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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

В УМОВАХ ВІДДАЛЕНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
У ЗВО МВС 

 
З 11 березня 2020 року, у зв’язку зі стрімким поширен-

ням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, Кабінетом Міністрів (постанова 
№  211 від 11.03.2020) на всій території України було запро-
ваджено карантин, яким було встановлено заборону щодо 
відвідування закладів освіти її здобувачами. У зв’язку з чим 
Міністерством освіти і науки України (наказ № 406 від 
16.03.2020) було прийнято рішення щодо організації освіт-
нього процесу в закладах вищої освіти із використанням тех-
нологій дистанційного навчання.  

З метою належної організації освітнього процесу у таких 
умовах, Міністерством освіти і науки України були підготов-
лені й відповідні роз’яснення для закладів вищої освіти щодо 
корегування графіків освітнього процесу, обліку роботи нау-
ково-педагогічних працівників, заповнення навчальної доку-
ментації, завершення навчального року, а також підготов-
лені методичні рекомендації, щодо організації поточного, се-
местрового контролю та атестації здобувачів освіти із засто-
суванням дистанційних технологій навчання (Листи МОН 
№ 1/9-178 від 27.03.2020 «Щодо завершення 2019/2020 нав-
чального року»; № 1/9-224 від 27.04.2020 «Щодо окремих пи-
тань діяльності закладів освіти під час карантину»; № 1/9-576 
від 12.10.2020 «Щодо тимчасового переходу на дистанційне 
навчання»). 
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При тому хотілося б звернути увагу, що цими рішеннями 
та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України було 
запроваджено організацію здобуття вищої освіти із викорис-
танням технологій дистанційного навчання, а не дистан-
ційну форму освіти. Зважаючи на те, що словосполучення 
«дистанційне навчання», «дистанційна освіта», «дистанцій-
ний режим» усе частіше використовуються для означення 
навчання онлайн, вважаємо за доцільне приділити увагу ро-
змежуванню зазначених понять. 

Так Наказом Міністерства освіти і науки України № 466 
від 25.04.2013, було затверджено положення про дистан-
ційне навчання, у якому визначено, що дистанційне навчання 
може бути реалізоване шляхом організації освітнього про-
цесу або за дистанційною формою навчання, або шляхом ви-
користання технологій дистанційного навчання для забезпе-
чення різних форм навчання, тобто очної (денної, вечірньої) 
або заочної.  

Дистанційна форма навчання є самостійною формою 
здобуття освіти й дуже відрізняється від тієї схеми, яку пос-
тупово було запроваджено Міністерством освіти і науки Ук-
раїни починаючи з березня 2020 року. Здобуття освіти за ди-
станційною формою передбачає опосередковану взаємодію 
віддалених один від одного учасників навчального процесу, 
зазвичай у асинхронному режимі, шляхом самостійного за-
своєння навчального матеріалу розміщеного на платформі 
дистанційного навчання, з отриманням консультацій щодо 
його опрацювання від тьюторів. Для здобуття освіти за дис-
танційною формою затверджується окремий навчальний 
план на весь термін навчання. Відповідно, для дистанційної 
форми передбачений інший розрахунок навчального наван-
таження та норми обліку відпрацьованого часу для науково-
педагогічних працівників. До речі, слід зауважити, що заклад 
вищої освіти не має права переводити здобувачів освіти без 
їх згоди на дистанційну (або будь-яку іншу) форму навчання, 
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це суперечить і укладеним договорам про надання освітніх 
послуг, та законодавству про вищу освіту. 

Технології ж дистанційного навчання, можуть викорис-
товуватися під час організації та для забезпечення денної, ве-
чірньої, заочної, індивідуальної та екстернатної форм нав-
чання. Тобто навчання онлайн у режимі реального часу, з ви-
користанням програмного забезпечення для організації ві-
деоконференцій, таких як ZOOM, Microsoft Teams, Google Meet 
тощо, під час якого здобувачі освіти фактично перебувають у 
віртуальних аудиторіях, не є дистанційним навчанням, а є, 
саме використанням у освітньому процесі за денною або за-
очною формами навчання технологій дистанційного нав-
чання.  

Слід зазначити, що протягом 2020 року, в залежності від 
рівня епідеміологічної загрози Кабінетом Міністрів України 
дію карантину неодноразово продовжувалося (постанови 
№ 392 від 20.05.2020, № 641 від 22.07.2020, № 1236 від 
09.12.2020). Відповідно обмеження щодо відвідування закла-
дів освіти змінювалися. Так, із пом’якшенням карантинних 
обмежень, які почалися з червня та продовжилися в серпні, 
ми частково повернулися до аудиторної форми навчання, а 
2020-2021 навчальний рік розпочали практично без обме-
жень (за винятком наповнення лекційних аудиторій), але 
згодом, у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації, 
вимушені були знов перейти на віддалене навчання.  

Через що протягом 2020 року ми отримали досвід вико-
ристання технологій дистанційного навчання за різних умов 
– за повної відсутності здобувачів освіти, за умови можливо-
сті проведення занять у малих групах та за умови часткової 
присутності або в змішаному режимі. 

На сьогодні можна з упевненістю сказати, що здобува-
чами освіти успішно засвоюється лекційний матеріал у вірту-
альних аудиторіях, науково-педагогічними працівниками 
відпрацьовано технології використання можливостей про-
грамного забезпечення для ефективної подачі навчального 
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матеріалу, запроваджена практика залучення практичних 
працівників, організоване проведення відкритих занять, за-
безпечено організацію педагогічного контролю тощо. 

Можна із впевненістю констатувати, що за умов викори-
стання технологій дистанційного навчання відбувається оп-
тимізація використання аудиторного фонду. Завдяки вико-
ристанню технологій стало можливим залучення до прове-
дення занять професійних правників, які працюють у судо-
вих та правоохоронних органах та обмежені у вільному часі 
або перебувають віддалено від місця розташування закладу 
освіти, а також видатних науковців, які працюють у провід-
них закладах вищої освіти або науково-дослідних установах, 
що розташовані в інших регіонах нашої держави або навіть за 
кордоном. 

