжнародний, не інститутський тест), виконаний в Інтернеті,
що налічує не менше 90 балів; TOEFL (міжнародний, не інститутський тест)
друкований, що налічує не менше 500 балів.
Крім того, в багатьох європейських університетах діють програми
академічних обмінів, і магістранти мають змогу протягом одного/двох
семестрів навчатися в іншій країні. Це стає можливим, звичайно, тільки за
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умови володіння ними іноземною мовою (мовою цієї країни або
англійською).
Якщо ж говорити про навчання в магістратурі українських вищих
навчальних закладів, то в них студенти поки що мають вкрай обмежені
умови

для

академічної

мобільності.

Англомовними

магістерськими

програмами з права можуть похвалитися одиниці [296]. Тому єдиним шляхом
здійснення

іншомовної

підготовки

в

магістратурі

більшості

вищих

юридичних закладів України залишається проведення практичних занять з
іноземної мови.
Згідно з запропонованою нижче інноваційною моделлю іншомовної
підготовки, на другому циклі вищої юридичної освіти (магістратура)
іншомовна

компетентність

здобувачів

має

відповідати

якісним

характеристикам досвідченого користувача (еквівалент рівня С1), який є
незалежним у використанні іноземної мови в своїй професійній діяльності,
що вимагає мінімум 250 контактних годин (8 кредитів по 30 годин) в
структурі освітньої програми. Слід відзначити, що в жодному вітчизняному
вищому юридичному навчальному закладі такої кількості годин на вивчення
іноземної мови в магістратурі не виділено.
Тим

не

менше,

критерії

оцінювання

іншомовної

підготовки

магістрантів досить серйозні: володіти лексичним мінімумом до 1200
відібраних лексичних одиниць юридичної термінології, що є необхідним в
академічній та професійній сферах; знати основні правила синтаксичних,
семантичних, граматичних та фонетичних закономірностей іноземної мови;
знати граматичні структури в об’ємі навчального мінімуму, які дозволяють
спілкуватися на теми професійного змісту; реферувати та анотувати
автентичну літературу фахового характеру, читати та перекладати фахові
електронні та друковані джерела; уміти писати резюме, анотації, ділові
листи, складати тези для участі у конференціях; знати культурологічні
особливості країн, мова яких вивчається тощо [14, с. 4]. При цьому
сумативний (підсумковий) контроль передбачений у формі заліку (навіть не

293

іспиту), на який відведено всього 2 години. За таких умов неможливе
здійснення якісного оцінювання іншомовних компетентностей, якими
повинен володіти здобувач магістерського ступеня з права.
І, нарешті, на третьому циклі вищої юридичної освіти (аспірантура)
критерії оцінювання іншомовної підготовки в українських юридичних вищих
навчальних закладах, як правило, мають декларативний характер; вони є
завищеними й не відповідають реальній ситуації з іншомовною підготовкою
в аспірантурі. Більше того, оцінювання на випускному кандидатському
іспиті з іноземної мови й досі здійснюється за п’ятибальною шкалою.
У

документах,

які

регламентують

іншомовну

підготовку

аспірантів/ад’юнктів [15], перераховується значна кількість іншомовних
компетентностей, якими повинні володіти сучасні доктори філософії (PhD) з
права, а також ґрунтовні вимоги до складання кандидатського іспиту з
іноземної мови. Однак, при цьому не враховано попередній (як правило,
низький) рівень володіння іноземною мовою здобувачів, якого вони досягли
в магістратурі, де мали всього 28 контактних годин іноземної мови.
Слід зауважити, що в європейських університетах докторська, як і
магістерська, підготовка, може здійснюватися виключно іноземною (часто
англійською) мовою, якщо здобувач освіти надасть необхідні документи, що
підтверджують достатній рівень його іншомовної кометентності (перелік
сертифікатів аналогічний тим, що подаються для магістратури). У багатьох
країнах Європи останнім часом практикується навіть написання і захист
дисертацій з права англійською мовою (див. Розділ 3). В Україні не існує
таких можливостей, хоча роль якісної іншомовної підготовки сучасного
вченого в будь-якій галузі знань набуває особливої актуальності в умовах
глобалізації та євроінтеграції.
Таким чином, розвиток існуючих та запровадження нових критеріїв
оцінювання іншомовних компетентностей фахівців права на кожному циклі
вищої юридичної освіти з урахування національних та європейських
документів і підходів дозволить підвищити якість цієї освіти та забезпечить
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міжнародне визнання здобутої кваліфікації в галузі права. Усунути
протиріччя між європейськими та українськими вимогами до юридичної
освіти допоможе й уточнення такого поняття, як «профіль фахівця з права».
Науково-педагогічна діяльність на кафедрах іноземних мов вищих
навчальних закладів юридичного профілю та аналіз європейського досвіду
іншомовної

підготовки

фахівців

права

дозволяють

констатувати,

що

найпотужнішим мотиваційним аспектом вивчення іноземної мови для
майбутніх фахівців права є потенційна можливість навчання або професійної
зайнятості за кордоном, у країні, мова якої вивчається. Можна сміливо
стверджувати, що в європейських університетах, які пропонують значну
кількість програм академічних обмінів, мотивація студентів юридичних
факультетів набагато вища, ніж у країнах, де академічна мобільність розвинена
значно менше (Росія, Білорусь і, на жаль, Україна). Здобувачі вищої юридичної
освіти в цих країнах мають низький рівень сформованості готовності до
іншомовного

спілкування,

не

бачать

перспектив

застосування

своїх

іншомовних компетентностей.
Якщо, наприклад, на юридичних факультетах фінських університетів
пропонується від 50 до 100 стипендій мобільності, то й кількість здобувачів
вищої юридичної освіти, які бажають їх отримати, досить значна. А оскільки
головною умовою участі в цих програмах є високий рівень володіння
іноземною (як правило, англійською) мовою, то всі бажаючі старанно її
вивчають.
Прикладом формування високої мотивації вивчення іноземної мови
задля

професійної

зайнятості

можна

вважати

практику

німецьких

університетів, які вже в інформації для абітурієнтів на сайтах юридичних
факультетів вказують, що за умови успішного завершення навчання та
володіння їх випускниками англійською мовою останні матимуть можливість
працювати в штаті Європейського Суду, Європейського Парламенту або
Європейської Комісії.
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Слід відмітити, що з власного досвіду науково-педагогічної роботи в
Національній академії внутрішніх справ у період підготовки до проведення та
безпосередньо проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. у
здобувачів освіти цього закладу був відмічений найвищий рівень мотивації до
вивчення іноземної мови за період з 2005 по 2015 рр., оскільки вони бачили
реальні перспективи застосування своїх іншомовних компетентностей:
іншомовне спілкування з закордонними фанатами в побутових та професійних
ситуаціях (на вулицях, біля стадіону, на вокзалі, у транспорті, в аеропорту, у
відділках міліції тощо).
Ще одним мотиваційним фактором для європейських здобувачів вищої
юридичної

освіти

є

функціонування

в

університетах

англомовних

магістерських і докторських програм із юриспруденції, у рамках яких
викладання здійснюється відомими у своїй галузі закордонними викладачами
(наприклад, зі США або Великобританії).
Крім того, високій мотивації для вивчення іноземної мови є наявність у
навчальних групах міжнародних студентів, спілкування з якими спонукає до
оволодіння іншомовними компетентностями.
Потужним мотиваційним фактором є, звичайно, сама структура
Європейського Союзу, його відкритість, прозорість кордонів між країнами, що
уможливлює вільне пересування всередині нього як його громадян, так і
громадян інших країн.
На жаль, усі вказані мотиваційні фактори, як правило, «не діють» в
українських вищих навчальних закладах, що готують фахівців права.
Програми академічної мобільності у більшості таких закладів, за поодинокими
виключеннями (Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Національний

університет

«Києво-Могилянська

академія»,

Львівський

національний університет ім. Івана Франка), відсутні, оскільки в вітчизняних
університетах та академіях відсутні масштабні договори про міжнародну
співпрацю

в

галузі

працевлаштування

за

підготовки
фахом

юристів.

після

Професійна

отримання

зайнятість

українського

або

диплому
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бакалавра/магістра права у європейських організаціях чи установах для наших
фахівців є досить проблематичними, оскільки вітчизняна правова система має
значні відмінності від європейської.
Система англомовних магістерських програм із права в Україні тільки
зароджується. Наразі (станом на червень 2015 р.) таких програм налічується
лише дві: «Проблеми європейського права» в Національному університеті
«Києво-Могилянська

академія»

та

«Юридичні

засади

забезпечення

євроінтеграції України» у Львівському національному університеті ім. Івана
Франка . Також слід відмітити спорадичні випадки викладання окремих
англомовних курсів у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка (дистанційно, з викладачами університетів США) та Національному
університеті «Києво-Могилянська академія». Докторські англомовні програми
з права відсутні в Україні взагалі.
Наступний мотиваційний фактор, який був указаний як дієвий для
здобувачів вищої юридичної освіти в європейських університетах – наявність
міжнародних студентів у

навчальних групах – також «не працює» для

вітчизняних студентів-юристів, оскільки міжнародні студенти на юридичних
факультетах відсутні. На противагу медичним і технічним спеціальностям,
котрі охоче здобувають в українських вищих навчальних закладах студенти з
арабських і африканських країн (які активно спілкуються англійською мовою),
спеціальності юридичні опановують лише вітчизняні здобувачі вищої освіти.
І, нарешті, останній аспект, який формує низьку мотивацію до вивчення
іноземної мови вітчизняними студентами, це відносна «закритість» України,
незначна кількість іноземних громадян всередині країни. Ця особливість стала
особливо відчутною після історичних подій 2013-2014 рр. («Євромайдан»). На
жаль, наразі іноземні громадяни, туристи утримуються від відвідування
України.
Автором у Національній академії внутрішніх справ (НАВС), котра є
одним із закладів, що готує фахівців права, було проведене дослідження, яке
свідчить про низький рівень іншомовної підготовки курсантів (здобувачі на
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першому циклі вищої освіти НАВС) та знижений рівень мотивації курсантів до
вивчення іноземної мови. Наведемо дані, отримані в результаті дослідження:
1) Рівень курсантів-першокурсників не відповідає задекларованому як
вихідний рівень випускників середньої загальноосвітньої школи.
2) Кількість годин на вивчення ІМ недостатня.
3) Сумлінно ІМ вивчають менше 20 % курсантів.
4) 9 % курсантів брали б участь у конференціях/семінарах іноземною
мовою.
5) 14 % курсантів мали досвід роботи за спеціальністю з використанням
набутих в академії знань з іноземної мови (спілкування з футбольними
вболівальниками під час патрулювання вулиць у м. Києві у період проведення
Чемпіонату Європи з футболу 2012 р.).
6) 35 % курсантів відповіли, що отримують в академії рівень володіння
ІМ, достатній для майбутньої професійної діяльності.
7) 20 % курсантів відповіли, що знання з ІМ потрібні їм для подальшої
роботи за спеціальністю.
10) 16 % курсантів вважають, що контроль знань не впливає на
успішність.
11) 21 % курсантів зажди виконують домашні завдання.
12) 14 % курсантів відповіли, що в навчанні використовуються новітні
методи навчання (ТЗН, інтерактивні форми занять).
Як можна бачити, лише 20 % курсантів сумлінно вивчають іноземну
мову і 20 % курсантів відповіли, що знання з іноземної мови потрібні їм для
подальшої роботи за спеціальністю. Решта здобувачів – 80 % (!) – не бачать
перспектив застосування іншомовних компетентностей.
Ситуація

викладання

іноземної

мови

у

вищому

юридичному

навчальному закладі ускладнюється ще й тим, що поряд із достатньою
розробленістю

методики

навчання

іноземній

мові

для

школярів,

спостерігається відсутність ґрунтовних методичних розробок навчання
іноземній мові для дорослих, і зокрема, фахівців права. Кожен вищий
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навчальний заклад юридичного профілю, як правило, здійснює випуск
підручників або посібників, побудованих за схемою: передтекстові вправи –
юридичний текст до розмовної теми – післятекстові вправи. На цьому
«методичні пошуки» з викладання іноземної мови для майбутніх юристів
завершуються.
За таких умов вимога сучасності – безперервно зростаюча роль іноземної
мови у підготовці фахівця в контексті глобалізації освіти – стикається в
Україні з обмеженими можливостями традиційних технологій навчання, що
використовуються для засвоєння студентами іноземної мови у вищому
юридичному навчальному закладі. Водночас в європейських університетах
здобувачі вищої юридичної освіти мають у своєму розпорядженні значний
арсенал різноманітних технологій для опанування іноземною мовою: участь в
програмах мобільності в країні, мова якої вивчається; спілкування з
викладачами юридичних дисциплін, які є носіями мови, в Alma Mater (це
спілкування може бути як офіційним, під час занять, так і неофіційним – на
перервах, під час ланчу або кави брейк тощо); спілкування з іншомовними
одногрупниками; участь у літніх школах; відвідування лекцій запрошених із
інших країн експертів із права (суддів, адвокатів, прокурорів); у часть у роботі
шкіл і центрів іноземного (американського, англійського, німецького) права
тощо.
Таким чином, головними мотиваційними аспектами вивчення іноземної
мови для майбутніх фахівців права слід вважати потенційну можливість
навчання або професійної зайнятості за кордоном, як правило, у країні, мова
якої вивчається; функціонування в університетах англомовних магістерських і
докторських

програм

із

юриспруденції,

у

рамках

яких

викладання

здійснюється відомими у своїй галузі закордонними викладачами; наявність
міжнародних студентів у навчальних групах; участь у літніх школах права, а
також у роботі шкіл та центрів іноземного права.
Пропонуючи й обґрунтовуючи основні підходи до розробки нової
моделі іншомовної підготовки фахівців права в Україні, необхідно
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враховувати міжнародні стандарти й кращий європейський досвід, у першу
чергу – Міжнародну стандартну класифікацію освіти та проект Європейської
Комісії «Тюнінг», а також проект Національної стандартної класифікації
освіти.
Оскільки одним із ключових понять даного підрозділу є поняття
«компетентність», необхідно ще раз пояснити авторську інтерпретацію цього
поняття. Відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту», що набув
чинності 6 вересня 2014 р., компетентність – це «динамічна комбінація знань,
умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність
особистості успішно здійснювати професійну й подальшу освітню діяльність
і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти» [73].
Як зазначалося (див. Розділ 2), у проекті «Тюнінг» володіння
іноземною мовою належить до загальних (generic) інструментальних
(instrumental) компетентностей, якими повинен володіти кожен здобувач
вищої освіти. Примітно, що в підрозділі «Право», що належить до сфери
знань «Європейські студії» (European Studies), серед спеціальних (specific)
компетентностей

майбутніх

юристів

першою

згадується

«здатність

спілкуватися рідною та іноземною мовами, використовуючи необхідну
термінологію у своїй сфері» [478]. Набуття

зазначеної компетентності є

необхідною умовою навчання для студентів бакалаврату та магістратури.
Ще одним важливим документом, що роз’яснює, розвиток яких
навичок і компетентностей веде до отримання певної кваліфікації, є
Міжнародна

стандартна

класифікація

освіти

(Intеrnationаl

Standard

Сlassifiсation оf Еduсation) (далі – МСКО) [413]. MCКО як кoнцeпція,
мeтoдoлoгічний інструмент, мoдельнa мaтpиця для створення й oпису
(зокрема, кoдифікaції) сучасних oсвітніх систем існує і вдосконалюється
майже 40 років [124, с. 5].
Вища освіта представлена в МСКО чотирма рівнями кваліфікацій –
п’ятим, шостим, сьомим і восьмим. Так, шостий рівень – це бакалавр або
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його еквівалент. Освітні програми, які ведуть до присвоєння ступеня вищої
освіти (кваліфікації) або рівнозначної кваліфікації цього рівня, часто
призначені для освоєння студентами академічних та / або професійних знань,
навичок і компетентностей [там же]. Програми, як правило, мають
теоретичну основу, але можуть включати практичні компоненти, і
характеризуються високим рівнем досліджень та / або професійної
практикою. Традиційно такі програми реалізуються в університетах і
рівнозначних навчальних закладах вищої освіти. Програми цього рівня не
обов’язково вимагають завершення науково-дослідного проекту, але якщо
подібна робота ведеться, то вона менш поглиблена і менш незалежна або
більш керована, ніж на рівнях 7 і 8.
Для вступу на освітні програми для отримання кваліфікацій 6 і 7 рівнів
МСКО потрібно успішне завершення програм рівнів МСКО 3 або 4, що
дають доступ до третинної освіти. Вступ на освітні програми може залежати
від вибору предметів та / або оцінок, отриманих на рівнях МСКО 3 та / або 4.
Вступ або перехід на рівень МСКО 6 також можливі після успішного
завершення рівня МСКО 5. Після завершення програм 6 рівня МСКО
здобувачі вищої освіти можуть продовжити освіту на рівні МСКО 7 (рівень
магістратури або його еквівалент), хоча не всі програми рівня МСКО 6 дають
доступ до рівню МСКО 7 і зазвичай не дають прямого доступу до програм
рівня МСКО 8 (докторантура або її еквівалент).
Ступені

(кваліфікації),

отримані

по

завершенню

програм,

що

відносяться до 6 рівня МСКО, в різних країнах називаються по-різному, але
їх слід відносити до 6 рівня МСКО, тільки якщо вони відповідають певним
критеріям. Основні критерії: 1) теоретична та / або професійна основа змісту;
2) вимоги до вступу; 3) мінімальна сукупна тривалість програми і 4)
положення в національній структурі ступенів і кваліфікацій. Додаткові
критерії: 1) кваліфікація персоналу і 2) відсутність прямого доступу до
програм рівня МСКО 8.
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Тривалість програм цього рівня, як правило, становить 3-4 роки очного
навчання на рівні третинної освіти. Для систем, де ступені присвоюються за
кількістю накопичених кредитів, потрібне навчання, аналогічне по часових
витратах і інтенсивності.
Кваліфікацією сьомого рівня МСКО є магістр або його еквівалент.
Програми цього рівня кваліфікації призначені для надання учасникам
розширених академічних та / або професійних знань, розвитку навичок і
компетентностей, провідних до присвоєння другого ступеня або рівнозначної
кваліфікації. Програми цього рівня можуть мати істотну дослідницьку
складову, але не ведуть до присвоєння кваліфікації доктора філософії (PhD).
Як правило, програми цього рівня мають теоретичну основу, але
можуть включати практичний компонент і характеризуються високим рівнем
досліджень або

кращою професійною практикою. Традиційно

вони

викладаються в університетах або аналогічних вищих навчальних закладах.
Програми цього рівня можуть включати завершення роботи над науководослідним проектом або дисертацією на більш високому рівні, ніж той, що
очікується від здобувачів ступеня вищої освіти на рівні МСКО 6, і на менш
високому рівні, ніж той, що очікується на рівні МСКО 8.
Зазвичай для отримання кваліфікацій рівня МСКО 7 потрібна наявність
ступеня (кваліфікації) 6 рівня МСКО. У разі інтегрованих програм, які
готують до ступеня магістра або рівнозначного йому, для вступу потрібно
успішне завершення програм рівнів МСКО 3 або 4, що дають доступ до
третинної освіти. Програми рівня МСКО 7 значно складніші за змістом, ніж
програми рівня МСКО 6 і традиційно більш спеціалізовані. Після завершення
рівня зазвичай можливе продовження освіти на рівні МСКО 8 (рівень
докторантури), хоча не всі програми рівня МСКО 7 дають прямий доступ до
рівня МСКО 8.
Кваліфікацією восьмого рівня МСКО є докторський ступінь або його
еквівалент. Програми рівня 8, насамперед, розроблені для того, щоб привести
до просунутої кваліфікації в галузі наукових досліджень. Програми цього
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рівня МСКО присвячені поглибленому і самостійному дослідженню і, як
правило, пропонуються тільки в вищих навчальних закладах, таких як
університети,

орієнтованих

на

дослідження.

Програми

докторантури

орієнтовані як на присвоєння академічної, так професійної кваліфікації.
Докторська або еквівалентна кваліфікація зазвичай присвоюється після
представлення та захисту дисертації або рівнозначної письмової роботи, яка
заслуговує публікації і представляє значний внесок у розширення знань у
відповідній галузі вивчення. Тому такі програми, як правило, ґрунтуються на
дослідженні, а не тільки на вивченні матеріалу навчального курсу. У деяких
системах освіти програми рівня МСКО 8 містять обмежену кількість курсів
або вони зовсім відсутні, і претенденти ступеня доктора філософії
займаються дослідженнями в основному самостійно або в невеликих групах з
різним ступенем керівництва.
У деяких освітніх системах докторське дослідження проводиться
співробітниками

університетів,

працюючими

молодшими

науковими

співробітниками або науковими співробітниками, додатково до навчання в
докторантурі. Вступ на докторські програми або прийом на роботу в якості
молодшого наукового співробітника зазвичай вимагає успішного завершення
магістерських програм.
Кваліфікації рівня МСКО 8 дає доступ до професій, які вимагають
високого рівня володіння академічними навичками, до ведення науководослідної

діяльності

дослідницьких

та

в

уряді,

викладацьких

промисловості,
посад

у

а

також

навчальних

доступ

до

закладах,

що

пропонують освіту на рівнях МСКО 6, 7 і 8.
У різних країнах кваліфікації, що відносяться до рівня МСКО 8,
називаються по-різному, наприклад, «кандидат наук», «доктор філософії»
(PhD), «доктор літератури» (D.Lit), «доктор природничих наук» (D.Sc),
«доктор права» (LL.D) або аналогічні терміни.
Крім розмежування та опису рівнів в МСКО представлені також
розширені групи та гадузі (сфери) освіти. Зокрема, в 2013 р. Генеральною
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конференцією країн-членів ЮНЕСКО в Парижі було прийнято окрему
МСКО за сферами освіти (далі МСКО-С). Ця класифікація побудована як
трирівнева ієрархія між широкими галузями (перший найвищий рівень),
вузькими галузями (другий рівень) і деталізованими галузями (третій рівень),
причому перший і другий рівні є міжнародними і використовуються для
збору статистичних даних на рівні Світового банку, ООН і т .п., третій рівень
може бути адаптований до національної специфіки. Всього визначено 11
широких, 28 вузьких і 80 деталізованих галузей освіти і підготовки [455].
У порівнянні з МСКО 1997 р. у документі 2013 р. відбувся деякий
перерозподіл широких і деталізованих галузей між широкими галузями за
зазначеними критеріями і правилами класифікації. У той самий час відбулися
деякі зміни «широких груп» на «широкі галузі»; наприклад, розділ «3.
Coціальні нayки, бізнeс і пpaвo» на «03. Сoціальні нaуки, жypнaлістикa й
інфopмaція» і «04. Бізнeс, yпpaвління і пpaвo ».
Таблиця 5.4.
Галузі освіти та підготовки МСКО-С
Широка галузь,

Вузька галузь

Деталізована галузь

код і назва

(напрям),

(спеціальність),

код і назва

код і назва

1
04 Бізнес,

2
041 Бізнес і

3
0411 Облік та оподаткування

управління і право

управління

0412 Фінанси, банківська справа й
страхування
0413 Менеджмент і управління
0414 Маркетинг і реклама
0415 Секретарська й офісна робота
0416 Оптова й роздрібна торгівля
0417 Трудові компетентності

042 Право

0421 Право
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Слід зазначити, що в Україні, якщо і не здійснюють консервативного
опору МСКО, то принаймні частина суспільства про неї не поінформована і
байдужа до її реалізації [124, с. 5]. Це, зокрема, підтвердило проведення
Національною

академією

педагогічних

наук

(НАПН)

в

2012

р.