Слід зазначити, що використання дистанційних техноло-
гій набули поширення не лише в освіті та під час проведення 
наукових заходів. У такому режимі популярними стали до-
сить різноманітні онлайн заходи – тренінги, семінари, трену-
вання та навіть консультації лікарів, судові засідання тощо. 
Крім того, онлайн-технології широко застосовуються в діяль-
ності органів державної влади під час проведення нарад та 
інших заходів.  

Але, незважаючи на це, слід зазначити, що процес підго-
товки поліцейських має певні особливості, через що повний 
перехід на віддалене навчання призводить до неможливості 
якісного набуття здобувачами освіти певних професійних 
компетентностей, що значно погіршує якість підготовки. У 
зв’язку з чим прогресивною формою організації освітнього 
процесу, яка якнайкраще забезпечить ефективне викорис-
тання засобів навчання, вбачається організація освітнього 
процесу за так званою «змішаною формою». Тобто, чергу-
вання проведення теоретичних занять у віддаленому режимі 
із використанням технологій дистанційного навчання із ау-
диторними заняттями (лабораторні, практичні) з навчаль-
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них дисциплін, що передбачають отримання практичних на-
вичок. У першу чергу, така форма навчання дозволяє запобі-
гати одночасному скупченню здобувачів освіти та є дієвим 
заходом недопущення поширення гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Водночас, за умови ефективного планування організації 
освітнього процесу в такий спосіб, стає можливим на належ-
ному рівні одночасне оволодіння сучасними інформаційними 
технологіями, засвоєння навчального матеріалу, передбаче-
ного освітньою програмою, та набуття професійних компете-
нтностей здобувачами освіти. 

 
 

УДК 37.091.398:378:351.74 
В. С. Бондар, 

кандидат юридичних наук, доцент, 
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 державного університету внутрішніх 
справ імені Е. О. Дідоренка 

Ю. Є. Ковальова,  
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громадськістю Луганського  
державного університету внутрішніх 

справ імені Е. О. Дідоренка 

 
ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА: ЧОМУ ЦЕ ПОТРІБНО?  

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ В ЛДУВС ІМ. Е. О. ДІДОРЕНКА 
 

Трансформація суспільних відносин у цифрову площину, 
безумовно, диктує нові, невідомі підходи, появу нових профе-
сій, необхідність обробки невідомої інформації та перетво-
рення ймовірного знання в достовірне в науках кримінально-
правового циклу та правозастосовній діяльності. Результати 
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аналізу слідчої, судової та експертної практики відображу-
ють той факт, що законодавець поки що відстає від розвитку 
високих технологій та, як наслідок, у практичній діяльності 
суб’єктів доказування та суб’єктів, які залучаються до дока-
зування. Достатньо часто виникають питання, котрі потребу-
ють як наукового обґрунтування, так і практичної апробації 
та використання. Зазначені проблеми можливо систематизу-
вати за кількома напрямами: 1) використання цифрових тех-
нологій у доказуванні юридичних фактів; 2) застосування 
цифрових технологій для оптимізації процесуальних проце-
сів; 3) питання впровадження цифрових технологій у судово-
експертну діяльність; 4) юридична сторона допустимості за-
значених вище дій слідчого (дізнавача), прокурора та судо-
вого експерта. 

Ефективність таких операцій перебуває в прямій залеж-
ності від кількості знань, унаслідок чого часто в змістовно по-
дібних ситуаціях можуть бути прийняті рішення, що значно 
розширюються. Звичайно, на це повинна реагувати юриди-
чна освіта, одним із інструментів якої є позааудиторна ро-
бота. 

Основні відмінності позааудиторної роботи та освітнім 
процесом полягають у наступному: 

1) добровільна участь здобувачів у різних позааудитор-
них заходах; 

2) здобувачі обирають види позааудиторних заходів від-
повідно до їх інтересів та бажань отримувати нові знання; 

3) відсутні суворі обмеження в часі, місці проведення та 
формах проведення заходу; 

4) відсутність оцінок та суворих правил робить позаау-
диторні заходи більш виграшними порівняно з навчальними 
заняттями; 

5) контроль здійснюється через конкурси, форуми, дис-
кусії тощо; 

6) вони дозволяють здобувачам бути більш незалеж-
ними, ініціативними та творчими; 
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7) викладач не є лідером, а є помічником в організації та-
кого виду роботи. 

Позаудиторна робота розглядається нами як: 
1) вид діяльності, який стимулює активність, пізнаваль-

ний процес, орієнтований на: 
- створення умов та можливостей для формування у здо-

бувачів певних компетентностей; 
- активізацію міжнародної академічної мобільності; 
- урахування інтересів та пропозицій заінтересованих 

сторін (стейкхолдерів) під час формулювання цілей та про-
грамних результатів навчання відповідних освітніх програм: 
наприклад, аспірантів (ад’юнктів) завжди запрошують на на-
уково-практичні заходи, де учасниками є провідні вчені-юри-
сти, а також практичні працівники органів правопорядку та 
правозахисних структур, які обговорюють проблеми юриди-
чної практики, що може стати предметом подальших науко-
вих досліджень; 

- формування індивідуальної освітньої траєкторії. За по-
треби здобувач може звертатися за індивідуальною консуль-
тацією на кафедру, яка забезпечує викладання «цікавої» дис-
ципліни; 

- реалізацією права здобувачів на вибір навчальних дис-
циплін (тем). Під час проведення позааудиторних занять в 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка загалом було проведено більше 120 
заходів, які охопили загальнотеоретичні й філософсько-пра-
вові, кримінально-правові та кримінологічні, кримінально-
процесуальні, історико-правові, цивільно-правові аспекти; 

- забезпечення набуття здобувачами соціальних навичок 
(softskills), які відповідають цілям та результатам навчання 
освітньої програми. Форми та тематика проведення занять 
були зорієнтовані на забезпечення здатності аспірантів 
(ад’юнктів) працювати автономно та в команді, проявляти 
лідерські навики та особистісні риси, що відповідають нор-
мам професійної етики, а також їх здатність до самоосвіти, са-
моаналізу та самооцінки; 
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- сприяння досягненню програмних результатів нав-
чання. Під час проведення позаудиторної роботи застосову-
вались вербальні, наочні, практичні методи навчання: лекції, 
семінари, дискусії, а також адаптивні, інтерактивні, проектні 
та інші методики навчання; 