методологічного семінару, а потім в 2013 р. загальних зборів НАПН з
приводу розгляду проблематики стандартної класифікації освіти. Збори
визнали за необхідне розробити та затвердити Національну стандартну
класифікацію освіти (НСКО) як національний класифікатор освіти в Україні
й запропонували її концепцію [160]. Необхідно підкреслити, що в Україні й
досі, станом на квітень 2015 р., не існує НСКО, порівнянної з МСКО, що крім
інших факторів ускладнює системне оновлення вітчизняного освітнього
законодавства. Мають місце лише спорадичні публікації про необхідність
прийняття цього документа [126]. Що стосується розглянутого профілю
фахівця права, то в проекті НСКО він відповідає МСКО (табл. 5.2.).
Враховуючи євроінтеграційні прагнення України, таку відповідність слід
вважати правильною й логічною.
Слід ще раз наголосити, що в Україні станом на березень 2015 р. не
існує й національного галузевого стандарту в галузі знань «Право».
Важливим і, на даному етапі, єдиним документом, який на рівні вищих
навчальних

закладів

України

конкретно

й

чітко

описує

професійні

перспективи й профіль майбутніх юристів, є «Освітньо-кваліфікаційна
характеристика» (скорочено ОКХ). Так, наприклад, для Національної академії
внутрішніх справ (м Київ), яка є одним із вищих навчальних закладів, що
здійснюють підготовку фахівців права, офіційно затверджений Міністерством
освіти і науки України наступний варіант ОКХ [199, с. 2]:
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра
Галузь знань

0304 «Право»

Напрям підготовки

6.030402 «Правоохоронна

діяльність»
Квалификация

3451 дільничний інспектор міліції,
інспектор (органи внутрішніх

справ)
Цей стандарт поширюється на Національну академію внутрішніх
справ та її відокремлені структурні підрозділи, де готують фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавр,
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

галузі знань

0304 «Право»

,

(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки

«Правоохоронна діяльність»,
(код і назва напряму підготовки)

кваліфікації

3451 дільничний інспектор міліції,
інспектор (органи внутрішніх справ),
(код і назва кваліфікації)

з узагальненим об’єктом діяльності забезпечення громадської
безпеки,
(для освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр)

з нормативним терміном навчання (денна форма)

3 роки

.

(років, місяців)

Спеціаліст підготовлений до роботи в сфері економіки за ДК
009: 2010:
К.74.11 – діяльність у сфері права; К.75.24.1 – діяльність з охорони
громадського порядку й безпеки

.
(найменування і код виду економічної діяльності)

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК
003:2010:
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3451 Інспектори правоохоронних органів

.

(код і назва професійної роботи за класифікаційним угрупованням)

і може займати первинні посади 3451 дільничний інспектор міліції;
3451 інспектор (органи внутрішніх
справ) .
(назви посад із посиланням на нормативно-правовий чи нормативний документ, у якому вони встановлені)

Освітньо-кваліфікаційна

характеристика

(ОКХ)

випускників

факультету підготовки кадрів громадської безпеки Національної академії
внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» сфера знань
0304 «Право», напряму підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність» є
галузевим документом, у якому відображені цілі вищої освіти та професійної
підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки МВС
України, визначено вимоги до їх компетентності, інших соціально-важливих
властивостей і якостей.
Даний стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти, в
якому узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства і, з
урахуванням аналізу професійної діяльності, замовника – МВС України – до
змісту вищої освіти.
Стандарт поширюється на освітню діяльність Національної академії
внутрішніх справ із підготовки фахівців у сфері забезпечення громадської
безпеки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», сфери знань – 0304
«Право», напряму підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність» – базова
вища освіта, кваліфікації «дільничний інспектор міліції, інспектор органів
внутрішніх справ» з узагальненим об’єктом діяльності – забезпечення
правопорядку в державі, нормативний термін навчання (денна форма) – три
роки.
Відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності
ДК 009: 2010 та з урахуванням вимог ринку праці, видами професійної
діяльності бакалавра права за напрямом підготовки «Правоохоронна
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діяльність» є: 1) діяльність у сфері права – К.74.11; 2) діяльність з охорони
громадського порядку та безпеки – К.75.24.1. [93].
Фахівець здатний виконувати професійну роботу відповідно до
Національного класифікатора України, Класифікатора професій ДК 003: 2010
за класифікаційним угрупованням: 3451 «Інспектори правоохоронних
органів» і може займати первинні посади: 3451 «Дільничний інспектор
міліції; 3451 Інспектор (органи внутрішніх справ)».
Магістр права, згідно з Державним класифікатором професій, може
займати такі посади: професіонали в галузі правознавства, прокурорського
нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності, наукові співробітники
(правознавство), керівники інших підрозділів, керівні працівники апарату
органів судової влади, завідувачі відділом (самостійно), завідувачі відділом
(у складі управління), начальник відділу (у складі управління), начальник
підрозділу, начальник інспекції, начальник відділу, начальник відділу
(пенітенціарна система), начальник лінійного пункту міліції, начальник
слідчої частини. В ОКХ магістра права в пункті 3.10.3 розділу 3.10 зазначено,
що здобувач освіти повинен вміти, «працюючи з іншомовними текстами за
фахом, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні
словники, перекладати тексти на українську мову» [199, с. 40]. У пункті 3.11.
наголошується, що магістр повинен «здійснювати письмові контакти в
ситуаціях професійного спілкування, використовуючи лексико-граматичний
мінімум у певній галузі та іншомовні (друковані та електронні) джерела,
умови письмових ділових контактів із використанням прийомів і методів
письмового спілкування та відповідних методів оформлення ділової
документації; робити записи, виписки, складати план тексту, письмове
повідомлення, яке відображає певний комунікативний намір; вести ділову
переписку, використовуючи фонові культурологічні та країнознавчі знання;
заповнювати анкети іноземною мовою» [там же].
Таким чином, на основі проведеного аналізу міжнародних та
національних документів запропоновані такі підходи до розробки нової
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моделі іншомовної підготовки фахівців права в Україні: реалізація
трициклової структури підготовки фахівців у галузі права, заснована на
дескрипторах

Європейського

простору

вищої

освіти

і

стандартах

кваліфікацій 6, 7, 8 рівнів МСКО, імплементація компетентнісного підходу в
контексті розробки профілю фахівця по праву й відповідних освітніх
програм, заснованого на результатах проекту Європейської Комісії «Тюнінг».
Саму

новітню

модель

іншомовної

підготовки

майбутніх

юристів

представлено в наступному підрозділі.
5.3. Інноваційна модель іншомовної підготовки фахівців права
в трицикловій системі вищої освіти
У Європейському просторі вищої освіти простежується загальна
тенденція до посилення іншомовної підготовки у вищій освіті, що
підтверджується низкою нормативних документів, результатами аналізу та
синтезу літературних джерел, концепцій, інформації електронних ресурсів
тощо. В Україні реформування вищої освіти на основі нового Закону України
«Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій вимагає нових підходів
до модернізації іншомовної підготовки в умовах євроінтеграції та
глобалізації. Стан іншомовної підготовки в Україні переконує у необхідності
проектування інноваційних моделей такої підготовки фахівців різних
галузей. Так, актуальним наразі залишається розроблення моделі іншомовної
підготовки вітчизняних фахівців права.
Отже, необхідно визначити основні положення інноваційної моделі
іншомовної підготовки майбутніх юристів у трицикловій системі вищої
освіти України в контексті євроінтеграції.
Іншомовну підготовку слід вважати пріоритетним напрямом в
оновленні освіти, причому іншомовний сегмент освіти повинен бути
організаційно й процесуально побудований так, щоб якнайкраще, найбільш
ефективно досягати запланованих навчальних результатів/ результатів освіти
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[169]. Слід виходити з того, що тенденції до євроінтеграції системи вищої
освіти вимагають, з одного боку, індивідуалізації освітнього процесу, а з
іншого – створення інноваційних педагогічних моделей, які забезпечують
формування цілісного світогляду. Іншомовна підготовка в даному випадку є
однією з інтегруючих ланок між фаховою й гуманітарною підготовкою, яка
дає можливість цілісного розвитку особистості студента.
Необхідно зауважити, що для підготовки полікультурної професійної
мовної особистості, спроможної жити й працювати в швидкозмінних умовах
сучасного світу, схильної до діалогу, професійно компетентної, з наявною
виробничою культурою, що базується на соціальних нормах та особливостях
партнерських

культур,

із

почуттям

соціальної

відповідальності

та

толерантності тощо, потрібна саме багатовекторна модель іншомовної
підготовки, яка, поєднуючи професійний та загальний компоненти, сприяє
професійному, суспільному та особистісному розвитку майбутнього фахівця.
Модель іншомовної підготовки дасть можливість врахувати й вимогу
фундаменталізації

освіти

за

рахунок

прагматичною та загальнокультурною

зміни

співвідношення

між

частинами освіти майбутнього

юриста, виводячи в розряд пріоритетних проблеми розвитку загальної
культури фахівця, формування у нього цілісного світогляду, інтегративного
системного

мислення,

здатності

до

самостійного

творчого

пошуку,

компетентності та професіоналізму.
Нова прогресивна модель іншомовної підготовки необхідна також як
реакція на існуючі неефективні умови навчання іноземних мов, результати
якого не відповідають потребам суспільства. Це корелює з твердженням, що
освіта як системне утворення первісно виникає на засадах самоорганізації (і
надалі організаційно підтримується) на певному етапі розвитку культури,
коли несистемне, випадкове, тобто неефективне, освоєння культурного
досвіду в міру його стрімкого (за шкалою часу в одиницях тривалості життя
одного покоління) накопичення й зростаючої актуалізації більше не може
задовольняти людство [294, с. 180].
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Саме в такому контексті в дослідженні розглядається потреба в новій
моделі іншомовної підготовки фахівців права, яка покликана реалізувати
нове соціальне замовлення суспільства. Воно полягає, як уже зазначалося в
необхідності підготовки фахівців, які, перш за все, здатні швидко
адаптуватися до нових соціальних, професійних, культурних, освітніх умов,
які так само швидко змінюються в сучасному інформаційному суспільстві.
Лише неперервна освіта й самовдосконалення допоможуть досягти
цього. Звідси витікає необхідність розвивати адаптивні здібності майбутніх
юристів, навички та вміння самоосвіти (у даному випадку лінгвосамоосвіти);
сформувати у майбутнього фахівця вміння самостійно орієнтуватися, як
підкреслювалося

вище,

в

професійному

полікультурному

й

мультилінгвальному середовищі, незважаючи на непередбачуваність його
змін, та успішно вибудовувати власну професійну кар’єру. Фактично перед
вищою освітою України постає завдання задовольнити потреби не лише
національного, але й міжнародного ринку в професійних юридичних кадрах.
Роль іншомовної підготовки при цьому беззаперечна. Потрібна
система, спрямована на перетворення іншомовного спілкування у невід’ємну
складову професійної діяльності фахівців права в умовах глобалізованого
інформаційного суспільства. Тобто, інформаційне суспільство диктує
необхідність забезпечити інформаційну адекватність освіти. Інформація
виступає універсальною мірою організованості в світі, є дериватом і
детермінантою порядку будь-якої природи [294, с. 181].
Останніми роками вітчизняними науковцями було здійснено ряд
досліджень, присвячених іншомовній підготовці фахівців тих чи інших
галузей: майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій
[26450], студентів економічних спеціальностей [288] та студентів технічних
університетів [253]. У кожному з досліджень було представлено модель
іншомовної підготовки. Так, у роботі Н.А. Сури було репрезентовано модель
іншомовної підготовки майбутніх ІТ-фахівців, у якій за основу взято
текстову діяльність. Автор вважає текст «реальною й продуктивною основою
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навчання всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, монолог, діалог,
читання, письмо)» [264, с. 161] й тому вбачає за доцільне навчання майбутніх
фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій прийомів оперування з
іншомовним текстом на передтекстовому, текстовому й післятекстовому
етапах.
Передтекстовий етап, на думку вченої, має включати в себе вправи на
впізнавання слова за формальною ознакою; вправи на впізнавання слова за
семантичною ознакою; вправи на автоматизацію впізнавання лексичних
одиниць; вправи на відмінність граматичних явищ; підстановлювальні
вправи; трансформаційні вправи; вправи на навчання роботи зі словниковою
статтею; вправи на прогнозування змісту прочитаного; передтекстове
орієнтування читача тощо.
Текстовий етап включає вправи на згортання тексту; вправи на
цитування; вправи на реконструкцію тексту; вправи перефразовування;
вправи на виявлення авторського ставлення й оцінки в тексті; вправи на
узагальнення матеріалу тощо. Післятекстовий етап має містити вправи на
виявлення теми тексту; вправи, що використовуються для виявлення ідеї;
вправи

на передачу сюжету;

вправи

на складання

характеристики

персонажів; вправи на оцінку ключових моментів тексту тощо.
Критеріями відбору текстів мають бути: 1) цілеспрямованість (тексти
повинні комплексно реалізувати цілі навчання іноземної мови в технічному
ВНЗ); 2) функціональність (тексти мають відповідати їх методичним
функціям у системі навчання); 3) країнознавча актуальність та адекватність
(мають передавати й навчати передання інформації й про країну мови, що
вивчається, і про рідну країну); 4) адаптивність (мають відповідати рівню
знань, навичок та вмінь студентів певного етапу навчання); 5) мотивація й
стимулювання навчальної діяльності студентів (тексти мають викликати
інтерес і бути мотивуючими в плані: інтелектуальних потреб та інтересів тих,
хто навчається, їх прагматичних інтересів і потреб) [264, с. 164].

Крім

текстової діяльності, за Н.А. Сурою, важливими аспектами іншомовної
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підготовки ІТ-фахівців є також «навчання іншомовної вимови, лексичних
навичок усного мовлення й читання та формування іншомовної граматичної
компетенції» [264, с. 167].
У роботі І.В. Секрет у рамках «педагогічної концепції формування
іншомовної

професійної

компетентності

студентів

вищих

технічних

навчальних закладів в умовах дистанційної освіти репрезентовано так звану
модель іншомовної професійної компетентності» [253, с. 238]. Вчена
зазначає: якщо склад іншомовної компетентності можна представити в
сукупності таких компонентів, як «компетенції лінгвістичного рівня»,
«компетенції соціолінгвістичного рівня» та «компетенції прагматичного
рівня», то у складі іншомовної професійної компетентності особливого
значення набувають прагматичні компетентності. Останні в свою чергу
включають загальнопрофесійні компетентності, які мають системний та
міждисциплінарний характер, обумовлений загальним профілем напрямку
професійної підготовки студентів, і охоплюють:
- предметну (інформаційну та практичну) компетентність – глибокі
знання, уміння, навички, класифікація та досвід у професійній діяльності;
- міжпредметну

(загальногуманітарну)

компетентність

–

уміння

підтримати свій «інформаційний» тонус, який передбачає готовність до
міжпредметної інформаційної діяльності та особистісну професійну потребу
в ній, навички обґрунтовано інтерпретувати відібрану інформацію;
- професійно-комунікативну компетентність, що охоплює володіння
технологією професійного спілкування (навички досягати комунікативного
контакту, вміння обирати тактику спілкування адекватно ситуації, уміння
управління спілкуванням та ін.);
- педагогічну компетентність як сукупність знань та володіння
специфічними технологіями, методами та прийомами навчання, що
забезпечують реалізацію освітнього процесу на високому рівні й потребу в
професійному саморозвитку;
- психологічну компетентність у сукупності психологічних знань про

313

реалізацію професійної діяльності, творчих процесів, навчальну діяльність та
її стратегії, тощо;
- рефлексивну компетентність, пов’язану з навичками критично
оцінювати процес та результати своєї діяльності, вносити необхідні
корективи,

усвідомлювати

рівень

власних

здібностей,

бажання

до

самовдосконалення [253, с. 239].
За І.В. Секрет, обов’язковою умовою професійної компетентності у
будь-якій предметній галузі є оволодіння умінням роботи з інформаційнокомунікаційними технологіями. Все це складає систему метазнань і
метаумінь фахівця та визначає його професійну майстерність, можливості
швидкої адаптації в умовах частої зміни науково-технічної парадигми,
виробничих і соціальних технологій. Зазначені метазнання та метауміння у
свою чергу є складовими одного з найбільш важливих компонентів культури
сучасної людини і суспільства, який актуалізувався у період сходження ХХ
та ХХІ ст. і отримав назву інформаційної культури. Інформаційна культура є
більш ємним поняттям, яке охоплює як складовий компонент широкий
спектр різних знань та умінь у галузі роботи з інформацією та використання
інформаційно-комунікативних технологій, що не зводиться до їх сумарної
кількості та являє якісно нове інтегральне утворення, яке визначається як
інформаційна компетентність.
Культурно-інформаційну теорію взято за основу і в моделі іншомовної
підготовки, яку запропонував для студентів економічних спеціальностей О.В.
Хоменко. Визначивши місце іншомовної підготовки в глобалізованому
інформаційному суспільстві та окресливши доцільність проектування
інноваційної професійно орієнтованої системи іншомовної підготовки,
вчений здійснив спробу більш повно представити її, скориставшись
методологією системного підходу та ідеями синергетики [288, с. 185]. Так, до
основних структурних компонентів системи іншомовної підготовки ним було
віднесено:
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- зовнішнє середовище системи – соціально-професійне середовище,
частина макросистеми – соціуму, культури тощо;
- суб’єкти взаємодії в навчальному процесі, що представлені як у
керуючій, так і в керованій підсистемах, що являють собою особистісно та
професійно орієнтовану діяльність викладача та діяльність студента;
- вхід

керуючої

підсистеми

–

ресурсне

забезпечення

процесу

іншомовної підготовки, цілі, підходи, зміст навчання, інформаційно-ресурсне
середовище;
- процес перетворення керуючої підсистеми – методичне забезпечення
іншомовної підготовки, принципи, методи, технології навчання;
- вихід керуючої підсистеми – виконання соціального замовлення, мети
(формування полікультурної/вторинної професійної мовної особистості) та
забезпечення підготовки фахівців із високою адаптацією до нових
соціальних, культурних, освітніх, професійних умов;
- вхід

керованої

підсистеми

–

формування

вторинної

мовної

особистості, що відбувається через формування професійно-орієнтованої
іншомовної комунікативної компетентності, розвиток адаптивних здібностей.
Набуття навичок та вмінь самоосвіти (лінгвосамоосвіти);
- процес перетворення керованої підсистеми – безпосередньо процес
навчання студента;
- вихід керованої підсистеми – сформована професійно-орієнтована
іншомовна комунікативна компетентність.
Як можна бачити з огляду існуючих моделей (систем, концепцій)
іншомовної підготовки, жодна з них не враховує такого аспекту, як
досягнення певних результатів навчання та формування визначених
компетентностей на кожному з циклів вищої освіти. Однак саме такий
підхід доцільно вважати ключовим для здійснення іншомовної підготовки в
вищих навчальних закладах. Його ж використано і в Програмі з англійської
мови для професійного спрямування, про яку неодноразово згадується в
даному дослідженні.
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Модель іншомовної підготовки майбутніх юристів має будуватися в
контексті трициклової системи вищої освіти, оскільки саме трициклова
структура вищої освіти (поряд із забезпеченням якості, визнанням ступенів
та періодів навчання в закладах вищої освіти) є основою Болонського
процесу

з

формування

привабливого

й

конкурентоспроможного

Європейського простору вищої освіти [124]. Справді, у рамках Болонського
процесу за проектом Європейської комісії «Тюнінг – Налаштування освітніх
структур у Європі» (Tuning – англ.) з 2000 року розвивають і успішно
застосовують компетентнісний підхід, що враховує потреби й інтереси
студентів. Проект пропонує методологію розроблення, реалізації, оцінювання
та розвитку освітніх програм за різними циклами, галузями й типами
(академічним,

професійним).