- забезпечення відповідності застосованих форм і мето-
дів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого 
підходу. Під час проведення позаудиторних занять викорис-
товувались методи навчання, які сприяють посиленню ролі 
здобувача як учасника процесу навчання: від пасивного слу-
хача до активного учасника, який може частково впливати на 
процес отримання компетентностей; 

- залучення роботодавців до організації та реалізації 
освітнього процесу. Науково-педагогічні працівники, які за-
безпечували проведення позаудиторних занять, запрошу-
вали практиків до спільного проведення занять, зокрема 
коли розглядалися теми прикладного характеру. Так, напри-
клад, до викладання теми кримінально-правового напряму 
було залучено суддів Великої палати Верховного Суду, різних 
підрозділів Національної поліції, Управління державної охо-
рони України тощо; 

- залучення до позаудиторних занять на освітній про-
грамі професіоналів практиків, експертів галузі, представни-
ків роботодавців. До реалізації позаудиторних занять залуча-
лись науково-педагогічні працівники, особливо з науковим 
ступенем доктора наук та/або вченим званням, оскільки та-
кою є вимога вищої школи. Однак, з огляду на специфіку осві-
тнього закладу, а також орієнтацію здобувачів не тільки на 
науково-педагогічну діяльність, а й на юридичну практику, 
до проведення занять зі здобувачами запрошувались юри-
сти-практики. 

2) інструмент виховної роботи; 
Зазначене стало можливим завдяки ресурсам універси-

тету та активним використанням науково-педагогічним 
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складом інструментів дистанційного навчання, створенням 
ними власних вебресурсів та форм онлайн-комунікації. 

Вирішення проблеми формування професійних компете-
нцій юриста в процесі здобуття вищої освіти натикається на 
низьку затребуваність фундаментальних знань. 

Прихований резерв підвищення ефективності вивчення 
фундаментальних знань бачиться в керуванні певними ви-
дами робіт здобувачів на етапі позааудиторної підготовки до 
практичних занять, а створення в ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 
платформи електронного навчання відкриває можливості 
для цього, забезпечує спадкоємність навчання на кафедрах й 
формування професійних компетенцій в процесі вивчення 
фундаментальних знань. 

Обґрунтуванням доцільності технологій дистанційного 
навчання в процесі позааудиторної роботи при підготовці 
здобувачів до практичних занять на кафедрах може слугу-
вати той факт, що більша частина часу (до 80%) витрачається 
на запам’ятовування «шматків» тексту, термінів, схем та ма-
люнків, поданих у лекції, базовому підручнику та додатковій 
літературі. По суті, очікуваним результатом такої підготовки 
є засвоєння навчальних цілей на рівні знання та розуміння 
(першого та другого таксономічних рівнів). Реально під час 
підготовки до практичних занять без консультативної участі 
викладача розуміння навчального матеріалу в таких, напри-
клад, галузях та навчальних дисциплінах, як, транспортна 
трасологія, судово-експертне дослідження підпису, безпека 
життєдіяльності, судово-балістичне дослідження вогнепаль-
ної зброї та боєприпасів до неї тощо, здобувачами не досяга-
ється та автоматично переноситься на практичне заняття. І 
це зрозуміло: будь-яке судово-експертне дослідження являє 
собою різновид пізнавальної діяльності експерта, в процесі 
якої цілеспрямовано аналізуються та оцінюються найбільш 
значущі властивості об’єкта з метою вирішення ідентифіка-
ційних, діагностичних та ситуаційних завдань, а власне оці-
нка завжди базується на певному гносеологічному змісті, на 
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знаннях, які є. Оцінити – означає визначити ідентифікаційну 
або неідентифікаційну інформативність властивостей та оз-
нак, значення ознак, які збігаються або розрізняються, як ок-
ремо, так і в сукупності. 

З цієї позиції однаково важливими та відповідальними 
елементами оціночної діяльності судового експерта є як ви-
значення інформативної цінності кожної ознаки об’єкта як 
окремо, так і заключна оцінка сумарної інформативної значу-
щості сукупності виділених ознак. Залежно від ступеню 
об’єктивності-суб’єктивності застосовуваних експертом ме-
тодів та методик дослідження можуть бути виділені наступні 
види оціночних ситуацій з ознаками, якими супроводжується 
процес експертного дослідження. 

1. Оцінка ознак в рамках застосування традиційної (які-
сно-описової) методики, яка багато в чому залежить від 
суб’єктивних якостей експерта: практичного досвіду, базової 
професійної освіти, спостережливості, здатності виділяти та 
аналізувати графічні образи знаків тощо. Традиційними ме-
тодиками передбачені й методи, і прийоми, які об’єктивізу-
ють процеси виділення та оцінки ознак. Наприклад, до тих, 
що використовуються в ідентифікаційній почеркознавчій 
експертизі, у першу чергу до них можуть бути віднесені: 

- аналіз загальних ознак почерку в процесі складання 
таблиць-розробок; 

- аналіз окремих ознак почерку при складанні алфавіт-
ної або текстової таблиці-розробки; 

- використання в роздільному та порівняльному дослі-
дженнях модельних методів: усереднення, графічного диспе-
рсійного аналізу, координатно-графічного методу дослі-
дження почерку, оптичного інтегрування ознак почерку; 

- визначення цінності окремих ознак почерку виходячи 
зі ступеню відхилення письмового знаку або його елементу 
від норм пропису та частоти зустрічальності ознаки в почер-
ках інших осіб; 

- застосування єдиної класифікації ознак почерку. 
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Обсяги інформації про частоти зустрічальності ознак у 
вигляді розумових моделей почерку, уявлення про їх інфор-
мативну цінність свідомо або мимоволі накопичуються в ек-
сперта-почеркознавця в процесі багаторічної експертної 
практики. Цей процес пояснюється тим, що «оцінка регламе-
нтує набір чуттєво-наочних та логічних компонентів, синте-
зом яких є розумові моделі, і тим самим виступає як необ-
хідна умова їх виникнення». 