За

Національною

рамкою

кваліфікацій,

документальною базою для якої були документи проекту Тюнінг, перший
цикл відповідає шостому (бакалаврському) рівню, другий цикл – сьомому
(магістерському) рівню, а третій цикл – восьмому (докторському) рівню.
Таким чином, по завершенні кожного циклу вищої освіти у
майбутнього юриста повинні бути сформовані компетентності, які базуються
на:
- Національній рамці кваліфікацій;
- стандартах вищої освіти;
-

дескрипторах,

запропонованих

Загальноєвропейськими

Рекомендаціями з мовної освіти;
- професійних вимогах до фахівців із права, що розроблені та
затверджені підприємствами, організаціями, інститутами;
- результатах опитування роботодавців, викладачів і студентів, а також
випускників вищих навчальних закладів.
Отже, інноваційна модель іншомовної підготовки фахівців права – це
цілісна сукупність компонентів, кожний із яких має складну структуру; які
взаємодіють

між

самоорганізованої,

собою

й

забезпечують

безперервної,

відкритої

збереження

і

розвиток

професійно-орієнтованої
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іншомовної

підготовки

в

полікультурному

та

мультилінгвальному

глобалізованому світі. До основних структурних компонентів моделі слід
віднести:
- зовнішнє середовище: глобалізація, євроінтеграція, інтернаціоналізація
та похідні від них різновиди мобільності;
- суспільне середовище: нові вимоги до особистості, нова якість вищої
освіти, новий зміст професійної діяльності;
- вхід до системи вищої юридичної освіти: нормативне забезпечення
іншомовної підготовки, що включає як документи Європейського
Союзу, національну законодавчу базу, так і професійні стандарти;
ринок праці, який висуває нові вимоги до сучасних юристів;
процес

здійснення

іншомовної

підготовки:

а)

формування

чітко

визначеного переліку іншомовних компетентностей на кожному з циклів
вищої юридичної освіти; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги
до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
вимоги професійних стандартів; перевірка результатів навчання; б) умови
освітнього

процесу

іншомовної

підготовки

фахівців

права:

вибір

здобувачами освіти дисциплін; практики, стажування; літні школи;
дистанційні курси; самоосвіта;
-

вихід із системи вищої юридичної освіти: сучасні конкурентоздатні на
ринку

праці

фахівці

права,

що

володіють

іншомовною

компетентністю/сформована іншомовна компетентність.
Як зазначалося вище, ключовим документом для новітньої моделі
іншомовної підготовки юристів має бути Програма з англійської мови для
професійного спрямування. За цією програмою, існує 6 рівнів володіння
іноземною мовою (РВМ): А1, А2; В1, В2; С1, С2. Отже, на першому циклі
(бакалаврат) для здобувачів вищої юридичної освіти як кінцевий результат
пропонується еквівалент рівня В2 (незалежний користувач), який передбачає
мінімум 200 контактних годин і вимагає складної мовної поведінки.
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Зовнішнє середовище
професійна мобільність
Фактори впливу
 глобалізація
 євроінтеграція
 інтернаціоналізація

трудова мобільність

тимчасова зайнятість

академічна мобільність

дослідницька мобільність
навчальна мобільність
короткотермінова
(кредитна)

Суспільне середовище

Фактори суспільного середовища
 нові вимоги до особистості в суспільстві знань
 міжнародно визнана якість вищої освіти
 інноваційний зміст професійної діяльності

довготермінова
(ступенева)

навчання/робота в умовах полікультурності й
мультилінгвальності

- міжособистісний
- корпоративний

Рівні
- міжорганізаційний
- міждержавний

Система вищої юридичної освіти

Вхід
Міжнародні документи
 ЄРК
 РК ЄПВО
 МСКО
 Стандарти та рекомендації з
забезпечення якості вищої освіти
ЄПВО
 Загальноєвропейські
рекомендації з мовної освіти

Національна законодавча база
 Угода про Асоціацію між
Україною та ЄС
 Закон України «Про вищу
освіту»
 НРК
 Стандарти вищої освіти

Професійні стандарти
 міжнародні (МАЮ)
 національні
(Асоціація
правників
України;
Асоціація українських правників;
Союз юристів України; Асоціація
християн-юристів України; Асоціація
адвокатів
України;
Українська
асоціація медіа-юристів тощо)

Освітні програми в галузі права
Наукова компонента

PhD

6 кредитів

С2

Кмn ком
…
Км3
Км2
Км1

Освітня

В2

24 кредити

Бакалавр

Магістр

6 кредитів

С1

Р1

Кbn
…
Кb2
Кb1

Р2 Р3

Р4

Крn
…
Кр3
Кр2
Кр1

Вихід
понента

Вихід

Р5

Вихід

Умови освітнього процесу
Індивідуальна траєкторія
 вибір 25 % дисциплін, навчальних курсів
 практики, закордонні стажування
 літні школи
 мовні курси
 дистанційні курси тощо

Інтернаціоналізація, інтеграція науки, освіти, ринку праці
- академічні обміни
- міжнародні студенти
- подвійні дипломи
- дуальність (освіта+практика)
- викладачі: а) закордонні;
б) експерти/професіонали (судді, прокурори, адвокати);
в) дослідники/вчені-правознавці

Р
И
Н
О
К
П
Р
А
Ц
І
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Іншомовну компетентність випускників слід перевіряти відповідно до
досягнень, складених на базі дескрипторів рівня В2 Загальноєвропейських
Рекомендацій з мовної освіти (Додаток П).
Для отримання ступеня бакалавра, разом з усіма іншими професійними
вміннями, студент-юрист повинен бути здатним ефективно спілкуватися
іноземною мовою у професійному середовищі, щоб:
 обговорювати пов’язані з юриспруденцією питання, для того щоб
досягти порозуміння зі співрозмовником;
 готувати публічні виступи, пов’язані з юридичними проблемами,
застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми
ведення дискусій і дебатів;
 знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, що
міститься в англомовних юридичних документах (як у друкованому, так і в
електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами
та термінологією;
 аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних,
що є необхідним для виконання професійних завдань та прийняття
професійних рішень;
 складати юридичні тексти й документи англійською мовою з низки
галузевих питань;
 писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне
розуміння та попередні знання у конкретному юридичному контексті;
 перекладати

іншомовні

юридичні

тексти

на

рідну

мову,

користуючись двомовними спеціалізованими словниками, електронними
словниками та програмним забезпеченням перекладацького спрямування.
Обов’язковою умовою ефективного навчання іноземної мови в бакалавраті
вищих юридичних навчальних закладів має бути підсумковий контроль у
формі іспиту та рубіжний контроль у формі модульних контрольних робіт.
Однак,

для

ефективного

професійного

спілкування

у

таких

професійних галузях, як право, журналістика, бізнес і туризм, вимагається
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більш високий рівень володіння мовою, оскільки вони передбачають більш
інтенсивну комунікативну діяльність [358]. Отже, спеціалізація «Право»
передбачає обов’язкову магістерську освіту.
Тому на другому циклі (магістратура) для здобувачів вищої юридичної
освіти пропонується запровадити обов’язків рівень володіння іноземною
мовою, еквівалентний С1 – досвідчений користувач автономний, який
вимагає мінімум 250 контактних годин в структурі освітньої програми.
Принагідно слід відзначити, що

в жодному вітчизняному вищому

юридичному навчальному закладі такої кількості годин на вивчення
іноземної мови в магістратурі не виділено.
Здобувач магістерського ступеня з юриспруденції повинен володіти
наступними компетентностями (Додаток П):
- розуміти довготривалі висловлювання, що містять юридичні терміни
та характерні для офіційного й наукового стилів граматичні конструкції.
Розуміти мовлення, навіть якщо воно не досить чітко структуроване або коли
його зв’язність прихована і не виражена експліцитно. Він може розуміти
програми телебачення й фільми, що містять юридичну лексику, без
надмірних зусиль;
- розуміти довгі та складні юридичні тексти, оцінюючи особливості їх
стилю. Він може розуміти фахові статті та довгі інструкції, які стосуються
сфери його діяльності. Самостійно читати тексти: а) швидко переглядати; б)
розуміти загальний зміст; в) глибоко й уважно прочитувати;
- швидко й спонтанно висловлюватися на професійні теми без
очевидних утруднень у доборі виразів. Може гнучко й ефективно
користуватися мовою із професійною та соціальною цілями. Може чітко
формулювати

думки

й

точки

зору

та

донести

свої

погляди

до

співрозмовників у повному обсязі;
- представляти чіткі, детальні висловлювання на складні, у тому числі
професійні, теми, розвиваючи окремі точки зору та доходячи логічного
висновку;
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- робити усні повідомлення й доповіді на зразок тих, що можуть
знадобитися в типових ситуаціях професійної діяльності (у суді, в
прокуратурі тощо);
- вміння вести діалог – обмін інформацією, який має включати кілька
типових запитань і відповідей, професійних реплік, звертань, швидких
реакцій тощо;
- письмово виражати думки у формі чіткого, добре структурованого
тексту, висловлюючись досить поширено. Він може писати офіційні листи
або доповіді на професійні теми, підкреслюючи те, що йому видається
найважливішим. Вміння писати під диктовку спеціалізовані тексти.
Вихідний рівень володіння іноземною мовою слід оцінювати під час
випускного кваліфікаційного іспиту по завершенню магістерської програми.
Третій цикл вищої юридичної освіти (докторський/ PhD) передбачає
мовний рівень С2 (Досвідчений користувач компетентний) та оволодіння
здобувачами наступними компетентностями (Додаток П):
- легко розуміти практично всі форми писемного мовлення, у тому
числі складні в структурному чи лінгвістичному плані тексти, такі як
підручники з різних галузей права, статті з юриспруденції тощо;
- відсутність жодних утруднень у розумінні будь-якого розмовного
мовлення, живого або в записі, навіть якщо воно звучить у швидкому
природному темпі, за умови, якщо в здобувача є якийсь час для того, щоб
звикнути до індивідуальних особливостей мовлення;
- без зусиль брати участь у будь-якій розмові чи дискусії, легко
вживаючи ідіоматичні звороти та колоквіалізми (розмовні слова та вирази).
Може вільно висловлюватися, розрізняючи найтонші відтінки смислу. Якщо
в мовленні виникає проблема, може усунути її непомітно для інших;
- може представити чітке, рівне й повне значення або аргумент у стилі,
що відповідає контексту. Його висловлювання має ефективну логічну
структуру, яка допомагає співрозмовникам виділити й запам’ятати значущі
пункти;

321

- словниковий запас широкий, точний, такий, що відповідає предмету
й ситуації;
- граматичні помилки трапляються рідко й не впливають на правильну
передачу значення. Вимова неносія мови не заважає розумінню;
- темп мовлення подібний до темпу мовлення носія мови в знайомих
галузях. Носієм мови сприймається легко;
- може легко написати чіткий послідовний текст у певному стилі. Він
може писати складні листи, доповіді й статті, представляючи проблему
(предмет розгляду) за допомогою ефективної логічної структури, що
дозволяє адресату виділити й запам’ятати значущі пункти. Може писати
резюме та огляди професійних або літературних праць.
У Програмі з англійської мови для професійного спрямування кількість
годин для рівня С2, який необхідний для здобувачів освіти третього циклу,
не вказано [358]. Отже, кожен вищий навчальний заклад, який здійснює
докторську підготовку юристів, сам вирішує, скільки аудиторних годин він
може виділити на вивчення іноземної мови. Так, у Національній академії
внутрішніх справ робочими навчальними планами для ад’юнктури на 20142015 навчальний рік передбачено 140 аудиторних годин протягом двох
семестрів. Решті навчальних закладів, які готують аспірантів з юридичних
спеціальностей, також слід пам’ятати, що «одним із рівневих індикаторів, що
узгоджені в межах рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти
і якими має володіти випускник докторської програми, є наступний – бути
спроможним спілкуватися з колегами, широким академічним загалом і
суспільством у цілому в сфері свого досвіду» [369, с. 82], а це наразі
неможливо без знання іноземних мов (мови).
Таким чином, запропонована модель іншомовної підготовки майбутніх
фахівців

права

в

трицикловій

системі

вищої

освіти

базується

на

компетентнісному підході. Це означає, що по завершенні кожного циклу
вищої юридичної освіти – бакалаврату, магістратури, аспірантури – здобувач
повинен володіти певним набором конкретних компетентностей з іноземної
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мови/іншомовних компетентностей. При чому для перших двох циклів
передбачена визначена кількість контактних годин з іноземної мови, у
рамках якої (кількості) здобувач гарантовано отримає необхідні знання й
навички: для бакалаврату це 200 контактних годин, для магістратури – 250.
Що

стосується

третього

циклу,

то

тут

необхідне

застосування

диференційованого підходу. Перед навчанням в аспірантурі доцільним є
проведення вхідного тесту. Якщо здобувач показує на тесті рівень С2, то він
взагалі може не відвідувати заняття з іноземної мови. Якщо ж рівень нижчий
за С2, то відвідування аудиторних занять має бути обов’язковим. Кількість
контактних годин на рік при цьому має складати не менше 140.
Висновки до п’ятого розділу:
1. Критерії оцінювання іншомовних знань майбутніх фахівців права
мають бути максимально чіткими та оголошуватися здобувачам вищої освіти
перед навчальним курсом з іноземної мови. Пропонується наступний набір
критеріїв оцінювання до чотирьох рівнів іншомовної компетентності
юристів:1) високий: особа, що навчається, виявляє особливі творчі здібності,
вміє самостійно здобувати іншомовні знання, без допомоги викладача
знаходить іншомовні джерела інформації, використовує набуті знання і
вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді
іноземною мовою, самостійно розвиває власні обдарування і нахили; 2)
достатній: особа, що навчається, вільно володіє вивченим обсягом матеріалу,
застосовує його на практиці, вільно виконує вправи і розв’язує задачі в
стандартних ситуаціях іншомовного спілкуання, самостійно виправляє
допущені помилки, кількість яких незначна, вміє зіставляти, узагальнювати,
систематизувати

інформацію під

керівництвом викладача, в цілому

самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність,
виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на
підтвердження певних думок; 3) середній: особа, що навчається, відтворює
значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних
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положень, з допомогою викладача може аналізувати матеріал, виправляти
помилки, серед яких є значна кількість суттєвих, або володіє матеріалом на
рівні, вищому за початковий; 5) низький (рецептивно-продуктивний): особа,
що навчається, володіє іншомовним матеріалом на рівні окремих фрагментів,
що становлять незначну частину навчального матеріалу, або на рівні
елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.
2. У проекті Національної стандартної класифікації освіти вузька
галузь (напрям) «Право» відноситься до широкої галузі «Бізнес, управління і
право», що відповідає Міжнародній стандартній класифікаціії освіти. Для
подолання

невідповідностей

європейським

тенденціям

іншомовної

підготовки юристів, враховуючи євроінтеграційні прагнення України, таку
відповідність слід вважати правильною й логічною і рекомендується
залишити її в кінцевому варіанті НСКО.
3.

Для покращання вищої юридичної освіти існує гостра необхідність

затвердження державного галузевого стандарту з «Права». Пропонується
внести до обов’язкових професійних характеристик фахівців права на
кожному циклі вищої освіти перелік чітко визначених іншомовних
компетентностей, наприклад: 1) бакалавр права повинен: обговорювати
іноземною мовою пов’язані з юриспруденцією питання, для того щоб досягти
порозуміння зі співрозмовником; готувати публічні виступи 3-5 хв., пов’язані
з юридичними проблемами, застосовуючи відповідні засоби вербальної
комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів; знаходити нову
текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, що міститься в іншомовних
юридичних документах (як у друкованому, так і в електронному вигляді),
користуючись відповідними пошуковими методами та термінологією;
аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є
необхідним для виконання професійних завдань та прийняття професійних
рішень; писати ділові та професійні листи; перекладати іншомовні юридичні
тексти

на рідну

мову,

користуючись двомовними

спеціалізованими
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словниками, електронними словниками та програмним забезпеченням
перекладацького спрямування
4. Концептуальні засади модернізації іншомовної підготовки фахівців
права в Україні мають ураховувати наступне. Відсутність програм
академічних обмінів студентів-юристів

унеможливлює мотивацію до

вивчення ними іноземної мови (мов). Тому необхідною умовою якісної
іншомовної підготовки є можливість закордонних стажувань або вивчення
юриспруденції протягом принаймні 1-го семестра в визначених європейських
університетах. Для цього потрібне не тільки підписання, а й виконання угод
про співпрацю українських вищих навчальних закладів, які готують юристів
(Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національної академії
внутрішніх справ, Академії адвокатури України й інших), та європейських
університетів, у яких функціонують юридичні факультети. Слід пам’ятати,
що найкраще засвоєння навчальної програми зі спеціальності «Європейське
право» можливе саме в Європі, під час безпосереднього ознайомлення з
європейськими цінностями та традиціями.
5. Створення

науково

обґрунтованої

концепції

трансформації

іншомовної підготовки фахівців права в Україні має на меті окреслити
параметри ефективної моделі такої підготовки та поетапного переходу від
існуючої організації цієї підготовки до більш ефективної, такої, що
відповідає основним принципам і пріоритетам Болонського процесу,
європейським тенденціям з урахуванням при цьому національних традицій і
особливостей. Основними завданнями концепції є: 1) трицикловість
іншомовної підготовки фахівців права (безперервне рівномірне навчання
іноземної мови (мов) протягом трьох циклів: бакалаврату-магістратуриаспірантури); 2) перехід від оціночного до компетентнісного підходу в
здійсненні іншомовної підготовки юристів (формування на кожному циклі
вищої освіти визначених іншомовних компетентностей); 3) запровадження
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нових – більш чітких, конкретних – критеріїв оцінювання іншомовної
підготовки фахівців права.
6. Згідно

з

європейським

досвідом

доцільними

характеристиками

іншомовної підготовки майбутніх юристів в Україні слід визнати такі:
- організація такої підготовки на основі компетентнісного підходу;
-

інтенсивна

іншомовна

підготовка

на

юридичних

факультетах

університетів здійснюється на першому або першому й другому курсах
бакалаврату; на старших курсах здійснюється викладання визначених
юридичних дисциплін іноземною мовою (наприклад, «Європейсье право»,
«Право ЄС» тощо);
- наявність значної кількості англомовних магістерських програм із права;
- за бажанням здобувачів вищої юридичної освіти написання й захист
дисертацій іноземною (англійською) мовою;
- написання наукових статей до закордонних спеціалізованих видань
іноземною мовою;
- функціонування літніх «шкіл іноземного (англійського, німецького)
права, де навчання юриспруденції здійснюється іноземною мовою; мовні
курси для бажаючих;
- академічні обміни/академічна мобільність;
- запрошення закордонних викладачів та/або експертів (відомих адвокатів,
суддів, державних діячів) для читання лекцій із права іноземною мовою.
7.

Здійснення

нової

моделі

підготовки

фахівців

найвищої

кваліфікації потребує відповідного суттєвого оновлення законодавства про
вищу освіту (затвердження галузевого стандарту зі спеціальності «Право»), а
також сертифікацію (міжнародними сертифікатами про володіння певною
іноземною мовою) наукових і науково-педагогічних кадрів найвищої
кваліфікації. Національні особливості та традиції зумовлюють доцільність
поступових і асинхронних (за різними напрямами в міру готовності)
трансформацій залежно від швидкості й якості контекстуальних освітньонаукових перетворень.
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8.

Реалізація окреслених концептуальних положень дасть змогу

еволюційно (без руйнування існуючого, несформованості нового) перейти до
більш досконалої моделі іншомовної підготовки фахівців права, що
дозволить

українській

юридичній

освіті

швидше

інтегруватися

в

європейський простір вищої освіти, досліджень, докторської освіти, науководослідницької інформації, підвищити її (юридичної освіти) якість і
конкурентоспроможність.
9.

Основні наукові результати, викладені в розділі, опубліковано в

[176-178; 186-189].
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ВИСНОВКИ

У

монографії

представлений

теоретичний

аналіз

сучасних

європейських тенденцій іншомовної підготовки фахівців права та на цій
основі запропонована інноваційна модель такої підготовки у вищих
навчальних закладах юридичного профілю в Україні.
Здійснене системне дослідження іншомовної підготовки фахівців права
у трицикловій системі вищої освіти [166-179; 182-189; 436-437] дає
можливіть зробити такі висновки.
1. Аналіз наукової літератури, нормативних документів Ради Європи,
Європейської Комісії, ЮНЕСКО, ООН засвідчив наявність широкого спектру
сучасних освітніх проблем та викликів, зокрема і в сфері іншомовної
підготовки у ВНЗ. Водночас установлено, що на вітчизняному науковому
просторі вони недостатньо досліджені, виокремлені та систематизовані саме в
контексті іншомовної підготовки фахівців права в умовах євроінтеграції.
Відсутнє

теоретико-методологічне

обґрунтування

системи

іншомовної

підготовки у вищих навчальних закладах юридичного профілю в умовах
трициклової системи вищої освіти та іншомовної підготовки як її сегменту,
гармонізації

вітчизняної

вищої

освіти

з

освітніми

системами

інших

європейських країн на основі Болонської конвенції і приєднання України до
Європейського простору вищої освіти.
2. Виявлено й описано особливості та тенденції іншомовної підготовки
фахівців права

в університетах країн Центральної, Північної та Східної

Європи: 1) викладання в бакалавраті окремих юридичних дисциплін
іноземною мовою, 2) функціонування значної кількості англомовних
магістерських програм, 3) можливість здійснення докторської підготовки, а
також написання і захисту дисертацій англійською мовою, 4) високий рівень
академічної мобільності, 5) функціонування юридичних шкіл і літніх шкіл
права, центрів права при університетах, 6) діяльність національних,
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міжрегіональних та міжнародних правових об’єднань і об’єднань юридичних
факультетів, 7) залучення до викладання практикуючих експертів (суддів,
адвокатів, прокурорів); 8) визнання міжнародних сертифікатів про рівень
володіння іноземною мовою для участі в англомовних програмах,
академічних обмінах тощо.
3. Ідентифікація стану іншомовної підготовки у вітчизняних юридичних
вищих навчальних закладах виявила низку проблем:
- відсутність галузевих стандартів підготовки бакалаврів права та
магістрів права;
- недостатня кількість контактних годин на вивчення іноземної мови;
- критично низький рівень академічної мобільності здобувачів вищої
юридичної освіти через відсутність двосторонніх угод про співпрацю з
європейськими

університетами

та

повну

відсутність

державного

фінансування;
- недостатній рівень вивчення сучасного європейського й міжнародного
права;
-

неузгодженість нормативно-правових

актів, які

регламентують

освітянську діяльність взагалі та підготовку фахівців-юристів;
-

непопулярність українських

ВНЗ

юридичного

профілю серед

іноземних студентів.
4. Виокремлено сучасні європейські моделі іншомовної підготовки
фахівців права: 1) західноєвропейська, 2) східноєвропейська та 3) модель
країн – не членів ЄС. Західноєвропейська модель характеризується
функціонуванням значної кількості англомовних бакалаврських курсів та
магістерських програм, здійсненням докторської підготовки англійською
мовою, найвищим серед усіх моделей рівнем академічної мобільності.
Відмінною особливістю центральноєвропейської моделі є неможливість
підготовки й захисту дисертації тільки англійською мовою та нижчий рівень
академічної мобільності. Для східноєвропейської моделі притаманні сильні
позиції німецької мови як іноземної, неможливість здійснення докторської
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підготовки англійською мовою та найнижчий серед усіх європейських країн
рівень академічної мобільності.
5. Визначено роль і завдання ІКТ в іншомовній підготовці фахівців права,
а також виявлено відповідні проблеми, серед яких основними є: відсутність
системної політики з впровадження ІКТ в освітній процес; нестача якісної
комп’ютерної техніки, ускладнений доступ до мережі Інтернет та ІКТ;
психологічна неготовність викладачів іноземних мов до інновацій тощо.
6. Розроблено і обґрунтовано концептуальні засади іншомовної
підготовки фахівців права в трицикловій системі вищої освіти, що визначають
цілі, завдання, зміст професійно орієнтованої іншомовної підготовки студентів
юридичних

спеціальностей.

Концептуальні

засади

відображають

стратегічний курс на реформування вищої освіти, якісне оновлення іншомовної
підготовки майбутніх фахівців права, які б кваліфікаційно відповідали
європейським стандартам. Суть концептуальних засад полягає:
1) у трактуванні сучасних європейських освітніх тенденцій як рушійної
сили:

а)

для

подолання

відокремленості

формування

іншомовної

компетентності від формування професійної компетентності майбутнього
фахівця права; б) для надання особі права вибору індивідуального шляху до
оволодіння іншомовною компетентністю відповідно до своїх потреб та
здібностей;
2) у спрямованості на досягнення окресленої стратегічної мети –
формування полікультурної/вторинної професійної мовної особистості шляхом
розвитку

ключових

компетентностей

через

досягнення

запланованих

результатів навчання;
3) в узгодженості змісту та структури компетентностей фахівця права з
Національної

рамкою

кваліфікацій,

європейськими

метарамками

та

секторальною рамкою кваліфікацій з права.
7. Розроблено й науково обґрунтовано інноваційну модель іншомовної
підготовки фахівців права в трицикловій системі вищої освіти. Модель
включає такі основні компоненти: підсистему факторів впливу зовнішнього
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середовища;

суб’єкти

взаємодії

в

ньому

–

процеси

глобалізації,

євроінтеграції, інтернаціоналізації та різні види й типи мобільності; суспільне
середовище та підсистему його факторів впливу: нові суспільні вимоги до
особистості, нова якість вищої освіти, новий зміст професійної діяльності;
система вищої юридичної освіти: міжнародні документи, національна
законодавча база, професійні стандарти – всі перераховані компоненти
моделі передбачають розвиток іншомовної підготовки юристів; освітні
програми з права, у яких має бути передбачений розвиток чітко визначених
іншомовних компетентностей на кожному з циклів вищої освіти та перелік
результатів навчання; вихід із системи юридичної освіти – це рух фахівців
права на ринок праці; і, нарешті, підсистема умов освітнього процесу
містить такі компоненти, як 1) індивідуальна траєкторія: вибір 25 %
навчальних дисциплін, курсів; практики, закордонні стажування, літні
школи, мовні курси, дистанційні навчальні курси; та 2) інтернаціоналізація,
інтеграція науки, освіти й ринку праці, яка передбачає академічні обміни,
подвійні дипломи, навчання міжнародних студентів у вітчизняних ВНЗ,
дуальність підготовки, участь в освітньому процесі закордонних викладачів,
експертів, дослідників, вчених-правознавців.
Урахування основних наукових результатів дисертаційного дослідження
дає підстави запропонувати практичні рекомендації щодо вдосконалення
іншомовної підготовки в навчальному процесі вищої школи в контексті
пріоритетної ролі іноземних мов у суспільному житті, зокрема на таких рівнях:
законодавчому:
розроблення експертами науково-методичних комісій при Міністерстві
освіти і науки України стандартів вищої освіти в галузі знань «Право» для
освітніх рівнів «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»;
організаційно-адміністративному:
-

створення Центру іншомовної підготовки, завданнями якого є:

розробка стратегічних напрямів іншомовної політики України; координація
досліджень із проблем іншомовної підготовки, які здійснюються в суміжних

331

галузях педагогічної науки, зокрема педагогіці, методиці, порівняльній та
професійній педагогіці з метою виявлення кращих досліджень, інноваційних
конкурентоспроможних ідей, здійснення в Україні єдиної скоординованої
політики в сфері іншомовної підготовки; співпраця з Європейською комісією
та Європейським Центром Сучасних Мов (ЕСМЬ), представництво в цих
організаціях; пропагування найкращих досягнень вітчизняної педагогічної
науки в галузі іншомовної підготовки, інноваційних технологій тощо шляхом
видання фахових журналів іноземними мовами, зокрема англійською;
організаційно-методичному\
- створення Національної асоціації викладачів іноземних мов вищих
юридичних навчальних закладів із метою об’єднання інтелектуального
потенціалу українських ВНЗ/факультетів юридичного профілю для модернізації
системи професійно орієнтованої іншомовної підготовки;
- перетворення кафедр іноземних мов на лінгвістично-методичні центри
з розширеними функціями;
навчально-дослідницькому:
- створення міжкафедральних навчально-наукових лабораторій з метою
підвищення ефективності міжкафедральної взаємодії з позиції інтеграції
дисципліни «іноземна мова» та спеціальних дисциплін для формування нового
соціально-професійного типу особистості фахівця, який володіє іншомовними
компетентностями,

навичками

самостійної

дослідницької

роботи

та

проектування у трьох основних видах діяльності: 1) професійній; 2) науководослідницькій; 3) проектно-аналітичній;
- відкриття в юридичних ВНЗ/на факультетах спарених спеціальностей –
«(міжнародне/європейське) право та іноземні мови» як досягнення
найвищого ступеня міждисциплінарної інтеграції;
- відкриття при університетах міжнародних шкіл або центрів права.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми іншомовної
підготовки фахівців права, тому в подальшому можливе:
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1) дослідження новітніх технологій іншомовної підготовки юристів: і
педагогічних, і ІКТ;
2) дослідження розвитку спільних програм із наданням університетами
подвійних дипломів. Наприклад, надання 2-х дипломів двома університетами
(така практика поширена в німецьких і французьких університетах) або 1-го
узгодженого диплома кількома університетами. Вказане відноситься до
перспектив дослідження іншомовної підготовки фахівців права.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
А1
Рамка кваліфікацій ЄПВО
Цикл
Кваліфікації
короткого
циклу
(в межах
першого
циклу)

Кваліфікації
короткого
циклу
(в межах
першого
циклу)

Кваліфікації
першого
циклу

Опис результатів
Кваліфікації, які надаються за успішного
завершення короткого циклу, здобуваються
студентам, які:
• демонструють знання та розуміння в галузі
навчання, що будуються на загальній середній
освіті та є типовими на цьому рівні й
підтримуються поглибленими підручниками, такі
знання забезпечують базу для роботи або професії,
персонального розвитку або подальшого навчання
на першому циклі;
• можуть використовувати набуті знання та
розуміння в професійному контексті;
• здатні ідентифікувати та використовувати дані
для формування відповідних дій на добре
визначені та абстрактні проблеми;
•
можуть спілкуватися про їх розуміння,
навички та дії з колегами, керівниками, клієнтами;
•
мають навички навчання, що необхідно для
подальшого навчання з обмеженою самостійністю.
Кваліфікації, які надаються за успішного
завершення 1-го циклу, здобуваються студентам,
які:
• демонструють знання та розуміння в галузі
навчання, що будуються назагальній середній
освіті та є типовими на цьому рівні й
підтримуються підручниками, включаючи деякі
провідні аспекти за напрямом навчання;
• можуть використовувати набуті знання та
розуміння, виявляючи професійний підхід до
роботи, демонструють компетентності шляхом
розроблення та обгрунтування аргументів і
вирішення завдань у рамках галузі навчання;
• здатні збирати та інтерпретувати відповідні дані
(як правило в рамках галузі навчання) для суджень,
що
включають
відображення
релевантних
соціальних, наукових або етичних питань;
• можуть пояснювати інформацію, ідеї, проблеми

ЄКТС
Типово
включає
120
кредитів
ЄКТС

Типово
включає
120
кредитів
ЄКТС

Типово
включає
180-240
кредитів
ЄКТС
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та рішення як фахівцям, так і нефаховій аудиторії;
• розвивають свої навички навчання, що
необхідно для подальшого навчання з високим
рівнем автономії.
Кваліфікації
Кваліфікації, які надаються за успішного
другого
завершення 2-го циклу, здобуваються студентам,
циклу
які:
•
демонструють знання та розуміння в галузі
навчання, що засновані типово на першому циклі та
розширені/покращені, що забезпечують основу або
можливість для оригінальності в розвитку та
запровадженні ідей, часто в дослідницькому
контексті;
•
можуть використовувати набуті знання та
розуміння, здатність до вирішення проблем у
новому або незнайомому середовищі в широкому
(мультидисциплінарному) контексті, пов’язаному
з галуззю навчання;
•
здатні інтегрувати знання та управляти
складними ситуаціями, формувати судження в
умовах неповної або обмеженої інформації, що
включають відображення соціальних, етичних
зобов'язань, пов'язаних із використанням суджень і
знань;
•
можуть пояснювати їх висновки, знання,
раціонально, ясно та однозначно обґрунтовувати
їх як фахівцям, так і нефаховій аудиторії;
•
мають навички навчання, що необхідно для
подальшого навчання, де вимагається велика
самоорганізація або автономність.
Кваліфікації Кваліфікації, які надаються за успішного
третього
завершення
3-го
циклу,
здобуваються
циклу
студентами, які:
•
демонструють системне розуміння в галузі
навчання, володіння навичками та методами
досліджень у цій галузі;
•
демонструють здатність започатковувати,
розробляти, запроваджувати та адаптувати
фундаментальний процес дослідження з науковою
достовірністю;
•
зробили
внесок
через
оригінальне
дослідження, яке розширює межі знань шляхом
підготовки фундаментальної роботи, частина якої
достойна
національної
або
міжнародної
рецензованої публікації;

Типово
включає
90-120
кредитів
ЄКТС,
мінімум
60

Не
визначено

389

•
здатні до критичного мислення, оцінювання та
узагальнення нових і складних ідей;
•
можуть будувати комунікацію з колегами,
широкою науковою спільнотою та суспільством
загалом щодо їх фахової/експертної сфери;
•
спроможні сприяти в академічному та
професійному
контекстах
технологічному,
соціальному або культурному прогресу в
суспільстві знань.
А2
Відмінності між дескрипторами рівнів кваліфікації ЄПВО
по завершенню певного циклу вищої освіти
Знання і розуміння
Короткий цикл (у Базуються на загальній середній освіті та типово мають
межах 1-го
рівень, який підтримується передовими підручниками;
циклу) (shortтакі знання забезпечують основу для роботи або професії,
st
cycle within 1
персонального розвитку і подальшого навчання з метою
cycle)
завершення першого циклу
Перший цикл
Підтримуються
провідними
(поглибленими)
(Bachelor)
підручниками, включаючи деякі аспекти передових знань
за напрямом навчання
Другий цикл
Забезпечують основу або можливість для оригінальності
(Master)
в розвитку та запровадженні ідей, часто в дослідницькому
контексті
Третій цикл
Системне розуміння галузі навчання та досконале
(Doctorate)
володіння дослідницькими уміннями та методами,
пов’язаними з цією галуззю
Застосування знань і розуміння
Короткий цикл (у У професійних контекстах
межах 1-го
циклу) (shortcycle within 1st
cycle)
Перший цикл
Шляхом розроблення та обгрунтування аргументів
(Bachelor)
Другий цикл
Використання набутих знань і розуміння, демонструючи
(Master)
здатність до вирішення проблем у новому або
незнайомому
середовищі
в
широкому
(мультидисциплінарному) контексті
Третій цикл
Здатність замислити, розробити, здійснити і застосувати
(Doctorate)
суттєвий процес досліджень із науковою достовірністю;
зробити через оригінальне дослідження внесок, який
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розширює межі знань шляхом розроблення предмета
дослідження та заслуговує певної національної або
міжнародної реферованої публікації
Формування суджень
Короткий цикл (у Здатність ідентифікувати і використовувати дані для
межах 1-го
розв'язання чітко визначених конкретних та
циклу) (shortабстрактних проблем
st
cycle within 1
cycle)
Перший цикл
Здатність збирати та інтерпретувати відповідні дані
(Bachelor)
Другий цикл
Здатність інтегрувати знання та управляти складними
(Master)
ситуаціями, формувати судження в умовах неповної або
обмеженої інформації
Третій цикл
(Doctorate)

Здатність до критичного аналізу, оцінювання та синтезу
нових і складних ідей
Комунікація
Короткий цикл (у Спілкуватися щодо своїх розуміння, уміння і діяльності з
межах
колегами, керівниками та клієнтами
1-го циклу)
(short-cycle within
1st cycle)
Перший цикл
Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми або рішення
(Bachelor)
Другий цикл
Здатність донести висновки, обгрунтовані знання та
(Master)
пояснення (в обмеженій формі) як до фахівців, так і
нефаховій аудиторії (монологом)
Третій цикл
Спілкуватися з колегами, широким академічним
(Doctorate)
співтовариством і суспільством у цілому в сфері свого
експертного досвіду
Навчальні навички (здатності)
Короткий цикл (у Здійснювати подальше навчання з певною самостійністю
межах 1-го
циклу) (shortcycle within 1st
cycle)
Перший цикл
Необхідні для подальшого навчання з високим рівнем
(Bachelor)
автономії
Другий цикл
Навички навчання, де вимагається велика самоорганізація
(Master)
або автономність
Третій цикл
Здатність сприяти в академічному і професійному
(Doctorate)
контекстах технологічному, соціальному та культурному
прогресу
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ДОДАТОК Б
Стипендії академічної мобільності в Хайдельберзькому університеті
на 2015-2016 навчальний рік за програмою ERASMUS
Країна
Назва університету
Мова викладання Кількість
місць
1
Бельгія

2
Університет Льовена

3

4

Англійська,

5

голландська
Естонія

Університет Таллінна

Англійська, естонська

2

Данія

Університет

Англійська, датська

2

Берген

Англійська, норвезька

5

Осло

Англійська, норвезька

2

Університет Афін

Англійська, грецька

3

Університет

Англійська, грецька

2

Копенгагена
Норвегія
Греція

Тессалоніків
Польща

Краків

Англійська, польська

3

Швеція

Лунд

Англійська, швецька

2

Упсала

Англійська, швецька

2

Литва

Університет Вільнюса

Англійська, литовська

3

Люксембург

Університет

Французька

3

Англійська,

3

Люксембурга
Нідерланди

Ляйден

(Голландія)
Швейцарія

голландська
Фрібург

Французька

2

Женева

Французька

2

Лозанна

Французька

1

Невшатель

Французька

2

Чехія

Прага

Англійська, чеська

2

Турція

Університет Едітепе

Англійська, турецька

4

Університет Стамбула

Англійська, турецька

2

Будапешт

Англійська, угорська

3

Угорщина
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ДОДАТОК В
Кількість міжнародних та мобільних студентів у різних країнах світу
Країна

1
США

Кількість

Кількість

Топ-5 приймаючих країн

Різниця

іноземних

мобільних

студентів у

студентів

країні

із країни

2

3

4

5

660 581

53 251

Об’єднане Королівство,

607 330

Канада, Франція,
Німеччина, Австралія
Об’єднане

368 968

22 829

Королівство
Австралія

США, Франція, Німеччина,

346 140

Австралія, Ірландія
257 637

9 968

США, Нова Зеландія,

247 669

Німеччина, Об’єднане
Королівство, Японія
Франція

248 143

51 288

Об’єднане Королівство,

197 855

США, Німеччина, Бельгія,
Швейцарія
Німеччина

197 895

91 928

Австралія, Об’єднане

105 967

Королівство, США,
Нідерланди, Швейцарія
Японія

131 599

44 768

США, Об’єднане

86 832

Королівство, Австралія,
Франція, Німеччина
Китай

61 211

510 314

США, Японія, Австралія,

449 103

Об’єднане Королівство,
Корея
Індія

даних немає

195 107

США, Об’єднане

-

Королівство, Австралія,
Нова зеландія, Росія
Україна

35 750

32 882

Росія, Німеччина, Польща,
США, Франція

2 899
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ДОДАТОК Г
Збільшення кількості англомовних магістерських програм у Європі
за 2008-2013 рр.
7000
6000

5000
4000

Німеччина
Франція

3000

Європа
2000
1000
0
2008

2009

2010

2011

2013

Збільшення кількості англомовних магістерських програм у
Європі за 2008-2013 рр. Відсоток збільшення відносно попереднього
року
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ДОДАТОК Д
Додаток Д1
Студенти-українці за кордоном
16000
14000

Кількість студентів

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Німеччина

Росія

Польща

Канада

Чехія

Італія

США

Іспанія

Франція

Австралія

Великобританія

Австрія

Угорщина

Болгарія

Швейцарія

Швеція

Туреччина

Латвія

Фінляндія

Молдова

Білорусь

Нідерланди

Бельгія

Сербія

Словенія

Хорватія

Греція

Данія

Естонія

Ірландія

Литва

Словаччина

Грузія

Азербайджан

395

ДОДАТОК Д2
Кількість студентів-українців за кордоном (денна форма навчання)
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012 2012-2013

20132014

Росія

4236

4055

4919

4644

4737

відсутні
дані

Польща

2831

3499

4879

6321

9620

14951

Німеччина

8557

8818

8830

8929

9044

9212

Канада

715

916

1053

1203

1611

2053

Чехія

1046

1364

1456

1647

1782

2019

Італія

800

1043

1314

1556

1727

1894

США

1716

1727

1583

1535

1490

1464

Іспанія

558

641

840

1114

1323

1418

Франція

1349

1388

1447

1482

1282

1320

Австралія

463

614

636

721

692

1074

Великобританія

535

605

670

825

905

1040

Австрія

595

713

762

854

955

943

Угорщина

829

896

862

763

803

807

Болгарія

275

296

333

367

411

463

Швейцарія

292

318

336

358

371
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Швеція

259

253

429

422

295

139
відсутні
дані

Туреччина

209

198

208

232

282

Латвія

61

259

214

183

188

233

Фінляндія

114

123

145

180

178

125

Молдова

271

235

202

157

165

164

Білорусь

186

182

180

181

152

148

Нідерланди

87

79

96

97

103

111

Бельгія

143

133

174

175

206

215

Сербія

9

8

10

3

4

8

Словенія

21

26

32

45

41

41

Хорватія
Греція

3
196

4
234

8
294

9
307

12

відсутні
дані

316

відсутні
дані
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ДОДАТОК Е
Перелік компетентностей здобувачів вищої освіти на кожному
з освітніх рівнів
Європейська рамка кваліфікацій для

Національна рамка кваліфікацій, НРК

навчання впродовж життя, ЄРК
6-й рівень
• передові знання в сфері роботи та

здатність розв’язувати складні
навчання, включаючи критичне розуміння спеціалізовані задачі та практичні проблеми
теорій та принципів;
у певній галузі професійної діяльності або у
• передові уміння, що демонструють процесі
навчання,
що
передбачає
майстерність та інноваційність, необхідні застосування певних теорій та методів
для рішення складних та непередбачуваних відповідної науки і характеризується
проблем в спеціалізованій сфері роботи або комплексністю та невизначеністю умов;
навчання;

управління
комплексними
• керувати складними технічними діями або проектами й відповідальність за
або професійними видами діяльності або прийняття рішень у непередбачуваних
проектами, беручи відповідальність за умовах
прийняття рішень у непередбачуваних
видах діяльності роботи або навчання;
•
брати
відповідальність
за
керування професійним розвитком осіб та
груп.
7-й рівень
• високоспеціалізовані знання, деякі
з них знаходяться в центрі діяльності знань
в сфері роботи або навчання, в якості
основи для оригінального мислення та/ або
дослідження
• критичне розуміння сукупності
знань в певній галузі та в сфері взаємодії
між різними галузями
• спеціалізовані знання з розв’язання
проблем, направлених на дослідження та /
або інновації в цілях розробки нових знань
та методів, а також інтегрування умінь з
різних галузей
• управляти та змінювати сфери
роботи або навчання, які є складними,
непередбачуваними та вимагають нових
стратегічних підходів
• взяти відповідальність за внесення
вкладів до професійних умінь та практичної
діяльності та / або для перегляду стратегій
виконання команд


спеціалізовані концептуальні
знання, набуті у процесі навчання та/або
професійної діяльності на рівні новітніх
досягнень, які є основою для оригінального
мислення та інноваційної діяльності,
зокрема в контексті дослідницької роботи

здатність розв’язувати складні
задачі і проблеми у певній галузі
професійної діяльності або у процесі
навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і
вимог;

прийняття рішень у складних
і непередбачуваних умовах, що потребує
застосування
нових
підходів
та
прогнозування.