2. Оцінка ознак почерку при застосуванні кількісних ме-
тодів, основаних на положеннях теорії ймовірності та апа-
рату математичної статистики, більшість із яких є додатко-
вими методами до традиційної якісно-описової методики, 
адже застосовуються на стадії оцінки результатів порівняль-
ного дослідження та направлені на об’єктивізацію експерт-
ного пізнання. 

3. Оцінка ознак почерку шляхом застосування комп’юте-
рних технологій вирішення задач почеркознавчої експер-
тизи. 

Отже, як наслідок, досягнення наступних рівнів в когні-
тивній області (застосування, аналіз, синтез та критична оці-
нка) виявляється вкрай ускладненим. У результаті в здобува-
чів формується феномен «незатребуваності фундаменталь-
них знань» у практичній діяльності. 

Водночас, не можна не зробити наголос на тому, що 
останніми роками в юридичній літературі почастішали випа-
дки появи різного роду критичних суджень на адресу тради-
ційної теорії та методології криміналістики. Основний век-
тор критики націлений на концепцію загальної теорії кримі-
налістики, сформульовану класиками криміналістики — 
Р. С. Бєлкіним, О. М. Васильєвим та іншими вченими. Усе час-
тіше доводиться чути твердження про начебто наявні в кри-
міналістиці глобальні негативні явища, її «деградацію» та на-
віть перетворення в «туземну та маргінальну» науку. Багато 
в чому побудована на помилкових та хибних посиланнях ідея 
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«кризи в криміналістиці» призводить до відходу від тради-
ційної криміналістичної теорії та методології, підміни твор-
чої адаптації здобутків копіюванням неоднозначних ідей, по-
даних у зарубіжній літературі. Подібні судження, які їхні ав-
тори, ймовірно, вважають проявою плюралізму думок, нері-
дко по факту стають міркуваннями, складеними з політизо-
ваних обвинувачень та навколофілософської риторики, лозу-
нгів про кризу криміналістики. «Відправною точкою» для ар-
гументації прибічників «ідеї кризи» виступає позиція, відпо-
відно до якої загальна теорія криміналістики потребує кон-
цептуальної зміни, насамперед, тому, що її основа сформо-
вана в радянський період та продовжила свій розвиток в по-
страдянський. На жаль, прибічники «ідеї кризи», закликаючи 
до необхідності зміни криміналістичної наукової парадигми, 
не супроводжують, як правило, власні заклики конструктив-
ними пропозиціями щодо подолання актуалізованої про-
блеми. Зазначимо мимохідь, що ще Т. Куном чітко сказано: 
«Парадигми дають ученим не тільки план діяльності, але й 
вказують й деякі напрями, суттєві для реалізації плану. Осво-
юючи парадигму, учений оволодіває відразу теорією, мето-
дами та стандартами, котрі зазвичай найтіснішим чином пе-
реплітаються між собою. Тому коли парадигма змінюється, 
зазвичай відбуваються значні зміни в критеріях, що визнача-
ють правильність як вибору проблем, так і пропонованих рі-
шень» [1, с. 148]. Отже, така зміна передбачає появу нової на-
укової парадигми, котра буде виконувати пізнавальну та но-
рмативну функцію науки, визначати вибір методів наукового 
дослідження. Викликають також подив та неприйняття мір-
кування окремих прибічників «ідеї кризи» про те, що «вину-
ватцем» багатьох сучасних проблем у криміналістиці є про-
відні вчені-криміналісти. Навіть пропонуються терміни на 
кшталт «професорська криміналістика» та «криміналістична 
філософія», яким ставиться в докір й начебто слабкий зв’язок 
зі слідчою, судовою та експертною практикою, і створення 
«примусової однодумності» в науці, і «розмежування з іншою 
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криміналістичною спільнотою», і низка інших «претензій». 
Утім, переконливих наукових доказів подібних тверджень, як 
правило, не наводиться, з чого дозволимо сформулювати 
власну позицію з цього приводу: ані «ідеї кризи», ані ідеї 
об’єктивного та поступального розвитку криміналістики з 
урахуванням збереження та поваги традицій криміналістич-
ної науки та вчених-криміналістів, незалежно від епохи, у яку 
вони творили, повинні виступати основою ідеології криміна-
лістичної наукової спільноти та освітнього процесу. 

Згубність формування існуючого світогляду загрожує в 
майбутньому слідчими, судовими та експертними помил-
ками. Публікації про слідчі та експертні помилки у вітчизня-
ній науці представлені двома дисертаціями рівня доктора фі-
лософії. Що стосується зарубіжної літератури, то їх сотні. Пе-
вна дещиця помилок зумовлена недостатнім рівнем фунда-
ментальних знань практикуючих юристів. Незнання теорії 
держави і права, кримінального права, кримінального про-
цесу, криміналістики, закладене на студентській лаві, поси-
люється появою нової інформації, пов’язаної з безперервним 
розвитком юриспруденції. Теоретичні знання в юриспруден-
ції постійно вдосконалюються. Накопичення нових фактів 
про особливості, наприклад, застосування контурного, клас-
терного аналізу та нейронних мереж, логіко-комбінаторного 
ДСМ-методу автоматичного породження гіпотез, який здійс-
нює інтелектуальний аналіз введених даних під час дослі-
дження об’єктів судової балістики чи почерку дозволяє пере-
глядати уявлення щодо ефективності вирішення діагностич-
них та ідентифікаційних задач під час проведення відповід-
них судово-експертних досліджень, націлені на подолання 
суб’єктивізму, на підвищення достовірності експертних ви-
сновків незалежно від індивідуальних особливостей суб’єкта, 
який пізнає. Посилюється роль сучасних технологій у різних 
аспектах діяльності оперативного працівника чи працівника 
патрульної поліції. 
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Кваліфіковане застосування криміналістичних іннова-
ційних продуктів зобов’язує відповідних суб’єктів знати та 
правильно використовувати криміналістичні інноваційні 
продукти, забезпечуючи при цьому об’єктивність та всебіч-
ність професійної діяльності в кримінальному провадженні. 