розв’язання складних задач і
проблем, що потребує оновлення та
інтеграції
знань,
часто
в
умовах
неповної/недостатньої
інформації
та
суперечливих вимог

зрозуміле
і
недвозначне
донесення власних висновків, а також знань
та пояснень, що їх обґрунтовують, до
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фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які
навчаються

прийняття рішень у складних
і непередбачуваних умовах, що потребує
застосування
нових
підходів
та
прогнозування

критичне осмислення проблем
у навчанні та/або професійній діяльності та
на межі предметних галузей

провадження дослідницької
та/або інноваційної діяльності

використання
іноземних
мов у професійній діяльності

відповідальність за розвиток
професійного знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку команди

здатність
до
подальшого
навчання, яке значною мірою є автономним
та самостійним

8-й рівень
• уміння в найрозвиненішій новій

критичне
осмислення
галузі роботи або навчання
основних теорій, принципів, методів і
та сфері взаємодії між галузями
понять у навчанні та професійній діяльності

здатність
ефективно
формувати комунікаційну стратегію

відповідальність
за
професійний розвиток окремих осіб та/або
груп осіб

здатність
до
подальшого
навчання з високим рівнем автономності
9-й рівень (доктор наук)

Здатність
визначати
та
розв’язувати соціально значущі системні
проблеми у певній галузі діяльності, які є
ключовими для забезпечення стійкого
розвитку та вимагають створення нових
системоутворювальних
знань
і
прогресивних технологій;

нові
концептуальні
та
методологічні знання в певній та суміжних
галузях
науково-дослідної
та/або
професійної діяльності, які набуті на основі
особистого комплексного дослідження та є
основою для відкриття нових напрямів і
проведення подальших досліджень;

критичний
комплексних проблем,
складних
ідей,

синтез
зокрема

аналіз
нових
у
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міждисциплінарних сферах розроблення та
реалізація комплексних проектів, як
правило, у рамках власної дослідницької
школи,
які
дають
змогу
глибоко
переосмислювати наявне і забезпечувати
вагомий приріст нового системного знання
та/або модернізації професійної практики,
та
розв’язання
складних
соціально
значущих проблем з використанням
дослідницько-інноваційних методів;

лідерство,
вільне
компетентне спілкування в діалоговому
режимі з широким колом фахівців, зокрема
найвищої кваліфікації, та громадськістю в
певній галузі наукової та/або професійної
діяльності;

ініціювання
оригінальних
дослідницько-інноваційних
комплексних
проектів, спрямованих на розв’язання
складних соціально значущих проблем,
лідерство та автономність під час їх
реалізації;

глибоке
усвідомлення
та
відповідальність за наукове обґрунтування
стратегічних
рішень,
достовірність
прогнозування розвитку суспільства;

безперервний саморозвиток і
самовдосконалення, відповідальність за
розвиток інших, зокрема в межах власної
дослідницької школи

399

ДОДАТОК Ж
Ж1
200 університетів рейтингу Times 2014
№
1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Назва ВНЗ
California Institute of Technology
University of Oxford
Harvard University
Stanford University
Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
Princeton University
University of Cambridge
University of California, Berkeley
University of Chicago
Imperial College London
Yale University
University of California, Los Angeles
(UCLA)
Columbia University
ETH Zürich – Swiss Federal Institute
of Technology Zürich
Johns Hopkins University
University of Pennsylvania
Duke University
University of Michigan
Cornell University
University of Toronto
University College London (UCL)
Northwestern University
The University of Tokyo
Carnegie Mellon University
University of Washington
National University of Singapore
(NUS)
University of Texas at Austin
Georgia Institute of Technology
(Georgia Tech)
University of Illinois at Urbana
Champaign

Країна
США
Великобританія
США
США
США
США
Великобританія
США
США
Великобританія
США
США
США
Швейцарія
США
США
США
США
США
Канада
Великобританія
США
Японія
США
США
Сингапур
США
США
США

400

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
55
56
57
58
59
60
61

University of Wisconsin-Madison
University of British Columbia
London School of Economics and
Political Science (LSE)
University of California, Santa
Barbara
University of Melbourne
McGill University
Karolinska Institute
École Polytechnique Fédérale de
Lausanne
King's College London
University of Edinburgh
New York University (NYU)
University of California, San Diego
Washington University in St Louis
The University of Hong Kong
Seoul National University
Peking University
University of Minnesota
University of North Carolina at
Chapel Hill
Australian National University
Pennsylvania State University
Boston University
Tsinghua University
University of California, Davis
Brown University
Kyoto University
Ludwig-Maximilians-Universität
München
Korea Advanced Institute of Science
and Technology (KAIST)
Hong Kong University of Science
and Technology
University of Manchester
Ohio State University
Pohang University of Science and
Technology (Postech)
KU Leuven

США
Канада
Великобританія
США
Австралія
Канада
Швеція
Швейцарія
Великобританія
Великобританія
США
США
США
Гонконг
Південна Корея
Китай
США
США
Австралія
США
США
Китай
США
США
Японія
Німеччина
Південна Корея
Гонконг
Великобританія
США
Південна Корея
Бельгія
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62
63
63
65
65
67
68
69
70
72
73
74
76
77
78
79
80
83
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Purdue University
University of Queensland Australia
Georg-August-Universität Göttingen
École Normale Supérieure
Rice University
Leiden University
Universität Heidelberg
Delft University of Technology
École Polytechnique
University of Southern California
University of Sydney
Erasmus University Rotterdam
Universität Basel
Utrecht University
Nanyang Technological University
Wageningen University and Research
Center
University of Pittsburgh
University of Bristol
Emory University
Tufts University
Durham University
University of Amsterdam
Michigan State University
Ghent University
Freie Universität Berlin
Technische Universität München
Case Western Reserve University
Vanderbilt University
University of Notre Dame
Monash University
McMaster University
University of California, Irvine
Humboldt-Universität zu Berlin
University of Rochester
Université Pierre et Marie Curie
University of Colorado Boulder
University of Groningen
Maastricht University

США
Австралія
Німеччина
Франція
США
Нідерланди
Німеччина
Нідерланди
Франція
США
Австралія
Нідерланди
Швейцарія
Нідерланди
Сингапур
Нідерланди
США
Великобританія
США
США
Великобританія
Нідерланди
США
Бельгія
Німеччина
Німеччина
США
США
США
Австралія
Канада
США
Німеччина
США
Франція
США
Нідерланди
Нідерланди

402

100
102

103

106
108
109
111
112
114

117

121
123
124
125
126
128
129
131
132
135
136

University of Helsinki
University of York
Royal Holloway, University of
London
Stockholm University
University of Arizona
Rutgers, The State University of New
Jersey
Eindhoven University of Technology
University of Montreal
University of Maryland, College Park
Chinese University of Hong Kong
University of Alberta
Uppsala University
University of Virginia
University of Sheffield
Queen Mary, University of London
University of New South Wales
Université Paris-Sud
University of Glasgow
KTH Royal Institute of Technology
University of St Andrews
Technical University of Denmark
University of Sussex
University of Zürich
Lund University
University of Geneva
Tokyo Institute of Technology
Dartmouth College
University of Cape Town
University of Florida
Trinity College Dublin
RWTH Aachen University
Radboud University Nijmegen
Université de Lausanne
Indiana University
University of Massachusetts
Boston College
University of California, Santa Cruz

Фінляндія
Великобританія
Великобританія
Швеція
США
США
Нідерланди
Канада
США
Гонконг
Канада
Швеція
США
Великобританія
Великобританія
Австралія
Франція
Великобританія
Швеція
Великобританія
Данія
Великобританія
Швейцарія
Швеція
Швейцарія
Японія
США
Південна Африка
США
Ірландія
Німеччина
Нідерланди
Швейцарія
США
США
США
США
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137 Lancaster University
138 Aarhus University
University of Leeds
139
Colorado School of Mines
141 University of Warwick
142 National Taiwan University
143 University of Utah
Osaka University
144
VU University Amsterdam
University of Southampton
146
Arizona State University
University of Exeter
148
University of California, Riverside
University of Copenhagen
150
Tohoku University
152 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
153 University of Birmingham
154 Karlsruhe Institute of Technology
155 Université Joseph Fourier, Grenoble
156 École Normale Supérieure de Lyon
University of Bern
157
University of Nottingham
159 Texas A&M University
160 Georgetown University
University College Dublin
161 University of Leicester
University of Iowa
University of Auckland
University of Antwerp
164
Pompeu Fabra University
Brandeis University
168 University of Western Australia
169 University of Liverpool
University of Vienna
170
University of Twente
Université Catholique de Louvain
172
Yeshiva University
University of Delaware
174
University of East Anglia

Великобританія
Данія
Великобритания
США
Великобританія
Тайвань
США
Японія
Нідерланди
Великобритания
США
Великобританія
США
Данія
Японія
Німеччина
Великобританія
Німеччина
Франція
Франція
Швейцарія
Великобританія
США
США
Ірландія
Великобританія
США
Нова Зеландія
Бельгія
Іспанія
США
Австралія
Великобританія
Австрія
Нідерланди
Бельгія
США
США
Великобританія
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176
178
180
181
183
184
185
188
190
191
193
194
196
197
198
199
200

University at Buffalo
Université Libre de Bruxelles
Stony Brook University
Université Paris Diderot - Paris 7
Wake Forest University
Rensselaer Polytechnic Institute
Universität Bonn
Iowa State University
Northeastern University
University of Ottawa
University of Oslo
University of Miami
The University of Texas at Dallas
University of Aberdeen
Yonsei University
Hebrew University of Jerusalem
University of Illinois at Chicago
Mines ParisTech
University of Reading
George Washington University
University of Dundee
Florida Institute of Technology
Newcastle University
Boğaziçi University
Tel Aviv University
University of Adelaide
University of Bergen

США
Бельгія
США
Франція
США
США
Німеччина
США
США
Канада
Норвегія
США
США
Великобританія
Південна Корея
Израїль
США
Франція
Великобританія
США
Великобританія
США
Великобританія
Турція
Израїль
Австралія
Норвегія
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Ж2
Academic Ranking of World Universities 2014 (перша сотня)
ВНЗ

Рейтинг
у світі

Країна

Рейтинг Загальний
у країні
бал

1

Harvard University

США

1

100

2

Stanford University

США

2

72.1

3

Massachusetts
Institute
Technology (MIT)

of США

3

70.5

4

University of California-Berkeley

США

4

70.1

5

University of Cambridge

Великобрита
нія

1

69.2

6

Princeton University

США

5

60.7

7

California Institute of Technology

США

6

60.5

8

Columbia University

США

7

59.6

9

University of Chicago

США

8

57.4

9

University of Oxford

Великобрита
нія

2

57.4

11

Yale University

США

9

55.2

12

University
Angeles

Los США

10

51.9

13

Cornell University

США

11

50.6

14

University
Diego

San США

12

49.3

15

University of Washington

США

13

48.1

16

University of Pennsylvania

США

14

47.1

17

The Johns Hopkins University

США

15

47

18

University
Francisco

San США

16

45.2

19

Swiss
Federal
Institute
Technology Zurich

1

43.9

20

University College London

Великобрита
нія

3

43.3

21

The University of Tokyo

Японія

1

43.2

of

of

of

California,

California,

California,

of Швейцарія
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22

The Imperial College of Science, Великобрита
Technology and Medicine
нія

4

42.3

22

University of Michigan-Ann Arbor США

17

42.3

24

University of Toronto

1

41.8

24

University of Wisconsin - Madison США

18

41.8

26

Kyoto University

Японія

2

39.9

27

New York University

США

19

39.6

28

Northwestern University

США

20

39.4

28

University of Illinois at Urbana- США
Champaign

20

39.4

30

University of Minnesota, Twin США
Cities

22

39.3

31

Duke University

США

23

38.4

32

Washington University in St. Louis США

24

37.8

33

Rockefeller University

США

25

37.6

34

University of Colorado at Boulder

США

26

37.2

35

Pierre and Marie Curie University - Франція
Paris 6

1

35.4

36

University of North Carolina at США
Chapel Hill

27

35.2

37

University of British Columbia

Канада

2

35.1

38

The University of Manchester

Великобрита
нія

5

34.7

39

The University of Texas at Austin

США

28

34.5

39

University of Copenhagen

Данія

1

34.5

41

University of California, Santa США
Barbara

29

34.3

42

University of Paris Sud (Paris 11)

2

34.2

43

University of Maryland, College США
Park

30

32.7

44

The University of Melbourne

Австралія

1

32.6

45

The University of Edinburgh

Великобрита
нія

6

32.5

45

The
University
of
Texas США
Southwestern Medical Center at
Dallas

31

32.5

Канада

Франція
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47

Karolinska Institute

Швеція

1

31.9

47

University of California, Irvine

США

32

31.9

49

Heidelberg University

Німеччи
на

1

31.1

49

University of Munich

Німеччи
на

1

31.1

51

University of Southern California

США

33

31

52

Rutgers, The State University of США
New Jersey - New Brunswick

34

30.9

53

Technical University Munich

Німеччи
на

3

30.7

54

Vanderbilt University

США

35

30.6

55

University of California, Davis

США

36

30.4

56

University of Zurich

Швейцарія

2

30.3

57

Utrecht University

Голландія

1

30.2

58

Pennsylvania State University - США
University Park

37

30

59

King's College London

7

29.7

60

Purdue University - West Lafayette США

38

29.5

60

Uppsala University

Швеція

2

29.5

62

Carnegie Mellon University

США

39

29.4

63

University of Bristol

Великобрита
нія

8

28.9

64

The Ohio
Columbus

- США

40

28.7

65

University of Pittsburgh-Pittsburgh США
Campus

41

28.6

66

University of Geneva

Швейцарія

3

28.5

67

Ecole Normale Superieure - Paris

Франція

3

28.3

67

McGill University

Канада

3

28.3

69

University of Oslo

Норвегія

1

28.1

70

Ghent University

Бельгія

1

28

70

The
Hebrew
Jerusalem

of Ізраїль

1

28

State

Великобрита
нія

University

University
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72

Boston University

США

42

27.8

73

University of Helsinki

Фінляндія

1

27.5

74

Aarhus University

Данія

2

27.4

74

Brown University

США

43

27.4

74

The Australian National University Австралія

2

27.4

77

Leiden University

Голландія

2

27.3

78

Osaka University

Японія

3

26.8

78

Stockholm University

Швеція

3

26.8

78

Technion-Israel
Technology

of Ізраїль

2

26.8

78

University of Florida

США

44

26.8

82

Rice University

США

45

26.7

82

University of Groningen

Голландія

3

26.7

84

Moscow State University

Росія

1

26.1

85

The University of Queensland

Австралія

3

25.7

86

University of Arizona

США

46

25.4

87

University of Utah

США

47

25

88

Arizona State University

США

48

24.9

88

The University
Australia

4

24.9

90

McMaster University

Канада

4

24.8

90

University of Basel

Швейцарія

4

24.8

90

University of Rochester

США

49

24.8

93

University of California, Santa США
Cruz

50

24.7

94

University of Bonn

Німеччина

4

24.6

95

University of Strasbourg

Франція

4

24.5

96

KU Leuven

Бельгія

2

24.2

96

Swiss
Federal
Institute
Technology Lausanne

of Швейцарія

5

24.2

96

Texas A & M University

США

51

24.2

99

Georgia Institute of Technology

США

52

24.1

100

VU University Amsterdam

Голландія

4

24

Institute

of

Western Австралія
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Ж3
Рейтинг університетів світу QS 2014
Позиція Назва університету

Країна

1
2
2
4
5
5
7

США
Великобританія
Великобританія
США
Великобританія
Великобританія
США

17
19
20
21
22
23
24
25
25
27
28
29
30

Massachusetts Institute of Technology
University of Cambridge
Imperial College London
Harvard University
University of Oxford
UCL -University College London
Stanford University
California Institute of Technology Caltech
Princeton University
Yale University
University of Chicago
ETH Zurich (Swiss Federal Institute of
Technology)
University of Pennsylvania
Columbia University
Johns Hopkins University
King's College London
University of Edinburgh
Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne
Cornell University
University of Toronto
McGill University
National University of Singapore
University of Michigan
Ecole normale supérieure, Paris
Australian National University
Duke University
University of California, Berkeley
University of Hong Kong
University of Bristol
The University of Manchester

31
31
33

The University of Tokyo
Seoul National University
The University of Melbourne

8
9
10
11
12
13
14
14
16
17

США
США
США
США
Швейцарія
США
США
США
Великобританія
Великобританія
Швейцарія
США
Канада
Канада
Сингапур
США
Франція
Австралія
США
США
Гонконг
Великобританія
Великобританія
Японія
Південна Корея
Австралія
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34
35
36
37
37
39
40
41
41
43
43
45
46
47
48
49
50
51
52
52
54
55
55
57
57
59
60
61
62
63
64
65
65
67
68
69

Northwestern University
Ecole Polytechnique
Kyoto University
University of California, Los Angeles
The University of Sydney
Nanyang Technological University
The Hong Kong University of Science and
Technology
New York University
University of Wisconsin-Madison
University of British Columbia
The University of Queensland
University of Copenhagen
The Chinese University of Hong Kong
Tsinghua University
The University of New South Wales
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
University of Amsterdam
Korea Advanced Institute of Science &
Technology
Ludwig-Maximilians-Universität
München
Brown University
Technische Universität München
Osaka University
University of Glasgow
Peking University
University of Zurich
University of California, San Diego
Lund University
The University of Warwick
University of North Carolina
University of Illinois at UrbanaChampaign
University of Birmingham
University of Washington
Carnegie Mellon University
University of Helsinki
Tokyo Institute of Technology
The University of Sheffield

США
Франція
Японія
США
Австралія
Сингапур
Гонконг
США
США
Канада
Австралія
Данія
Гонконг
Китай
Австралія
Німеччина
Нідерланди
Південна Корея
Німеччина
США
Німеччина
Японія
Великобританія
Китай
Швейцарія
США
Швеція
Великобританія
США
США
Великобританія
США
США
Фінляндія
Японія
Великобританія
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70
71
71
71
71
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
86
88
89
90
90
92
92
94
95
96
97
98
99
100

Monash University
Fudan University
London School of Economics and
Political Science
Tohoku University
Trinity College Dublin
Leiden University
National Taiwan University
The University of Nottingham
Boston University
University of Texas at Austin
Utrecht University
Uppsala University
KU Leuven
Université de Montréal
University of Alberta
University of Geneva
Delft University of Technology
Pohang University of Science And
Technology
University of St Andrews
The University of Western Australia
University of Groningen
Erasmus University Rotterdam
The University of Auckland
Durham University
University of Southampton
University of California, Davis
Aarhus University
University of Leeds
Queen Mary University of London
Washington University in St. Louis
The University of Adelaide

Австралія
Китай
Великобританія
Японія
Ірландія
Нідерланди
Тайвань
Великобританія
США
США
Нідерланди
Швеція
Бельгія
Канада
Канада
Швейцарія
Нідерланди
Південна Корея
Великобританія
Австралія
Нідерланди
Нідерланди
Нова Зеландія
Великобританія
Великобританія
США
Дания
Великобритания
Великобритания
США
Австралия
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ДОДАТОК З
Перелік іншомовних навчальних заходів на юридичному
факультеті Хайдельберзького Університету на літній семестр 2015 р.
Предмет

Мова
викладання

Тип

Факультет

заходу

Наявність
вільних
місць

Порівняльне

Англійська

Лекція

Юридичний

Немає

Лекція

Юридичний

Немає

Лекція

Юридичний

Лекція

Юридичний

Лекція

Юридичний

Лекція

Юридичний

Лекція

Юридичний

Теорія та практика Англійська

Блок-

Юридичний

Європейської

семінар

конституційне право
Вступ до арабського Арабська
права

і

арабська

юридична
термінологія
Вступ

до Португальська

бразильського

та

португальського
права
Вступ до польського Польська
права

і

польська

юридична

мова

(приватне право)
Вступ до турецького Турецька
права

і

турецька

юридична

мова

(цивільне право)
Вступ до емпіричних Англійська
правових студій
Вступ до правової Англійська
системи США

конвенції
людини

з

прав

Немає
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ДОДАТОК К
Витяг із навчального плану юридичного факультету Віденського
Університету (нім. Studienplan)
§ 3. Розподіл навчального матеріалу
Розподіл навчального матеріалу здійснено таким чином:
1. Вступний модуль 15 ECTS
2. Модуль «Основні європейські й міжнародні принципи» 25 ECTS
3. Модуль «Основні принципи цивільного права» 6 ECTS
4. Модуль «Кримінальне та кримінально-процесуальне право» 18 ECTS
5. Модуль «Цивільне право» 14 ECTS
6. Модуль «Підприємницьке право» 14 ECTS
7. Модуль «Цивільний процес» 14 ECTS
8. Модуль «Трудове й соціальне право» 14 ECTS
9. Модуль «Приватне право» 11 ECTS
10. Модуль «Публічне право» 32 ECTS
11. Модуль «Європейське право» 11 ECTS
12. Модуль «Міжнародне право» 9 ECTS
13. Модуль «Податкове право» 18 ECTS
14. Модуль «Предмети на вибір» (18 ECTS)
15. Модуль «Робота над дипломом» 16 ECTS …
§ 18 Модуль «Предмети на вибір» містить три групи предметів.
І група: «Філософія права», «Юридична етика», «Методологія»,
«Європейська і порівняльна історія права», «Римське право», «Історія права»,
«Гендерне право», «Правова соціологія»
ІІ група: «Житлове право», «Спадкове право», «Управління людськими
ресурсами», «Приватне й підприємницьке право», «Нематеріальне речове
право», «Міжнародне приватно-господарське право», «Банківське і страхове
право»,

«Комп’ютерне

право»,

«Договірне

право»,

«Юридична

англійська/французька мова» (Legal Language Competence). Рівень А/В/С.
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ДОДАТОК Л
Перелік європейських університетів-партнерів, де можуть навчатися
студенти юридичного факультету Віденського Університету
№

Назва університету, країна

1
1.

2
Католицький університет Левена

Кількість

Можливий

місць

період навчання

3

4

2

1 семестр

5

1 семестр

(Бельгія)
2.

Лувенський католицький університет
(Бельгія)

3.

Фрібурзький університет (Швейцарія)

4

1 семестр

4.

Університет Сант Галена (Швейцарія)

2

1 семестр

5.

Університет Кіпру (Кіпр)

1

1 семестр

6.

Університет Копенгагена (Данія)

4

1 семестр

7.

Мадридський Університет Хуана

2

1-2 семестри

Карлоса (Іспанія)
8.

Університет Турку (Фінляндія)

4

1-2 семестри

9.

Університет Франш-Конте (Франція)

3

1-2 семестри

10.

Університет Сержі-Понтуаз (Франція)

3

1-2 семестри

11.

Університет Гавру (Франція)

3

1-2 семестри

12.

Університет Руан (Франція)

2

1-2 семестри

13.

Університет Пантеон-Ассас (Франція)

6

1-2 семестри

14.

Афінський Університет (Греція)

2

1-2 семестри

15.

Будапештський Університет

4

1-2 семестри

(Угорщина)
16.

Університет Загреба (Хорватія)

2

1 семестр

17.

Університетський коледж Дубліна

5

2 семестри

(Ірландія)
18.

Болонський Університет (Італія)

5

1-2 семестри

19.

Римський Університет «Сапієнца»

3

1-2 семестри

2

1-2 семестри

(Італія)
20.

Університет Амстердаму (Голандія)
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ДОДАТОК М
Критерії оцінювання іншомовних знань, умінь та навичок, що
використовуються в освітньому процесі бакалаврату
Національної академії внутрішніх справ
Сума балів
За
За
Рівень
за всі види національн шкало компетентно
навчальної ою шкалою ю ECTS
сті
діяльності
1
2
3
4

90 – 100

82 – 89

5
«відмінно»

4
«добре»

А

В

Високий
(творчий)

Критерії оцінювання

5
Особа, що навчається,
виявляє особливі творчі
здібності, вміє самостійно
здобувати
знання,
без
допомоги
викладача
знаходить
джерела
інформації, використовує
набуті знання і вміння в
нестандартних ситуаціях,
переконливо
аргументує
відповіді,
самостійно
розвиває
власні
обдарування і нахили.

Особа, що навчається,
вільно володіє вивченим
обсягом
матеріалу,
Достатній застосовує
його
на
(конструкти практиці, вільно розв’язує
вновправи
і
задачі
в
варіативний стандартних
ситуаціях,
самостійно
виправляє
допущені
помилки,
кількість яких незначна.
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74 – 81

64 – 73

60 – 63

35 – 59

Продовження таблиці «Критерії оцінювання …»
Особа, що навчається,
вміє
зіставляти,
узагальнювати,
систематизувати
інформацію
під
керівництвом викладача,
в
цілому
самостійно
С
застосовувати
її
на
практиці, контролювати
власну
діяльність,
виправляти
помилки,
серед яких є суттєві,
добирати аргументи на
підтвердження
певних
думок.
Особа, що навчається,
відтворює значну частину
теоретичного матеріалу,
виявляє
знання
і
розуміння
основних
D
положень, з допомогою
викладача
може
аналізувати
матеріал,
Середній
3
помилки,
(репродукти виправляти
«задовільно»
серед яких є значна
вний)
кількість суттєвих.
Особа, що навчається,
володіє матеріалом на
рівні,
вищому
за
E
початковий,
значну
частину його відтворює
на продуктивному рівні.
2
«незадовіль
но» з
можливістю
повторного
складання

FX

Особа, що навчається,
володіє матеріалом на
Низький
(рецептивно рівні окремих фрагментів,
що становлять незначну
навчального
продуктивн частину
матеріалу.
ий)
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Закінчення таблиці «Критерії оцінювання…»

1 – 34

2
«незадовіл
ьно» з
обов’язков
им
повторним
курсом

F

Особа, що навчається,
володіє матеріалом на
рівні
елементарного
розпізнання і відтворення
окремих
фактів,
елементів, об’єктів.

Додаток Н
Витяг із переліку англомовних і франкомовних курсів із юриспруденції Віденського університету
№

Навчаль-ний курс

Галузь

1

Міжнарод-ні
конференції
Міжнарод-ний
арбітраж
-ний суд
Міжнарод-ний
арбітражний суд
Міжнарод-не
торгове право

Правознавство

Кількість годин
і кредитів
2 години;
3,0 кредити

Правознавство

2 години;
8,0 кредитів

Виникнен-ня
держави й
конституціоналізму у Франції
Англо-американська юридична
мова
Європейське (інвестиці-йне)
право
(для аспірантів)
Міжнарод-ні права
людини

2

3

4

5

6

7

8

9

Відповіда-льність у
між народ-ному
праві

Мова
викладання
Французька
Англійська
Французька

Викладач(і)

Дати і час занять

Максимальна
кількість учасників
18

Ізабель Буффар
Стефан Віттіх

14.10.2014 10:30-12:30;
02.12.2014 10:00-13:00
…
-

Ізабель Буффар,
Крістіна Біндер

14.10.2014 09:30-10-30;
04.11.2014 10:00-12:00…

50

Аугуст Райніш

09.10.2014-22.01.2015
10:00-12:00

56

Арно Вергне

12-16.01.2015

4

Правознавство

2 години; 3,0
кредити

Правознавство

2 години; 3,0
кредити

Правознавство

2 години; 3,0
кредити

Правознавство

2 години; 3,0
кредити

Англійська

Франц Хайдінгер

14.10.2014-20.01.2015
08:15-10:15

40

Правознавство

2 години; 4,0
кредити

Англійська

Аугуст Райніш

21.10.2014 17:00-18:30;
01.12.2014 10:00-18:00 …

25

Правознавство

2 години; 3,0
кредити

Англійська

08.10.2014-29.10.2014
16:00-18:00

60

Правознавство

2 години; 4,0
кредити

Англійська

Манфред Новак,
Кароліна Міріам
Янушевскі
Клаудіа Аннакер

13.10.2014 17:00-19:00

25

Англійська
Французька

Додаток С
С1
Матриця результатів навчання та компетентностей для бакалаврів права
Компетентності

РН 1
готувати короткі
публічні виступи (35 хв.), пов’язані з
юридичними
проблемами,
застосовуючи
відповідні мовні
кліше

К1
доступно,
логічно
пояснити
нефахівцю
вирішення
довільної
юридичної
проблеми

-

К2
використовувати
модель мовної
поведінки в
типових ситуаціях
професійного
спілкування (у
суді, в прокуратурі,
з іноземними
колегами тощо)

+

К3
знаходити нову
текстову й графічну
інформацію, що
міститься в
іншомовних
юридичних документах (як у друкованому, так і в
електронному вигляді), аудіо- та відеоінформацію,
користуючись відповідними пошуковими методами та
термінологією
(другорядна)
-

К4
аналізувати
іншомовні
джерела
інформації на
предмет їх
придатності для
отримання
даних, що є
необхідними для
виконання
професійних
завдань та
прийняття
професійних
рішень
(другорядна)
+

К5
писати ділові
та професійні
листи,
демонструючи
міжкультурне
розуміння та
попередні
знання у
конкретному
юридичному
контексті

К6
перекладати
нескладні іншомовні
юридичні тексти на
рідну мову,
користуючись
двомовними
спеціалізованими
словниками,
електронними
словниками та
програмним
забезпеченням
перекладацького
спрямування

+

-

РН2

-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

+

+

-

-

готувати презентації
іноземною мовою

РН3
користуватися
іншомовними
Інтернет-джерелами

РН4
знати та
застосовувати
відповідні мовні
кліше іноземною
мовою

РН5
заповнювати типові
документи
іноземною мовою:
анкету на отримання
візи, протокол
допиту, ордер на
арешт тощо

Додаток С2

РН1
готувати
публічні
виступи (8-10
хв.), пов’язані
з юридични-ми
проблемами

К1
використовуват
и модель
мовної
поведінки в
типових
ситуаціях
професійного
спілкування (на
міжнародній
конференції,
під час
закордонного
стажування, з
іноземними
колегами тощо)

К2
розуміти
довготривалі
висловлювання, що
містять юридичні
тер-міни та типові
для офіційного/
наукового стилів
граматичні
конструкції.
Розуміти мовлення, навіть якщо
воно не досить
чітко
структуроване
(другорядна)

К3
розуміти довгі та
складні юридичні
тексти, оцінюючи
особливості їх стилю.
Розуміти фахові статті
та довгі інструкції, які
стосуються сфери
діяльності. Самостійно
чита-ти тексти: а)
швидко перегля-дати;
б) розуміти загальний
зміст; в) уважно
прочитувати

К4
швидко й спонтанно
висловлюватися на
професійні теми без
очевидних утруднень у
доборі виразів. Гнучко
й ефективно
користуватися мовою із
професійною та
соціальною цілями.
Чітко формулювати
думки й точки зору та
доносити свої погляди
до співрозмовників;
робити логічні
висновки

К6
вміння вести
діалог – обмін
інформацією на
визначені
побутові та
професійні теми

К7
письмово
виражати
думки у
формі
чіткого,
добре
структурованого тексту,
висловлюючись досить
поширено
(другорядна)

+

+

-

+

+

-

РН2
знати
відповідні
мовні кліше та
адекватні
форми ведення
дискусій і
дебатів

+

+

+

+

+

-

РН3
писати
офіційні листи
або доповіді на
професійні
теми,
підкреслюючи
те, що
видається
найважливіши
м
РН4
знати типові
запитання і
відповіді,
професійні
репліки,
звертання,
швидкі реакції
тощо
РН5
Розуміти
програми ТБ й
фільми, що
містять
юридичну
лексику

-

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

-

Додаток С3

Матриця результатів навчання та компетентностей для докторів філософії з права
К1

К2

К3

К4

К5

К6

відсутність
жодних утруднень у розумінні
будь-якого
розмовного/писе
-много
мовлення,
живого або в
записі, навіть
якщо воно
звучить у швидкому природному темпі

вільно
висловлюватися,
розрізняючи
найтонші
відтінки смислу.
Якщо в мовленні
виникає
проблема,
усувати її
непомітно для
інших
(другорядна)

представляти
чітке й повне
значення або
аргумент у
стилі, що
відповідає
контексту.
Висловлюванн
я мовця мають
ефективну
логічну
структуру, яка
допомагає
співрозмовника
м виділити й
запам’ятати
значущі пункти

граматичні
помилки
трапляються
рідко й не
впливають на
правильну
передачу
значення.
Вимова неносія
мови не
заважає
розумінню

темп мовлення
подібний до
темпу мовлення носія мови в
знайомих галузях. Носієм
мови
сприймається
легко
(другорядна)

написати чіткий
послідовний
текст у
науковому або
офіційноділовому стилі.

РН1
читати підручники з різних
галузей права, статті з
юриспруденції тощо мовою
оригіналу

РН2
Писати складні листи,
доповіді, статті,
представляючи проблему
за допомогою ефективної
логічної структури, що
дозволяє адресату виділити
й запам’ятати значущі
пункти. Писати резюме та
огляди наукових статей
(абстракти)

РН3
без зусиль брати участь у
будь-якій розмові чи
дискусії, легко вживаючи
ідіоматичні звороти та
колоквіалізми
РН4 словниковий запас
широкий, точний, такий,
що відповідає предмету й
ситуації

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

(3ATBEPAII(YIO))
uponeTpoBcbr(oro Aep)r(aBFroro
eHyrpiurHix cnpan
HHX Hayr(, npo$eccop

M.B. Jlouluur,xnii

AKT
rlpo BrIpoBan:)KeHHl HaypoBr.rx po3po6orc gHcepraqifi uoro Aoc.niAxceHHrr npo$ecopa
na$eApu inosel.rurx MoB Haqionarrnoi arcageuii nnyrpimrrix cnpau
Hirenrco Onrrn Banepii'nHr{ B rraBrralruufi [poqec {uiuporr el'poBcbt(oro
4epxdnnoro yuiuepcurery nHyrpiurnix cnpan

Kovricin y

cxrraAi:

HaqilrrbHr4r(a HaBqaJrrHo-MeroAr4qHoro ueHTpy
lniupouerpoBcbKoro Aep)r(aBrroro yninepcurery nnyrpirunix cnpaB, KaHrvrara
IoptrAI4qHIzx HayK, AoueHTia Canin'ronoea IsaHa MurolafioBr4qa, 3acrynHr4Ka HaqaJrbHr{Ka
ni4giny MeroAl4trHoro ga6esne.neHHs HaBqiLTbHofo rtpoqecy HaBqaJrbHo-MeroArdqHofo

IIeHrpy [uiuponerpoBcll(oro Aep)KaBuoro yuinepcr,rrery nuyrpimnix cnpan Barcyuronoi
Orcanu IQpiinnra, craprlioro HayKoBoro cninpo6irH14Ka Hayl(oBo-MeroAIaqsoi rpyru
HaBqaJIbHo-Me'roAI4rIHoro rIeHTpy lHiuponerpoBcbr(oro AeprcaBFroro yuinepczrery
enyrpiunix crpan, rau4ulara rcpr4nurrHzx Hayr( Crarinu leaHa Iropoeuua, cKJraJra qefr arr
rlpo re, uo pe3yJlbruru aveepraqifiHoro AocniA>neHH-r npoQecopa nacpegpu ino:eMHzx N,ros
Hauionanruof axa4euii nHyrpirunix cnpaB, KaHAr4Aara Sinonorivnux Hayr(, AoueHra
O.B. HiteHKo 3a reMorc <<fnrlrouonua ni4roronra Qaxinqin npara B rpr4ur{xnoeifi cucreui
svrqoi ocsirfl: enporeficrruft 4ocnia> (cneqialrsicrr 13.00.04 - <Teopi-r ra MeroAr4Ka
upo$ecifiuoi <lcsiTuD) aurcopucloByrorbcr B HaBrraJrbHOMy upoueci l[HinponerpoBcbKoro
Aeplr(aBHoro yHinepcr4Ter)l auyrpilrHix cnpan Ar.s riAroroBKr4 ra riA Lrac [poBeAeHHt
rtpaKTl4rrHux 3aHtrb si cryAeruTaMr{ Ta r(ypcaHTaM14 yninepcurery flppl sl4eqeHHi
HaBrritrIbHI,IX Aucqunnin: <IHoseMHa MoBa), <I(ynrrypa npo$ecifinoro MoBJreHHr)) Ta
<Koruyuir uwruHa rounerefi qir npaqinHr4r(a op rauin nuylpiuruix cnpae>.
Y npoueci nnponapKeHHr pe:lyJrbrarin gucepraqifinoro AocriAxeHH-a npo$ecopoM
r<a$egpu inogennrax Nroe HABC O.B. HireHxo 6ynu nignoroueHi cra'mi ra re3r.r HayKoBprx
nosiAorvlreur, mi sHeceHi Ao HanrrarrHo-MeroAr4rrHr4x naarepianiB An.s Bhrcopracrauss ix nil
rlac BI4BqeHHt 3a3HaqeHl4x Aucqunliu, a caMe
1. HvlsrHKo O. B. fipoQznr cneur4zlnr4cra ro npaBy: enponeiicnuir w yrcpauHcrcufi
orrbrr / O. B. Huresro ll flelararivHi uayxu: reopi.a, icropin, iHHoeaqifisi rexnororii. Cyuu : Cynr[IIV irvreni A. C. Marcapeura,2015. - ],lb 2 (46). - C.33-41.
2. Niterrko O. Peculiarities of the Foreign Language Training of the Lawyers in
Northen Europe: Finland and Sweden / O. Nitenko ll HenepepBHa npodlecifina oceira:
reopir i nparcrara. - It.: E4emnefic,2Al5. - Bern. I-2 (42-43). C. 109-1 13.
3. Nitenko O. Peculiarities of the Foreign Language Training of the Lawyers in
Central Europe: Poland, Czech Repulblic and Hungary I Q. Nitenko ll The Caucasus. Tbilisi,
2014. - Issue C)6, November-December. - P.2l-25.
4. Hirermo O. B. Cyvacui renAenuii po3Br{rxy iHHosaqiffHux rexuororift B

2

iHuontosHifi nri4roronqi Saxinqin i: npana / O. B. HireHro llfletaroriqsuft npouec: reopir
i nparrzra. -.I(.: TOB <BaAaBHHqe nilnpzelrcrso (HAenrnefic>>, 2014. - Bnt. 2. - C. 6569.

5.

lHilenro O.B. Inrepuaqiona,risaqis nurqoi oceiru

rK {rarrop po3Br4rKy

yuinepcurery lO.B. Hireurco ll Ocsirorori\Hnia Ar4cKypc, 2015, J\e2 (10).- C.205-216.

(Enerrponne nuAanrrs).
6. Hileuno O.B. Itpurepii oqirnosaHHrr iuuoMoBHrrx r(ol,rrrereHrnocrefi {raxinqin
rrpa&al O. B. Hirenr<o // Hayr<onii 3arrucKr.r DepArucsroro Aep)KaBHofo reAarori.rHoro
yninepcrarery. lle4aroriqni HayKr4. 136. uayr. np, - B-r< l. Beplxncrrc: Elfly,2015. C.

-

I 84- 1 90.

7. Hireuro O.B. ,{o rrI-aHHJI npo craH AocriAxcessr iuruovoeHol niAroroexz
cucrelri nuuloi ocsiru Vrcpaiiru I O. B. Hirenro ll lle4arorirrHzft Ar4cKypc.

Xnerrnuqrrcrzft:

XflIA,

- Buu. 18. -

e

C. 157-161.
8. Hiresro O. B. fiexr<i acrel(rl4 ni4roronru {raxierlin is npana n yuinepcurerax
enponeftcbl(oro rpocropy nzuloi ocsriru / O. B. Hiresro ll Teopisr i npaxrara ynpanliHHn
coqiamruMr4 or4creMaMa. - X., E],raAanH. ueHrp HTy (XIII>, 2015. -Nlb I . - C. 98- 104.
9. I{i:reHrco O.B. Moaem iHulor,roeHoi riAroronrul OaxinqiB npaBa n rprarluxrosifi
crcreni sl{tuoi ocniru / O. B, Hiresro ll Tyrvtanhapuuir sicur4r{ ABFI3 <fleperclanXuelruuqrKlafi Aep)I(aBHI{fi neAarori.rHufi yuinepcurer itresi f. CxoeopoAr4)) - Aolaror
llo Bun. 35, 'f. VIII (59) i Terr,rar. rrun. <Bzrqa oceira VxpaiHu y KoHleKcri iHrerpauii lo
enponeficrKorr] ocBiTHroro npocropy)). - It.: fno3uc, 2015. - 546 c.
10. Flirrenro O.B. 3a6*ileqeHH-fl Br4Mor 3arony npo Blrqy oceiry - Br4rorr4K AJrt
ropl4Al4qHoi or;niru Vrcpailrra / O. B. Hirenro ll Butua ocsira Vxpainu. Teuar. Bnrr.
<enpoueficucaL interpaqix suuoi ocBiru Vr<paIuz B KoH'reKcri EoloHcr,Koro npoqecy>. It.:
IH. su1r1. ocsira HAilFI Yrcpainu, 2014. - Ilb 3 (4o4aror< 1). - C. 73-j6.
11. Hir:enro O. B. Oco6nzaocri iuruolrosHoi ni4roronr<u rfaxinqin is npana n
rpainax Cxiauoi enpoura (Einopycr,, Mor4ona, Poci-rr) / O. B. Ilirenrco ll Bu:rgLa oceira
Vr<painra. Teuar. nun. <lle1arorirca nzuoi rrrKoJrrr: MeroAoJroril, reopir, TexHoJrorii>. It.:
Iu. nzu1. ocairra HAIIH Vrpainu, 2014. - J\b 3 (AoAarorc 2) - C.226-230.
12. I{irrenr<o O. B. Tpanc$opnaaqir iuuroMoeHoi ni4roronxu claxinqie i: rpaBa B
Vrpaini B roHrerccri eepoiHrerpaulifinzx npoqecin / O. B. Hireurco ll Burya ocsira
Vrpainz. Tettar. nvn. <Fla1'ra i nurqa ocnira>). It.: Iu. euu. oceiru HAIIII VrpaiHu, 2014.
-Ns 1 (lo.uarox 1).- C. 253-256.
13. .Hireuro O. B. enporeficrKzft Aoceil rilroroBKr4 AoKropin {rinocoQir : npaea /
O. B" Hirenr<cr ll I1po6rc,ru ocsirr4: HayK. 26. II:c.. inHoeaq. rexnororifi isnicry ocsiru
MOH Vxpainzr. -=-K.,2014. - Bun. 78. r{. l. - C. 159-164.
14. Ilirr;nro O. B. Inruonrorrr+i xonrereursocrii @axinqin npaBa: enponeficlrufi
Aocsil ra yrctrlaiHcr,ri pearrii / (). B. Hirenxo ll Bwwa ocsira Vrcpainu. Teuar. BVrr.
<enponeficnra inrerpaqis burqoi ocnirz VrpaiHz B KoHrer(cri EonoscbKoro npouecy>. K.:
In. nuu. ocsiru HAIIH VrpaiHn, 2013. - Jtlb 3 (lolaror 2).- C. 196-200.
15. Hireur<o O. B. Cran i reu4eHqii iuruonoeHoi riAroroBKr.r Saxiauin rpaBa B
cucreui srluol ocBirul O. B. Hi'renro ll 36. Hayr(. rpaub Biftcrrcosoro iHcruryry
KriscrKoro HauionanbHofo yuinepcnrery irr,r. Tapaca lllee.{eHxa. - I{.: BIKHV, 2013. slm. J\b 4L -C',.267-27L
16. Nlitenko O. The Newest Master's l)egree Programmes in Universities of
Austria / O. I{itenko ll Hayr<. }KypHan <}OpugrauHa rcrxororir ra neAarorirca> - It.:
HABC, 2013. -- Ile I (13).- C. 110-116.
17. H[ireHno O. B. Oco6rnnocri ssaeNaoAii :arnaAin ocni'na fi prauxy npaui n
2A15.

0. B. I{irenrp llBu;rua ocsira Vr<paiHu. - l(., 2012.: N 3(aolarorc 2), T. 1 :
enponeficnxa inrerpallir auqoi ocsirz Yr<palura y r(oH'reKcri lloroncLKofo rpoqecy. - C.

HiMe.{quHi /

36-39.