Таким чином, формування професійних компетенцій у 
процесі вивчення фундаментальних знань залишається не-
порушним постулатом юриста. 

Одним із напрямів пошуку нових можливостей для під-
вищення ефективності освітнього процесу стало дослі-
дження питань організації та методичного забезпечення по-
зааудиторної роботи здобувачів. Вихідним мотивом стало ро-
зуміння того, що якщо вдасться підвищити ефективність са-
мостійної роботи здобувачів, то в навчальний час на практи-
чних заняттях стане можливим перенести акценти на згадані 
вище нереалізовані рівні когнітивної діяльності, необхідні 
для формування професійних компетенцій. 

Проведений аналіз практики організації позааудиторної 
роботи здобувачів дозволив сформулювати основні умови, 
котрі мають бути реалізовані на подальшому етапі прове-
дення позааудиторної роботи в умовах карантину: 

- проаналізувати зміст дисципліни, відібрати базові 
знання та визначити методи, які дозволяють сформувати 
професійні компетенції в процесі засвоєння кримінального 
права, кримінального процесуального права та криміналіс-
тики та інших наук і відповідних навчальних дисциплін; 

- розробити алгоритм вивчення кожної теми, який до-
зволить керувати якістю навчання здобувачів відповідно до 
цілей, завдань та змісту теоретичної дисципліни; 

- регламентувати роботу викладача з організації позаау-
диторної роботи здобувачів, пов’язаної з використанням ди-
станційного навчання; 

- вивчити можливість реалізації різноманітних дидакти-
чних прийомів під час вивчення фундаментальних знань, зо-
крема: 
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а) поєднанувати індивідуальні та колективні форми на-
вчально-пізнавальної діяльності здобувачів із використан-
ням парної та групової роботи, ділових ігор тощо; 

б) вдосконалити вміння дистанційно спілкуватися зі 
здобувачами, що дозволить сформувати творче мислення, са-
мостійність, навчальну активність здобувачів; 

в) індивідуалізувати навчання шляхом урахування осо-
бистісних характеристик здобувачів. 
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В умовах введення у березні 2020 року на території  Украї ни 

карантину для всіх освітніх закладів краї ни набуло особливої  
актуальності питання швидкої  та ефективної  організації  освіт-
нього процесу з використанням дистанціи них технологіи  нав-
чання. Нагальна потреба в повноцінному запроваджені техно-
логіи  дистанціи ного навчання для всіх категоріи  здобувачів ви-
щої  освіти та всіх форм навчання стала першим сери озним ви-
пробуванням для закладів вищої  освіти. Усі учасники освіт-
нього процесу були вимушені почати застосовувати сучасні те-
хнології  незалежно від того, хотілося ї м цього чи ні [3]. 



ISBN 978-617-616-103-5.  
ОСВІТА 2.0 : зб. матер. наук.-практ. конф. Сєвєродонецьк. 2021 

22 

До початку карантину заклади вищої  освіти зі специфіч-
ними умовами навчання вже мали значнии  досвід роботи з 
дистанціи ними технологіями навчання, організованими на 
базі LMS Moodle та інших сервісів дистанційної освіти. Однак 
режим карантину обумовив необхідність додаткового вирі-
шення низки специфічних питань, пов’язаних з організацією 
освітнього процесу. Так, окрім потреби в організації  аудитор-
них занять з використанням дистанціи них технологіи , вима-
гали свого вирішення питання організації  обліку робочого 
часу науково-педагогічного складу; ведення навчальної  до-
кументації  (журнали груп, екзаменаціи ні відомості); органі-
зації  навчальної  практики; виконання вимог щодо забезпе-
чення високого методичного рівня проведення занять; орга-
нізації  проведення навчальних занять, які забезпечують ви-
конання практичної  складової  спеціальної  підготовки маи бу-
тніх фахівців (спеціальна фізична підготовка, вогнева підго-
товка, тактико-спеціальна підготовка) тощо.  

Накопичении  досвід використання технологіи  дистан-
ціи ного навчання та ефективна комунікація з Департамен-
том персоналу МВС Украї ни дозволили ЗВО МВС гідно відпо-
вісти на виклик. Керівництво вишів змогло ефективно та в 
короткі терміни вирішити переважну більшість завдань або 
перенести вирішення окремих із них на підставі відповідних 
рішень Вчених рад. 

Прикладом гідної  відповіді на потребу повного методич-
ного, організаціи ного та технічного забезпечення освітнього 
процесу з використанням дистанціи них технологіи  навчання 
в умовах карантину є варіант практичного застосування на-
копиченого досвіду колективом Луганського державного 
університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.  

Напрацьований за попередні роки досвід використання 
технологій дистанційного навчання став у нагоді в умовах 
введення карантину на всій території України в березні 2020 
року. Наявні ресурси та напрацьований досвід дали змогу 
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швидко реалізувати комплекс заходів з організації освіт-
нього процесу згідно з розкладом занять із використанням 
сервісів програмного продукту Microsoft Office 365 та сайту 
дистанційної освіти університету. Так на базі вебсервісів 
Teams та Excel програмного продукту Microsoft Office 365 був 
організований навчальний процес на денній та заочні фор-
мах навчання. За допомогою програмного застосунку 
Microsoft Teams забезпечено проведення аудиторних занять 
у режимі online, а на базі програмних застосунків Microsoft 
SharePoint та Excel були заведені електроні версії журналів 
академічних груп й екзаменаційні відомості та розміщені на 
спеціально створеному корпоративному порталі універси-
тету. Проведення семінарських і практичних занять органі-
зовано з використанням навчальних матеріалів, розміщених 
на сайті дистанційної освіти університету, який налічує 157 
навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти освіт-
нього ступеня «бакалавр», 80 навчальних дисциплін для здо-
бувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» та 9 навча-
льних дисциплін для здобувачів вищої освіти освітнього сту-
пеня «доктор філософії». 

Розміщені на сайті дистанційної освіти навчальні дисци-
пліни містять електронні версії комплексів навчально-мето-
дичного забезпечення навчальних дисциплін (робочі навча-
льні програми, конспекти лекцій, плани семінарських і прак-
тичних занять, питання та завдання для контролю успішно-
сті та моніторингу знань, тематика курсових робіт тощо) і до-
даткові навчальні ресурси (навчальні відео, презентації, по-
силання на додаткові електроні ресурси). Наявні ресурси 
сайту дистанційної освіти та програмного комплексу 
Microsoft Office 365 дають змогу проводити повноцінні за-
няття в синхронному та асинхронному режимах. Сформова-
ний за минулі роки значний банк тестових запитань до кож-
ної з навчальних дисциплін дає змогу швидко організувати 
тестування з різних тем навчальних дисциплін. Також на 
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сайті наявна база інтернет-посилань, у якій налічується бі-
льше 2 600 посилань на різноманітні електронні ресурси.  

Також вагомими здобутками набутого досвіду викорис-
тання дистанційних технологій у період карантину можна 
вважати спроможність університету швидко перевести осві-
тній процес на дистанційну форму та ефективно застосову-
вати нові форми організації освітнього процесу науково-пе-
дагогічним складом. Сприяли такому стану справ й організо-
вані від початку введення карантину щотижневі методичні 
семінари. На семінарах розглядалися всі поточні питання, 
пов’язані з особливостями організації освітнього процесу з 
використанням дистанційних технологій, якості методич-
ного забезпечення навчальних занять, проведення відкри-
тих та показових занять, залучення до проведення занять 
практичних працівників; також відбувався обмін досвідом 
застосування дистанційних технологій, обговорення наяв-
них проблем та шляхів їх вирішення тощо. Наявні технічні ре-
сурси та програне забезпечення дозволили не тільки швидко 
організувати повноцінний освітній процес, але й ефективно 
здійснювати поточний аналіз результатів та корегування на-
вчального процесу. 

Разом із значними здобутками та перевагами під час ор-
ганізації освітнього процесу з використанням дистанційного 
навчання в період карантину також були виявлені певні не-
доліки та проблеми. 

Серед основних недоліків (технічних обмежень) можна 
назвати: 

1. Неможливість організувати повноцінне проведення 
практичних занять зі спеціальних навчальних дисциплін за 
допомогою сучасних дистанційних технологій (спеціальна 
фізична підготовка, вогнева підготовка, тактико-спеціальна 
підготовка, оперативно-розшукова діяльність тощо). 

2. Неможливість забезпечити проведення повноцінної 
навчальної практики з використанням дистанційних техно-
логій. 
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3. Неможливість повністю виключити випадки виник-
нення технічних проблем (зі зв’язком чи електронними при-
строями) під час проведення занять у режимі online. 

4. Значний негативний вплив на здоров’я (збільшення 
навантаження на зір, тривале перебування в одному поло-
женні, підвищена стомлюваність учасників освітнього про-
цесу). 

5. Неможливість забезпечення контролю присутності 
здобувачів вищої освіти на заняттях, які проводяться в синх-
ронному режимі. 

6. Неможливість забезпечити контроль результатів яко-
сті знань здобувачів вищої освіти під час проведення семі-
нарських та практичних занять. 

7. Низький рівень засвоєння навчального матеріалу здо-
бувачами вищої освіти через доступність великої кількості 
інформаційних ресурсів та тривале перебування їх за 
комп’ютером чи електронним пристроєм.  

8. Низька швидкість з’єднання з мережею Internet в ок-
ремих учасників під час проведення занять в режимі online. 

Сьогодні протидія зазначеним вище недолікам застосу-
вання дистанційних технологій навчання в освітньому про-
цесі є одним із серйозних викликів для ЗВО МВС, що потребує 
вирішення найближчим часом. 

Ще одним актуальним викликом для ЗВО МВС сьогодні є 
перенесення наявних навчальних матеріалів на нову освітню 
платформу МВС України та організація освітнього процесу з 
використанням дистанційних технологій на ній. 

У рамках впровадження єдиної  інформаціи ної  системи 
МВС Украї ни в 2020 році було започатковано роботу нової  ін-
формаціи но-телекомунікаціи ної  системи – «освітньо-науко-
вого порталу Міністерства внутрішніх справ України». Наразі 
задля забезпечення функціонування освітньо-наукового 
порталу МВС України реалізовано відповідний комплекс ор-
ганізаційних заходів правового, методичного та технічного 
характеру. 
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На сайті освітньо-наукового порталу МВС України зазна-
чено, що освітньо-науковий портал Міністерства внутрішніх 
справ України покликаний забезпечити уніфікацію та інтег-
рацію інформаційних систем закладів вищої освіти та нау-
ково-дослідних установ, а також забезпечити можливість 
проведення контролю знань у режимі онлайн для різних ка-
тегорій здобувачів освіти, у незалежності від закладу вищої 
освіти системи МВС, у якому вони навчаються [1]. У Поло-
женні про інформаційно-телекомунікаційну систему «Освіт-
ньо-науковий портал Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни» (п.1 Р.2), затвердженому наказом МВС України від 
14.07.2020 №531 зазначено, що метою створення ОНП є за-
безпечення інтеграції локальних систем ЗВО та НДУ у єдиний 
інформаційний простір Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни в галузі освіти та науки [2]. 

Інтеграція освітніх інформаціи них систем закладів ви-
щої  освіти зі специфічними умовами навчання, що належать 
до сфери управління МВС, була реалізована шляхом запрова-
дження спеціалізованого програмного забезпечення, встано-
вленого на локальних серверах ЗВО МВС. Наразі спеціальним 
програмним комплексом, якии  покликании  забезпечити ви-
користання в освітньому процесі дистанціи них технологіи  
навчання є «MIA : Освіта». Запропонована освітня платформа 
побудована на основі програмного комплексу LMS Moodle 
(версія 3.5.13), що дозволяє ЗВО МВС шляхом резервного ко-
піювання перенести на нову платформу всі наявні навчальні 
курси, які розміщені на власних освітніх дистанціи них плат-
формах.  