18. I{ireur<o O. B. IHruol{osHa ri4roronr<a

@axieqis is npaBa u yxpaincrro.rx
BI4IrIux HaBr{a.IIbHI4x 3algraAax: Br,rrgrrr4Kr4 Ta rrepcler(Tr4nlr / O. B. Hiresro ll Bvtu1a ocsira
Vrpaiuu. - I(.,2012.- JtIg 1(aoaaror<2):Hayr<a i surra oceira. -C.227-234.
19. IJireur<o O. B. Ocobnunocri uiAroroero4 Naaricrpin ia npana e HiN{e.{qrni / O.
B. Hireuxo ll Burua ocsira Yrpainz Teuar. Br4nycK <lleAarorirca snuoi txKonr4:
MeroAoJlolir, reopir, rexHorrorii). - It", 2012.
llb 3 (Iloaarox 1). - Ton 3. - C. 320-327.
20, l{ireuro O. B. InuonrosHa niAroroerca Saxiorlin is npana rra rperbor,ry uvrni
srrqoi ocsirz n Ancrpii / O. B. Flirenr<o ll Bvua ocsira VrcpaiHn.
K., 2012.
Ns
1(loaaror 1) : Inrerpariir suutori ruKonr4 Vrcpainra Ao enponeftcr,xoro
ra ceirosoro
ocsirHroro np)ocropy.
36Q--364.
9.
- B.
21. I{irenro O.
Inutol,losHa niAroroBr(a rcpucrie Ha rperboMy uurcri suruoi
<Degeparunnifi
y
oceirz
Pocuy6rrirli Hiueqqzua I O. B. llirenr<o llBurua ocsira VxpaiHu y
ronrercri inrrerpaqii Ao epporei,lcrroro ocsirHroro npocropy.
T. 1.
K.,2011.
C.

370-37 5.
22.Hitresxo O. B. pco6nznoc'ri niAroronr<z Saxieqis is npana Ha repruornry uuxni
euuoi ocsiru y OPH / O. B. Hirenro ll Teopit ra rrpaKrrrKa ropr4Azquoi ocsiru : s6.
narepianin I llceyr<p. HayK.-rparr. rrou$. / enponeficrxufi yH-r.
I(., 2012.
C. 149-

-
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23.Hinenxo O.B. Hivreqrnca MoBa Arrr cryAeurin-rcpzcrin [Texcr] : Hanu. noci6uux
/ O.B. Hirenrrc. - I(. : I(HT, 2008. - 176 c. (3 rpu$ovr MIOH).
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AKT
npo BnpoBaAx{eHHfl }rayKoBLrx poapo6oK Al4cepraqifi noro AocniAxeHHt
sani4yeaua rca$e,4pz inogelaHlrx MoB HaIlionamnoi araAervrii
rnHyrpiuruix pnpan Hirenro Omru BarepiinHrr B HaBq€url''uuir. rpoqec
Konaicirr y cxna4i: HireaJrr,Hr4Ka HaBqarbHo-MeroAr4qHoro IIeHTpy HABC, KaHrprrara
ropr{Ar4rrHr4x HayK T.f
Kopx-L<aeeoi, HaqaJrbHr{Ka raSe4pu KoHcrlrryllifinoro ra
uixnapo4uo.ro rpaBa HABC, Aoroopa rcpr{AurlHl4x HayK, npoSecopa A.M. KoroAi.f,,
HaqaJrbHr4Ka rta$e4pz roprxAt4qHorcf AoKyMeHTo3HaBcrra HABC, ranAuAara Sinonoriqnr.rx
HayK, AorleHla I.I. MapyHr4rra cKJriua raluvril aKr rrpo re, ilIo pe3yJrbrarrr AplceprauifiHoro
AocliAxeuur sani4ynaua ra$eApra iuoseMHr4x rr,ros HABC, r<anAu.uara @inonori.ru[x HayK,
AoueHTa O.B, HireHKo 3a'reMoro <IuruoMoena riAroronrca Saxinqin rpaBa n rpraqrar<nonifi
cucrerrai nurqoi oceirz: enponeftcrrczfi AocniA> (cneqianrrricrr 13.00.04 "Teopix ra
MeroArlKa npoSeciftuoi oosiru") nu.ropracroByrorbc{ B HaBqiurbHoMy upoqeci Hauiouanr,uoi
araAervrii nuy'rpimnix cuppe 4ru nignoroBKrr ra niA rrac rrpoBeAeHH.f, npaKTr4qHIax san.f,rr is
KypcaHTarv{r4, cTyAeHTaMr{ Ta clryxaqaMrr I]px4 szs.IeHui HaBqatrbHr4x Ar4crlr4rlJliu <IHoseMHa
MoBa)) ra <InoseMHa MoBa sa upo(fecifinzrra cilprMyBaHrr-rlM)) ig rela:
- <<lloxoAxeHHfl rrpaBa. Oyur<qii npana. Bu;m rpaBa) (reua J\b 1, nanp.sla niAroroBKl4
<<llpanosnaBc'rBo ), oceirHro- rnanidrircauifi nufi pinenr <naaricrp> ) ;
- <{epxannnfi ycrpift Vrcpaiun> (renra.}lb 4, I Kypc);
- <.{epxarHrafi ycrpifi Be.nzr<or Bprarauii (OPH, @panqii))) (relvra Ns 5, II Kypc).
V npoqeci nnponal4KeHnr{ pe3yJrbrarin 4racepraqifinoro AocriAxesur rani4yBarreM
ra$e4pz iHogenanux MoE Hirenr<o O.B. 6ytwr ni4roronneni crarri Ta re3rr HayKoBI4x
nosiAoN,IreHL., .f,Ki nueceni Ao HaBqeurbHo-MeroAr4qHr4x vrarepianiB AJr.rr tsr4Kopr4cranns ix niA
qac BrrBqelrHfl 3a3HaqeHr4x Aracqunlin. A caue:
l. Hireur<o O. B. IuuroNroerri roruuereurnocri Saxinqin rpaBa: erponeficrr<nft 4ocni4
Ta yr<paiucnr<i pea-uii
Braqa ocrira Vrcpaiun. lfeMarvr.rHrafi BrrrrycK <enponeficrra
iHrerpaqix nuqoi ocsiru Vr<pair-rn B r(oHreKcri Eononcr,Koro rpoqecy)). JS 3 (AoAarorc 2) K.:
IHcruryr euuoi oceiru HAIIH Vnpainu, 2013. - C. 19(;-200.
2. Hi'reHrco O. B. Cran 'ren4enqii inruovrosuoi uiAroroBKr{ Saxinqin rpaBa B
cwcreui Brlrloi ocsirz/ O. B. Fl.irenrco ll 36ipruux Hay.KoBr4x rrparlb Bir?crxosoro iHcrnryry
KuiscrKoro llaqiouanrnOro yniaepcnrery inreni Tapaca Tllee.reHra. K.: BIKHy, 2013.
sun. J\b 41. - C.267-211.
3.,Nitenko O. The Newest Master's Degree Programmes in Universities of Austria /
Hayroauft nq/pHan <IOprzl4rauHa rrcr.rxoJroris ra neAarorirca)) - K., 2013. - J\b 1 (13). HABC.
- c. 110-r 15.
4..Hirenxo O. B. Oco6nuBocri B3aeMOAll 3aKJraAlB OCBlTrr V pr{HKy [paql B
HiMe-r.ruHi I O. B. Hi:renxo llBwma ocsira Yr<paiHra. K.,2012.
Ns 3(lolaror 2), Tonl 1 :
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enpoueficrHa iHrerparlis suuoi ocsilu Yr<paiura y KoHTeI(cri EoloscbKoro rpoqecy. - C.3639.
S.Hiresr<o O. B. IuruoMtlsua liAroronra Saxinqis is rrpaBa u yxpaiucbKl{x BI4IrII4x
HaBqaJrbHIIX 3aKJIaAaX: BIIKII,IKI4 Ta IIelpcIIeKTI4BI4 I I O. B. Hirenro // Braua ocsira Yr<paiHu.
-K.,20I2. -.Ns l(aolaror< 2) :Ilayxa i nuqa oceita. - C.227-234.
6.Hirenrco O. B. Oco6nnnocri ui4roroBKl,I rraaricrpin is npana s HiNle'{'rruIi /o.B.
Hirenro ll Rrarqa ocsira Vrparuu J\b 3 ([oaaror l-2012 p.) Tenaauaqnnft BllrrycK
Tou 3.-C.
<fleAaroriKa slaqoi rIrKoJIpI: MeToAoJIorir, reopix, TexHOJIorii>. - K., 2012.
320-327.
T.Hurour<o O. B. Zno.f,llrr.rHar rroAroroBKa rrpaKTurrecKrlx corpyAHLIKoB opraHoB
BHyrpeHHr4x AeJr r Enpo-20l2 I O.I]. Hirenro // lloaroroBKa KaApoB xlrtrtru;aulrlorll,Iqlll4 B
crpaHax Enponrr: conpbrueunoe cocro.rrHlro, upo6lerrlrr, nepcrIeKTI4BbI : Te3l4cbr
C. 76-78.
K., 20t2.
MelrAyHapoAuoft rcon$epenguu IMEI Yrpainra. HABA.
rlepruoruy Ur'rrni
Ha
ie
upana
8.Hirenro O. B. Qco6nnnocri ui4roronrw SaxieUis
-feopix
ra rlpaKruKa rcpLIAI4.rHoi ocnirv : 26.
nraruoi oceirr y @PH / O. B. Hireur<o ll
C. 149K., 2012.
uarepianin I lP,ceyrp. HayK.-rpaxr. ron(p. / enponeficnrufi yH-r.
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B. InnoMoena ui4rotonra Qaxieqin is upana Ha rperbovry unr<ni
}lb
K., 2012.
suuoi oceiril n Ancrpii / O. B. F{ireHro ll Bw1r- ocsira Yrpainu.
l(,uogaror 1) : IHrerpadix eurqo:l rrrKoJrr{ Yrpaiuu Ao enponeficrroro ra csirosoro
9.Hire;nxo O.

ocsirHroro npocropy.
Q. 360--364.
10. Hirenro O. B. Inruouonna niAroroBKa ropzcrin Ha rperbolvry uzxli sruIoi
ocsiru y Oe4eparusuifi Pecny6niqi HiMeq.rzna I O. B. Hireruco llBvlllla oceira Yr<painn y
C.
T. 1.
ronrercri iurr:rpaqii Ao €Bporeficrroro oceirnroro rpocropy.- K.,2011.
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370-375.
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11. Hirenro O. B. Io rr4rarrFrtr upo inruovroBHy ui4roronr<y acuipanrin (a4'ronrrin)
HeMoBHrrx Br,rrrrr4x HaBqar,bHrrx 3ar"JraAie / O. B. Hirenr<o // @opvtyBaHHf inuroN'tosHoi
npo$ecifiuoi rr.onanerenrtrQcri Qaxinqin: naqioualruufi. ra enponeficrruft npocrip : :6. rer
Ipuinr,20ll. C. 101-103.
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1) Rr{eFrofo ce4peraprr ccKpel'apiary

13.Ierroj pa71?r O/[yJ3C, KaH/Ir4Aat'a

ne4aroriuHux rrayK Icaenxa M.M.;
2) 71er<aua I0pzTlrzurroro Saxyrrr,rel'y O/-[y]3C, Kar{l(r4l-la'ra ropr4l1r4r-mzx FrayK,
l(ollerlra Iiarrallx<rz I'1.M. ;
3) :aniTlynaua xa,Qe4prz ino:eunnx MoB O/-lyl3c, KaH/-[r4Aara Qinonoliqrrux
r{ayK, /lor{eFrra Mirinoi O.M.
,,^i
'",, qez
^''..
cKrra/ra
aKT 3 rrpI,lBOAy Tofo, rqo KoMIClero Bt{BqeHr r-rayKoBr flo"no}KeHr{fl,
rrponorvtr-1ii i pexonaeuTlaqii' :aniTqyna.ra r<acpeilpra juo:enrunx Mon Haqiorra"rrr,noi
ar<a4enrii erryrpirrtrix cnpan KaH/-\pr,qa1'a Sl,rolori.riLlx HayK, Aoller-rra Hireuro Omln
13arrepiinr,rz rL{oi{o IlrrpoBaA)Ke}lr{s pe:y.rrnra'rin /-(uceprarliilHolo 4oc,ri4xer-rru r-ra
l'eMy <h-rrrrowronua rril1r'o'ronxa (laxinqin rpaRa R rpzqr'tN"rronifr czcrevj nzrqoi
oceiru: cnponezcsNun 4ocei4> (cnerqiarrr,ujcrr 13.00.04 r'er;pin ra MeroAr,rKa
rrpoQeciiltroi ocniru) y nayKoBy 71iH.ru,r-ricrr. O71ecr,xo1'o Aep)KaRnoro yninepcnlery
erryrpirrrrrix crrpar MIIC Yr<pairrz rrpr4 npoBe4er-rui rrayKoRr4x 4oc"rri4xeFrb 3a reMoro
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<<Konrynit<urawvu e'rI Kel npar[nuaNin Ol.]Cl>> (i1epx<anrrr.rrz peecrpar-1lirc:run rroMep
0113U00072_2).
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Ra"rrepiiurrvt Ha leMy <<Trlnor,lonrra ni4r'oronxa $axiuqie npaRa B rpzqaxrrouifr
czcreui nrarrloi ocnirn: e:nporrezcrxvtn lqocuilq> (cneqialrnicrr 13.00.04 - reopit ra
Mero/(r4I{a rrpoQeclrarrol ocnirrz), cnpr{MoRarre }-ra R,r\ocKor{a/reFrLr.q jurrrowronrroi
ui4roronxz Qaxinqin llpaRa ra cranoBr,rrJ, r-lirruicrt lltrfl rrayrouo) 4i.altuocli, a
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Konticilt Y ct<.tta4i.
1) 4exarra lf)prz,4aurlo|o oaKy/rr,l'ery o,4yBC, Kal't/(I4AaTa IopI4/lI4ql-II4X IJfllK'
l(oltreFrra

Iiarrrallxll I-i.M.

,

2) :arti4yr:aua xa$el\pl4 it{ogeMFllax MoR O/lyl3C, Karl/(uAara Qinoirot'iqHzx
riayK, AOrleHra Mirir-roi o.M.;
rteHrpy O/IYRC,
3) :ar:r'VnLI[]Ka IIaqa/IblIIztKa HaIlqaIII)I'IO-MeTO/luqHOI'O
Ka r U( Lill at'a Io pprl-lnqHllx FIayK I cul a arotl a K IO,
cKJra/ra r_leil axri 3 rrpllBOI\y 'folo, r-rlo xonticicto nzeqeuj npoilo:nqii i
peKoMeFVlarlii :ani7lynaua NaQeTlprz iuo:eunzx MoR I-lar-1iona,rr,r-roi axaTlen'rii
Bqy'l'piIrIFIix CIlpaIl Kal{l\I4AaTa ciri.rlo.rroti'tt'tnx IlayK, /loLlellra I-Iirenxo Ortlru
tIa
13a.lepiinnrz Iqo,11o Bllpolla,r\)KeFll-1fl pc3yJlhTa'fil3 l\1aCepTat{jzuoro 4oc'ni4Nentut
BIzr-r-loi
T.eMy <<1-1-rrowrglrna ni11r-o'roera cf axinrlin npaRa R rpI4r U,IK;IoIlill CHCTeMi
ocsira: cnpoqefrcrwav 71ocni71>> (cnerlia.rrr,tticrl 13.00.04 T'eopifl ra MeroAI4Ka
rrpoQecivtnoi' ctcr;irra) I o I{01}eo/lbI'IoI'o rIpollgcy O,ilecl'Noro /leP}Kalll{oro
yLlRepczrery Brryrpirrrnjx crrpaB MBC Yxpainr.r ilplr npone4entri ltertliilrtrzx i
Ta
tennirrapcr,nnx (rrpar.rvynr,rx) 3auri'l'b 3 rronlra/rbr-Illx /\LTcLIZIIJIiH <<Iuogevna MoRa)),
<Tlto:entita rv'toRa (:a npocirecifrnraru crrpqMyRatrrtrv)>'
Konrjcit 4lizlrura Rr4cuoBKy, nlo ',rqr.lcep'rarlirlrre 4ocrri71>xeuun Ha ]'eMy
<lurrrovoena rri,rqrrtlonNa Qaxicrlirr rrpana Il rplzrU4K.rronia cncl'eMj Rl4rrlor oct;iTn:
csponeilct-Nr,tu l\oclliA)) (cner1ia.,u'nicrl .13.00,04 - reopis ra Merol(I4Ka rrpo$ecirarloi
y
oceirrz), crrltrrMoBase rra uAocKona/reHllfl innovontroi rriTlro'roBKl'i Qaxinqiil npaBa
a
Rr4rrlilx LlasqaJrbgvx :ak,rraAax ra cral{oBI,ITI, tlinnic'rh AJltl FIaBqa.iIbFIo|o llpol\ecy,
na4aHi naar.epialn Malorb vlzrrot<ui reope'rnullzu pinettl l'a cyl"rcBy [paKl'I4r{Hy
3lraqyltlic rt'.
xaQe4pu
13r,rxoprac.raJu1q ualepia.rriR l(r4cep'farlinrrolrt 11ocri71x<entlrt :ani4yRaLIa
irro:etrnnx MOB IIar-llrtnarg,rrrii axa4ervrii nrrylpirrrrtix cttpan Kall/-{z/-lara QiJlo"norjqnzx
r{ayK, l\oLIenrcl l{irerrr<o Oll,r'n 13arrepii'nHra Hfl TeMy <Itrtttott'loena li4l'oronNa
.

rlcsirn: enporrefic5K:ZILI 7-1ocni4>
Qaxinqje npaBa Il rpr,rrlvxlonir,i czcrevri nrqoi
(crreqia.rrtHicrr, 13.00.04 - reopil ra Me'Iol\I4Ka r rpoQecifruoi ocniTr'r) cnpnflrl'IMe
vrafr6yrnix rtpaqinr{rxin
1i71rlr.trr1ei1rto pinHn Iopl4/,\14LIr{14X Ta CnerlrailhHHX 3}IaH6
Mirric'repcrBa IlHy'r;lir-unix crlpaB Yrpai Hn.
I?e:y,rr,'ra'rn /\l4Ceprallifrttot'o ,qoc.rti71>xenul 3aBiAyBaLIa racpe4pz lLIo3eMI-II{X
LIayK,
MOg IIar-lior1anr,rroi aNailenli) nrryrpilrtnix crpall KaHAtrAara cfrinoloriqnnx
lra 'teMy <<lurttovtonna ni4rorollKa Qaxinqie
Aor-\errra l-li,reuNg O.rrtln l3alepiinnlr
(crretliarrt'Hic'rt'
ilpa3a B .rpr4rlr4KJroRi14 cncreni er.rrrloi ocni'rr: e:nportencrt<vtu 11oclli71>
.ra Merol\r4r{a [pooecjr.ir-roi ocniru) BnpoRa/])Keni 4o Flallqar1'Llofo
1:1.00.04 - r-eopirr
MBC Yr<pairrra i
npor-lecy o4ecr,xoro Aepx{aBrrofo yrrieepcrarel'y Bl-Iyrpirrrnix cnpaB
j ceiujnapCbKl]X (npaNrr'ruurax)
Rar{opLICToRyto'rl)Ct{ lrpI4 npone4erlui lerllizur'rx
(:a ilpoQecir'frzv
3ar{r{Tb 3 rraBr{arr:nr4X <Irro:eiuna Morla)), Ta <Ittoleutna MoBa
crrpqMyr3attntv)>.