Наразі переваги у вигляді використання єдиної  універса-
льної  платформи (Освітньо-науковии  портал МВС Украї ни) 
та наявного постіи ного доступу до неї  з боку МВС Украї ни є 
досить очевидними. Але чи є зазначені переваги від такої  ін-
теграції  інформаціи них систем ЗВО МВС настільки ж очевид-
ними для самих вишів? 
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У короткостроковіи  перспективі вигоди від перенесення 
інформаціи них ресурсів на єдину освітню платформу є до-
сить туманними та обіцяють тільки наявність купи проблем 
технічного та методичного характеру, які потребують свого 
вирішення в наи коротші терміни.  

Серед основних очевидних проблем можна назвати на-
ступні: 

1. Потреба в технічному перенесенні наявних інформа-
ціи них ресурсів на нову дистанціи ну освітню платформу 
«Освітньо-науковии  портал МВС». Здіи снення ї х адаптації  та 
налаштування на новіи  платформі (створення категоріи  дис-
танціи них курсів навчальних дисциплін, створення профілів 
користувачів, запис на курси авторів та користувачів, налаш-
тування параметрів курсів тощо). 

2. Потреба в ознаи омлені з новими функціональними 
можливостями освітньо-наукового порталу МВС та в органі-
зації  навчання користувачів навичкам авторизованої  роботи 
на порталі.  

3. Забезпечення переходу всіх користувачів ЗВО МВС на 
нову «незручну» дистанціи ну освітню платформу «Освітньо-
науковии  портал МВС». 

4. Організація роботи з розвитку нової  дистанціи ної  
освітньої  платформи, розширення та налаштування ї ї  нового 
функціоналу в наи ближчому маи бутньому тощо. Прикладом 
такої  нагальної  необхідності може бути необхідність вико-
нання окремих вимог Положення про інформаціи но-телеко-
мунікаціи ну систему «Освітньо-науковии  портал МВС Укра-
ї ни». Так, згідно з пунктом 1 розділу 7 зазначеного поло-
ження, ідентифікація користувача… забезпечується застосу-
ванням кваліфікаціи ного електронного підпису, або інших 
програмно-технічних засобів авторизації  користувачів та за-
безпечення цілісності даних [2]. Наразі функціонал програм-
ного комплексу «MIA : Освіта» не передбачає можливості ав-
торизованого входу за допомогою електронного підпису. 
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Окрім перелічених проблем і, очевидно, маи бутніх ви-
кликів, в окремих ЗВО МВС також можуть виникати особисті 
специфічні проблеми. Наприклад, це може бути обмеження 
щодо паралельного використання в освітньому процесі ін-
ших програмних продуктів та сервісів дистанціи них техноло-
гіи  на кшталт Google-сервісів для спільної  роботи (докуме-
нти, таблиці, презентації , анкети тощо) або сервісів Microsoft 
Office 365 (Teams, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, Stream 
тощо). Але така проблема може мати місце тільки у випадку 
відсутності альтернативного функціоналу в «Освітньо-нау-
ковому порталі Міністерства внутрішніх справ Украї ни» або в 
разі наявності прямої  заборони на використання сторонніх 
сервісів дистанціи ного навчання чи спільної  роботи з навча-
льними ресурсами через заборону зберігання інформації  ЗВО 
МВС на сторонніх ресурсах. 

Незважаючи на означені виклики, перехід на універ-
сальну платформу, у довгостроковіи  перспективі, обіцяє зна-
чні переваги у вигляді використання універсального програ-
много продукту, якии  буде задовольняти всі потреби (за-
пити) ЗВО МВС та враховувати специфіку здіи снення ними 
освітньої  діяльності. Слід зауважити, що можливі переваги 
можуть стати реальними тільки за умови спроможності нової  
платформи забезпечити увесь необхіднии  функціонал для 
організації  освітнього процесу з використанням дистанціи -
них технологіи . 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОГО МЕТОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ 
 

Підготовка справжніх фахівців є найбільш актуальним 
завданням реформування системи вищої освіти України. Ви-
пускники університетів мають отримати не тільки якісну те-
оретичну підготовку, а й оволодіти необхідними в подальшій 
професійній діяльності практичними навичками. 

Правоохоронна діяльність – найбільш чутлива до еконо-
мічних, політичних і соціальних змін сфера. Сучасний право-
охоронець повинен мати високий рівень професіоналізму у 
вирішенні нестандартних ситуацій, блискавично реагувати 
на загрози, постійно самовдосконалюватись, враховувати ви-
клики сьогодення. 

Слід зауважити, що в ХХІ столітті майже кожна людина 
час від часу змушена переживати  психологічні кризи, викли-
кані різноманітними чинниками. Психологічна криза — це 
особливий стан людини, викликаний соціальними пробле-
мами, що провокує особу до некерованих нею дій. Цей над-
звичайний емоційний стан характеризується втратою лю-
дини контролю над собою, сильними негативними емоціями. 
Це робить особу безпорадною, схильною до самогубства, до 

http://osvita.ua/vnz/74767/?fbclid
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зловживанням алкоголем чи наркотиками тощо. Тому сучас-
ний поліцейський повинен бути готовим надати психологі-
чну допомогу постраждалим, професійно застосовуючи на 
практиці знання з юридичної психології.  

Питання, пов’язані з наданням психологічної допомоги 
людям, які опинилась у кризових ситуаціях, набувають дер-
жавного значення. На наш погляд, у процесі підготовки пра-
воохоронців, ми маємо використовувати позитивний досвід 
наших зарубіжних колег. Заслуговує на увагу діяльність кри-
зового центру в місті Дортмунд (Німеччина), який було ство-
рено у 1999 році як спеціалізований консультативний центр 
допомоги громадянам у подоланні суїцидальних думок, осо-
бливо важких, кризових життєвих ситуацій (сімейні конфлі-
кти), профілактики самогубств тощо. Керівником цього цен-
тру було призначено Йоганна Кеттелера соціального педа-
гога, терапевта, фахівця в галузі психотерапії. Завдяки фінан-
совим інвестиціям місцевого бюджету міста Дортмунд, Феде-
рального Союзу та центральної клініки федеративної землі 
Вестфалія, усі консультації надавались безкоштовно.  

Фахівці Кризового центру міста Дортмунд на першому 
етапі роботи проводять із пацієнтами індивідуальні бесіди 
(спочатку телефоном, а потім – очні). Участь у дискусійних 
групах, де постраждалі особи обговорюють свої проблеми і 
знаходять шляхи їх вирішення, є ефективним методом попе-
редження і запобігання суїциду серед дорослого населення. 
Це допомагає особам, схильним до суїциду, усвідомити свою 
помилку. Своєчасні правильні дії практичних психологів до-
помагають людині опанувати власні емоції, переживання і 
переосмислити свою поведінку. На наступному етапі психо-
логи проводять співбесіди з її рідними, членами сім’ї, з под-
ружжям або іншими учасниками цього процесу. У рамках дис-
кусії розробляється стратегія вирішення певної проблеми, 
пропонуються конкретні кроки для її вирішення.  
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У разі недосягнення позитивного результату у вирішенні 
кризової ситуації пацієнту пропонується допомога в психіат-
ричному центрі міста Дортмунд, фахівці якого тісно співпра-
цюють із спеціалістами Кризового центу. Пацієнти мають 
змогу отримати своєчасну амбулаторну психіатричну допо-
могу та терапевтичне лікування. Комплексне лікування паці-
єнтів розроблено психіатричною клінікою та погоджено з 
відділом охорони здоров’я міста Дортмунд. Лікарі швидкої 
психіатричної допомоги мають також повноваження прово-
дити консультації в психіатричній клініці Кризового центру. 
Така практика дозволяє налагодити тіснішу взаємодію пси-
хосоціальної та психіатричної допомоги. 

Ми вважаємо, що навчальні програми закладів вищої 
освіти системи МВС України мають включати в обов’язко-
вому порядку тісну співпрацю з подібними психологічними 
центрами. Курсанти старших курсів повинні залучатися до 
проведення комплексних досліджень із правової та психоло-
гічної проблематики. При тому доцільно широко впроваджу-
вати в навчальний процес проектні методи. 

Основні вимоги застосування проектного методу нав-
чання — це: 

 наявність актуальної у дослідницькому плані про-
блеми, що потребує інтегрованого знання; 

 розробка програми дій у дослідженні проблеми; 
 використання ефективних дослідницьких методів;  
 самостійна (індивідуальна чи групова) діяльність ку-

рсантів; 
 практичне значення результату. 
Курсанти, виконуючи певні проектні завдання, можуть 

демонструвати їх результати у вигляді наочності: відеофі-
льми, консультативні брошури, плакати тощо. Також доці-
льно проводити різноманітні заходи, зокрема дебати, презе-
нтації, круглі столи тощо. 
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Застосування такої методики передбачає на практиці ро-
боту у двох напрямках: інформативному (просвітницька ро-
бота, що передбачає первинну профілактику кризових ситуа-
цій серед населення міста) та консультативному (прове-
дення регулярних психологічних консультацій для громадян 
у вирішенні конкретних життєвих ситуацій). 

Підсумовуючи вищезазначене, можна констатувати, що 
ця робота має проводитись послідовно й комплексно, забез-
печуючи належну психосоціальну допомогу людям, які цього 
потребують. А для курсантів — це можливість набути необ-
хідні знання і навички для подальшої їх реалізації у практич-
ній діяльності. 
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ЮРИДИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД: 

ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ 
 

1. Юридична освіта в різні історичні часи викликала до 
себе особливу увагу; не є винятком сучасний період, коли 
вона піддається критичному аналізу і прагненням до її удо-
сконалення практично в усьому світі. І це не дивно, оскільки 
сучасні суспільні відносини настільки стрімко змінилися в 
XXI ст. і продовжують трансформуватися на тлі глобалізацій-
них процесів, що вимоги до юридичної освіти зростають. З 
одного боку спостерігається тенденція розширення кола 
суб’єктів, які здатні забезпечувати підготовку юристів, і їхня 
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кількість стрімко зростає, а з іншого – знання і навички, на-
буті студентами в межах традиційних навчальних програм, 
не задовольняють вимоги роботодавця. Та й самі навчальні 
заклади не завжди встигають оперативно реагувати на зміни 
в економічному і суспільно-політичному житті. Відтак, глоба-
льною тенденцією стала орієнтація юридичної освіти на 
практику, а це означає, що юридичні школи та виші мають се-
рйозно підійти до питання модернізації юридичної освіти.  

Слушно поставити запитання: а коли такого не було? На-
приклад, у питанні про виклики до юридичної освіти і науки 
Габріель Шершеневич висловлювався чітко й однозначно: 
вони мають задовольняти вимоги нового часу, а це вимагає 
«тіснішого і безпосереднього зв’язку теорії з практикою» [1, 
с. 88]. Про це й інше практично йшлося на нещодавно прове-
деній Всеукраїнській конференції «Вища юридична освіта в 
XXI столітті: виклики та перспективи розвитку», у якій взяли 
участь провідні учені і практики вітчизняної правничої фун-
дації: О. Бандурка, А. Колодій, В. Комаров, О. Кресін, О. Орлюк, 
В. Сущенко та інші її учасники [2]. 

2. Юридична освіта і вимоги до неї зумовлюються типом 
правової системи, іншими словами, теоретичні, академічні 
інтереси, юридична практика або обсяг правового регулю-
вання суспільних відносин визначають загальну спрямова-
ність порядку і процедури здобуття вищої юридичної освіти 
та встановлюють баланс теоретичних і практичних компоне-
нтів в учбових програмах. Окрім нормативного та організа-
ційного елементів правових систем, що впливають на спря-
мованість юридичної освіти, її практичний стан та спромож-
ність справляти зворотній вплив на розвиток права, існує й 
ідеологічна складова, яка передовсім концептуально оформ-
лена у вигляді правових думок та ідей відповідного суспільс-
тва, завдяки яким усвідомлюється та оцінюється ставлення 
людей до правових явищ і права в цілому. І це не тільки пра-
вова доктрина, але й правова свідомість, правова культура, 
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які суттєво впливають на формування й поширення право-
вих знань [3, с. 106].  

Усі національні правові системи Західної Європи, незале-
жно від того, до якої сім’ї вони відносяться: чи до сім’