Hresu xoruicii:
l[exarr I Optt4rzurrolo $ar<yJlr,'re1'y
Ka r r/-\ I4l\

aT IOpl4/( I4LTIIHX l-IayK,

Aor_\enr

.3ani4ytau r<acpe4pu ir-tq:ennnx MoB
Ka Hl( l4l\ar cf i,,ro., ot'i u I I 14x I IayK,

11.M. Iia"nlatrlxa

r

O.M. Mi'rina

AOr_leFrT

.3ac'rynnrzK I'Iaq a/ILI ruxa T-IMI \
Kar.r/(I,rl,\aT IOpLII\ I4qIrl]X I IayK

xanirau

nni"rriqii

K.lO. Icnan"rtot:

3ATBBPTXYIO
llpopenrop 3 HayKoeoi po6orz
HaqionanhHoro ropr4Ar4qHoro yHinepclrrery
irr,reni -fpoclana My4poro
arca4enirc l-Iauionanr,noi
rpaBoE?tx HayFr VxpaTnra

A.II. IernuaH

O( -rr,""^q-
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AKT
rrprl Bnpoea4xSeHnx IIayKoBLrx pospo6orc Alrceprarlifinoro 4ocli4xenna
rrpoQecopa raSe4pu inogeunrax MoB Haqiona;ruroi araleuii
nrryrpirunix cgpan .f{ireurco Omrz Banepiinnu B HaBq€il srrvrir npoqec
ldcntioix

y

cxna4i: spniaynaua ra$e4pra iuoseNauzx uon J\b 1 HIOy iueHi fpoutaya
ivfyAporo, Aol(ropa SinonbrivH?Ix HayK, npo$ecopa B.lI. Cinaonor< (rorora), sani4ynaua
cJIaBa My4poro, AoKTopa ne4aroriu|rfi:, ,rr;, ri,.
A IOp[AUqHl4X HayK, AOIIOHTa Ka$,.]i,.,:.
yAporo O.fl. TparHror cKJriLJra garuuft aKT rrpo
eHH.r{ npo$ecopa raQe4pz iHoser4Hzx N,ros
eHra O.B. Hirenr<o 3a reMoro <<InlronaoeHa
racreui nzrqoi oceiru: enpoueficrrufi 4ocni4>
(cueqianrsictr, 13.00.04 - f"feopix ra MeroAr4r<a npoQeciftHoi ocniru") irr.up".toByrorbc,{ B
HaBqiurbHoMy
yHinepczrery inreni flpocnana
My4poro 4nn
r4qHr4x 3aHrrr si cry4eurirMr4, rrpr4
szn.{eHHi HaBEr
<IuoseMHa MoBa sa upoQecifiuuu
crrpsMyBaHHrrM:) is rerd :
- <<fXox.o4xeHH.r rpaqa. @yr nqii npana. Bvrgu rpanraD.
- <ffepxraeHzfi ycrpifi Vr<paiuu>.
- <flep>rcanHzft ycrpif Benuroi Bpzrauii (OpH, Opanqii)>.
Y npoqoci nnpona4*ceuu-s pe3yJrbrarin 4rzcepraqifiHoro AocliANenux npoSecoport
rca$e4pz ino:relrHrax uon Hiiresro o.B. 6ytw ruAr
ui4ror:onreHi
vrvDJrvru
crarri
vrql
ll
Ta
L(L re3r4
lvJtll
HayxoBr4)i
rld,yftLltJl,l.};
noni4orureHr, xKi eHeceui h HaB'1rlraJbHo-MeroAr4qHr4x ruarepianiB
AJrfl Br4KOpr4CTanHt ix nix
FO
rrac BuBqeHr{t :ra3HaqeHr4x
4racqraruiu. A caue:
1' Hrzreuno o. B. fipo0ulm crelll4utrlr4cra fro n.paBy: enpoueficxrzft vr yxpauucxui4
orrbrr / O. B.
rexuororii'
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:
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ties of the Foreign Lan5;uage Training of the Lawyers in
Northen Europr:: Finland
I o. Nitenko llHeiepepnua npoQ"e cifisaocnira:"reopi-a
iid Y._d.n Bzn.
i uparcrzra. - K..: E4enrnefil,zot5.
l-2 (42-43). c. 109-113.
3' Nirteniko o. Peculi4rities of tlhe Foreign Language Training of the Lawyers in
Central
Europe: Polandl, Czech Replblic and Flungary I o. Nitenko
ll ThiCatcasus. Tbilisi, 2014.
l:sue C5, ldorreinber-December. p. 2l-26.
-

-

4. Hirenro O. B. CyuacHi renAeuqii po3Br4rKy iHHos qifiuvx rexnororifi I
inruoMoeHift n:i4roronqi $axinqin is upaea / O. B. Hirenro llfleaarori,#Mfirrpo{ec: reopia i
npaKTI4Ka. -- K.: I'OB <Bu{anuuve ui4npr,r€McrBo <<E4elnnefic>>,2014.
- Bzn. 2. - C. d5-bg.
5. Hirenxo O.B. Iurepnaqionanisaqix nzqoi ocsirr {K
Sanrop po3Br4rKy
yninepcurery lO.B. Hitdwrco ll Ocniroloriqnufi Ar4cKypc, 2015, ]1b2 (10). C.205-216.
-

ru
1

iHrror4oBHr4x KoMrrereHrnocrefi $axinqin

Eep4rucrxoro Aep)KaBHofo ne4aroriunoro
rp. - B-n 1. - Eep4rHcbK: EIlIy, 2015. C.

84- 1 90.

ran 4ocliAlKeHHr iurxol4oenoi liaroroBKr4 B
Hirenlco // lle4aroriuuuft Ar4cKypc.

.

157

-16r.

roroBKr4 rlaxinqin is npana n yuinepcr{rerax
B. Hirenro // Teopia i upar<u4Ka yrpaBlisus
HTy (X[II)), 2015. - J\tbl. - C. 9E-1CI/
i uiArorosr<u Saxierlin npana e rpraquretonr.rl
cprcreui nnrqoi ocsirz / O. B. FXitenr<o ll lywaruirt^pt i, sicHraK
ABH3 ,,|I.p."rnu"XnaelrHIaqt,Kt4ft AepxaBHI4{ ne4arori.rruuft yuinepourer inreui f. Cr<onopoAr4))
lo4aror 14o
Bzn' 35, T. \/I[ (59) : Teuar. sur. ((Bzqa ocsira Vrcpainu y no"t.r.cri- iurerpauii
lo
enponeftcrKoro ocsirurord rrpoc:fopy)>. K.: fuosuc, 2015. 546 c.
10' Hirenro o.B. pa6eileqeHHt BI,Ir,rof 3arouy upo
Br4rrly ocniry
Br4KJrr4K Ant
IopI'IAI4tIHoi oroeirr Vr<parlrn / O. B. Hireuro ll Bvnua oceira Vrpainr.r.Teuar. Br4rr.
<eeponeficsra. inrerp_aqix nuruoi ocsirv Vrpainz B KorrreKcri EoroncrKofo upoqecy>.
K.:
IH. ezrq. oceiru IIAIIH vrfainra, 2014. Ns 3 (go4aror l).- c. 73-76.
11' Flirenxo o. Bi oco6nzsocri inurorraonnoi ni4roroBKr4 Qaxinqin is rpaBa B
Cxitnoi
h,
B. Hireuxo // Burqa oceira
. Tenaar.
BM
u, Teopl_r{, TexHoJrorii>. - K.:
oceirr H
n4.
226_230.

lroMoeHoi ni4roronxz Qaxinqie i3 rri_,anir r
Hirenro llBwla ocsira Vrpaiura"
. Br4rrl. octirpr IIAIIH yr<painn, 2014. _ Jrlb 1
ecie / O. B.

13' F{ilenr<o o. B. €npoueficrxraft AoceiA uiAro'lourra 4or<ropin
QinocoSii s npana /
o' B' Hirenr<o // llpo6nevtl
uayK. s6. / {H. iunoraq. rexnonorifi i snricry ocsirv MoH
VrpaiHz. - K.,2014. - B"rl. lcnira:
79. rl. I " __ C. rcg_164.
14' Hirenro o. B. Inruonronni nounereHrHocri
Saxinqin rpaBa: enponeftcrxafi locsil
oceira Vrpainz. Teuar. nzn. <<eaporteficma
Boloucrrcoro npoqecy>. K.: Iu. nzrq. oceirIa
.196-200.
i inruonroeuoi ui4roroBKr4 Qaxinqin rpaBa B
K. rrpaub Biftcrlcosoro iucruryry Kuinctroro
qeHKa.
- K.: BIKHy, 2013. _ Br4rr. -Nlb 41. _ C.

16.

Nitenko O. The Newest Master's Degree programmes in
universities ol Austri:i
<Klpra4rEuHa rrcrrxoJroris ra ue4arorira>
- K.: HABC, 2013.

/ O. Nitenko ll Hayx. xypnzur
Ilb

I (13). - c. 110_116.

-

17.

I{irenr<o O. ts. Oco6npreocri esaelrolii saKralis ocsiu fi praHr<y upaqi n
Hinreq'ruui I o. B. Hiremp ll Bwla ocsira yrpainz. K., 2012.
Js 3(aoaarorc 2), T. 1 :
enpoueficrra iHrerpaqis nhruoi clcsiru Yr<painu y KoHreKcri BoroncbKoro
rpo{ecy. - C.3639.
18. I{irenro O. q. Inuouonna ui4roronrca $ax.inqin is upana n yr<paiHcrKr,rx Br4rrlr4x
HaBr{iuIbHI4x 3ilKJIaAaX: BI4KJII4KI4 Ta rrep0[eKTr.rBr4 / o. B. Hirenro llBurya ocsira Vrpainu.
K.,2AI2. -- Ne 1(4o4arorc 2) : Heryra i nr,rqa oceira. - C.227-234.
1!). Ifirenro O. B. Ocodnzeocri ni4roroBKr4 uaricrpie is npana e HiMeq.{uui / O.
Mar. Br4lrycK <lleAarorixa ezqoi rrrKoJrr4:
Ns 3 (flosaroK
- Toru 3. - C.320-32j
-roBKa Qaxinqin isl).upaea
Ha rperbouy qrax-ui
BzIqa oceira VrpaiHu.
K., 2012.
Ip
Yr<paiuz Ao erponeficrroro
ra csirosoro
ocsirHroro rpocropy.
Q,. 360
-364. ui4roroBKa
- B. InuroMosua
2I. IIireHxo o.
rcpr4cris Ha rperboMy rltrxni nzrqoi
ocsirr y @e4erparzsHifi Pdcrry6niui Hilaeq.rzsa I O. B. HireHro ll Beruaocsira Vrpainz y
rconrercri inrerpaqii 4o eilponefrcrmoro ocsiruroro npocropy.
K.,2011.
T. l.
c.
.

-

370-375.

-

-

22. HireHr<o o. B. Oco6rraeocri niAroronxra
Saxieqie is npana Ha rrepmonry unrni
nurqoi oceirn y oPH / o. B. Hilenxo ll Teopit ra npaKTuKa ropr4Ar4qnoi ocsirr : s6.
vrarepianin I Ilceyxp. Hay4.-rparr. rcoHQ. / €nponeficrrcuft yH-r.
2012.
c. l4g-

-k.,

LJL"

23. Flirenro O.B. HiVeqrra MoBa An.f, cry4eurin-ropucrin
[Tercr]
Hirenrco. - K. : KHT, 2008. -,176 c. (3 rpz(|ou MOH).

:

-
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(rorona rcovricii)
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O.IO. Kyrneqona

O..f,. TparHroK
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IHCTTITyT Br,rIIIOi OCnrrra
nyn. EacrionHa,9, u. Knin, 01014, ren./$arc (044)286-68-04,
e-mail : ihed@ukr.net, web-cafir : www. ihed. org.ua
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donigKa rlpo BrrpoBaArKeHHq
n Incruryri szqoi ocsirz FIAIIH Yrpaiura pesynrrarin
Ar4ceprarlifinoro AocriAxenns Olrru BanepiieHz HireHro
3a reMoro <<Iuruouonna ui4roroBKa Saxinqin [paBa B Tpl{Ilr4Knoeifi czcreui szqoi
ocniru: enpoueficrrcuir AocsiA) Ha s4o6yrrx
HayKoBoro cryrreHr AoKTopa rreAarori.{uux HayK ga cueqiamnicrro
13.00.04 - reopix i vero4nrca npoQecifinoi ocnirz

Pesylrrarz Auceprarlifinoro 4ocri,4xennx O.B. Hirenro sa reMoro
<<InlronrosHa riAroroBKa $axinqin [paBa B TpI4IIHKnosifi cr,tcretui sIlqoi oceiru:
enponeficsxuir. 4ocni4> na :4o6yrrt HayKoBoro cryrleHt AoKropa ue4aroriuullx
HayK Br{KoplrcraHo B uparruunifi Aismnocri Incrvlryry szqoi oceiru
Haqionamn oi arca4euii u e4aroriqnrzx HayK Yrp ainu H acryrIHI4M rIIlIHoM.
Brcnoeru i pexovrenaaqii 4ucepraqii qoAo inruovroeHoi ui4rororrn B
TpLrrlr4Knosift czcreMr4 Br4rqoi ocsirIl, 3oKpeMa Saxinqin upana, BpaxoBani nprz
Qopvrynanni tpouoskrrlifi Ao rrpoeKry 3arcony Vr<painz dlpo BI,InIy ocniry> (nona
pe4arqix) n uacrzui crnopeHH{ yMoB 4nx uixnapo4noi ara4euiunoi rvro6inruocri
rrrJr.flxoM HaBqaHH.rI Ta Br4KJra.rIaHHfl. anruificrxoro ra inruuuu inogevruzMll MoBaMI4
(Poslir <Oprani:aqix oceirHroro npoqecp>), nepenircy ocHoBHrIX nanpauin
nrixnapo4Horo cuinpo6irHLrrlrBa y c$epi nurqoi oceirz lPos4in <MixnapoAHe
cninpo6irHraqrno>) (np,qTo5gn saciAaHu-r siAAiry norirurur ra BpflAyBaHH-n y uaqifi
Vrpainu sia 17 mororo 2014 p.J\b 2).
OCBlTI4

C.A. Kanarunixoea
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[I Bceyxpaiucnrcoi HayKoBo-trparruvnoi
xcnQreperu4ii "IHmoMoBHa ui4roronNa
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_$axinqie -is upana?,

LIa

BruIKoHaHHt flnauy flpoBeAeHrrfl riayKoBo-rlpaKTuuHror rou$epenqift,
ceuiuapin lril rq)yrJlr.D( croniB ua 6agi nlrouu< rraBqaJrbHr.D( saKnaAie MBC iOIqpoqi,
V
n. 23 flna.try npoBeAeHrut T{ayKoBax. rcouQepenqifi, cenrirrapia, Kpyrnr4x cronie y
Flaqioua-rmnrifi arca4enrii nnyrpiuurix crpaB ua 2074 pirc ra 3 Meroro apunisaqii
orrrnlrpaur ara4endi
rrpaKTpmnr{Mrx ninftos4itraMu MBC yxpainn, Br4trIrzrfr,{r{

3

HatsqaJrbr{IlrlMl4 3aKJraAauu

Yrpainu ta

csiTy.

1

VEO:

1. flponecru Ha 6asi Haqionzurruoi araaelaii nnyrpiumix crrpaB
24 xnirns 20L4 poKy II BceyrgaiucbKy HaJ.r(oBo-rpaKrr{trrrry rou$epeur{iro
"IuruoMonria ni.qroroBKa npau;inHzrcin oBC ra Qaxinqin is npaea".
2. Sareep4urr4:
2.1. Clcnag po6o.roi rpyrrra s [rAroroBKr,r ra rrpoBeAeHrrf, non$epenqii
(4o4arom 1).

2.2.Il,nan

sa>(oAie

3

rrlAroToBKA

:[A

qpoBeAeurur nonSepenqil

{ao4aror 2).
3. Orclnocrrru HaKa3 3a r{aJre)Kuicrro.
Kourponr 3a BIitKoHaHHflM HaKa3y [oKJracrr4 Ha rrepuroro [popeKTopa
3 l{aBqaJrbHo-MeroArsHoi Ta Hayr(oBoi po6oru r@repan-rvrafiopa Miniqii gepner B
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HAKA3YIO:
1. llponecrrr Ha 6asi aKaAerr,rii 18 xsiru.{ 2013 poKy MixnysieebKy HayKoBorrpaKrrrrrHyrcondrepeHrliro <<InruouoeHa ni rorotsKa npaqinHurcie OtsC ra Saxinqin i:
rrpaBa>.

po6ouoi rpynr43niArorouKlaiupone4enrui
Mixnysincrxoi Hay oBo-rpaKrurrHoi rou@epeHqii (4o4aror< 1) ra rrJIaH eiAnontAHl4x
z€"
saxoAie (aoaarom 2).
t€
3. KoHrporrb 3a Br4KoHaHHtrM HaKa3y Aopy'Iurl{ nepruoMy rlpop
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HaBq€urbHo-MeroAu.rHoi ra HayKoBoi poSoru reHepaJl-Mafi opy vriniqii
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Додаток 1
до наказу НАВС
від 22.01. 2013 № 35

СКЛАД
робочої групи з підготовки і проведення Міжвузівської
науково-практичної конференції «Іншомовна підготовка працівників ОВС
та фахівців із права»
Чернєй В.В. - перший проректор з навчально-методичної та наукової
роботи, кандидат юридичних наук, доцент, генерал-майор міліції (голова);
Гора
І.Ю.
проректор
з
економічних
питань
та
матеріального забезпечення, підполковник міліції;
Бодюл Є.М. - начальник відділу організації науково-дослідної роботи,
кандидат юридичних наук, підполковник міліції;
Корж-Ікаєва Т.Г. - начальник навчально-методичного центру, кандидат
юридичних наук, старший науковий співробітник, майор міліції;
Нітенко О.В. - завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних
наук, доцент (співголова);
Підвисоцький В.В. - начальник відділу комп'ютерного та програмного
забезпечення, підполковник міліції;
Леута Л.П. - начальник редакційно-видавничого центру, підполковник
міліції;
Теклішин
А.М.
начальник
відділення
організації
дозвілля, підполковник міліції;
Ляшук
А.В.
начальник
комплексу
ресурсного
забезпечення, підполковник міліції;
Компанцева
В.В.
старший
інспектор
відділення
зв'язків
з громадськістю, майор міліції;
Швець Д.В. - начальник відділу організації служби, майор міліції;
Павловська І.В. - науковий співробітник музею МВС України;
Косенкова Н.А. - директор загальної бібліотеки.

Додаток 1
до наказу НАВС
від 04.03.2014 № 303

СКЛАД
робочої групи з підготовки та проведення
II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іншомовна
підготовка працівників ОВС та фахівців із права»
Голова:

Чернєй Володимир Васильович, перший проректор з
навчально-методичної та наукової роботи, кандидат
юридичних наук, доцент;

Заступники
голови:

Нітенко Ольга Валеріївна, завідувач кафедри іноземних
мов, кандидат філологічних наук, доцент
Бодюл Євген Миколайович, начальник відділу
організації
науково-дослідної
роботи,
кандидат
юридичних наук;

Члени:

Василенко Олена Вікторівна, професор кафедри
іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент;
Леута
Лілія
Петрівна,
начальник
редакційновидавничого центру;
Зеленко
Людмила Іванівна,
начальник
відділу
зв'язків з громадськістю;
Швець Дмитро Володимирович, начальник відділу
організації служби;
Буренко
Олег
Володимирович,
начальник
відділу комп'ютерного та програмного забезпечення;
Галдецька Ірина Григорівна, доцент кафедри іноземних
мов, кандидат юридичних наук;
Корольчук
Віктор
Володимирович,
старший
науковий співробітник відділу організації науководослідної роботи, кандидат юридичних наук, старший
науковий співробітник.

Додаток 2
до наказу НАВС
від 22.01.2013 № 35
ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки і проведення Міжвузівської науково-практичної
конференції «Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із
права»
№
Назва заходу
з/п
1. Розмістити на веб-сайті академії
інформацію про проведення
конференції
2. Визначити склад президії та
учасників конференції
3. Підготувати необхідну
документацію та забезпечити
інформаційним матеріалом
учасників конференції
4. Підготувати логотип та
забезпечити технічний супровід
конференції

Терміє
виконання
21.01.2013

Підготувати та погодити збірник
тез, програму конференції та
видати збірник тез і програму
друком
Підготувати приміщення для
проведення конференції

05.04.2013

5.

6.

21.01.2013
16.04.2013

16.04.2013

17.04.2013

Виконавець
Бодюл Є.М.,
Підвисоцький В.В.,
.___Нітенко О.В.
Бодюл Є.М.,
Нітенко О.В.
Ляшук А.В.,
Бодюл Є.М.,
Леута Л.П.,
Нітенко О.В.
Підвисоцький В.В.
Ляшук А.В.,
Бодюл Є.М.,
Леута Л.П.,
Нітенко О.В.
Ляшук А.В.,
Бодюл Є.М.,
Нітенко О.В.
Бодюл Є.М.,
Швець Д.В.,
Нітенко О.В.,
Павловська І.В.
Компанцева В.В.,
Підвисоцький В.В.,
Нітенко О.В.
Косенкова Н.А.,
Нітенко О.В.

Забезпечити зустріч, пропускний
18.04.2013
режим, супроводження, реєстрацію
учасників та відвідування музею
МВС
8. Організувати висвітлення роботи
19.04.2013
конференції на сайті академії та в
ЗМІ
9. Підготувати виставку наукових та
17.04.2013
навчально-методичних видань з
відповідної тематики
Бодюл Є.М.,
10. Організувати участь у конференції
18.04.2013
науково-педагогічних працівників
Корж-Ікаєва Т.Г.,
академії, провідних науковців,
Нітенко О.В.
фахівців-практиків інших ВНЗ
України, ЗМІ
Відділ організації науково-дослідної роботи
7.

Додаток 2
до наказу НАВС

від 04. 03.2014 № 303

ПЛАН

заходів з підготовки та проведення
II Всеукраїнської науково-практичної конференції
на тему: "Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права"
№|

Найменування заходу

Оголошення про
проведення конференції
на веб-сайті НАВС
Забезпечити розсилання
офіційних запрошень
Запросити керівництво
З.
академії
4. Визначити склад
президії
5. Підготувати і видати
програму та збірку тез
доповідей конференції
6. Провести нараду щодо
стану підготовки
конференції
7. Підготувати
мультимедійну
презентацію для
проведення конференції
8. Запросити на
конференцію
представників засобів
масової інформації
9. Підготувати список
учасників та запрошених
на конференцію,
реєстраційний список
учасників тощо
10. Виготовити
і
інформаційні показчики
11. Забезпечити технічні
засоби для проведення
конференції
1.

^•■.,:2.

і

Термін
Виконавці
виконання
До 17.03.2014 Нітенко О.В.,
Буренко О.В.,
Бодюл Є.М.
До 17.03.2014 Нітенко О.В.,

Контроль
Чернєй В.В.
Чернєй В.В.

До 24.04.2014 Нітенко О.В.,
Бодюл Є.М.
До 24.04.2014 Нітенко О.В.,
Бодюл Є.М.
До 17.04.2014 Нітенко О.В.
Бодюл Є.М.,
Леута Л.П.
17.04.2014
Бодюл Є.М.,
Нітенко О.В.

Чернєй В.В.

До 24.04.2014 Нітенко О.В.,
Буренко О.В.

Чернєй В.В.

До 24.04.2014 Зеленко Л.І.,
Нітенко О.В.

Лозовий В.М.

До 24.04.2014 Нітенко О.В.

Чернєй В.В.

Чернєй В.В.
Чернєй В.В.
Чернєй В .В.

До 24.04.2014 Бодюл Є.М.,
Чернєй В.В.
КорольчукВ.В.
24.04.2014
Буренко О.В.
Чернєй В.В.

2

12. Забезпечити пропускний
24.04.2014
режим для учасників та
запрошених до участі в
конференції
13. Забезпечити
24.04.2014
супроводження
учасників конференції
до місця проведення
14. Провести реєстрацію
24.04.2014
учасників та вручити
програми і робочі
матеріали
15. Провести фотозйомку
24.04.2014 .
16. Забезпечити висвітлення
До 25.04.2014
роботи конференції в ЗМІ
та підготувати пост-релізи

Швець Д.В.

Сокуренко В.В.

Нітенко О.В.
Корольчук В.В.

Бодюл Є.М.

Нітенко О.В.
Корольчук В.В.

Бодюл Є.М.

Зеленко Л.І.
Зеленко Л.І.,
Бодюл Є.М.,
Нітенко О.В.

Лозовий В.М
Лозовий В.М.

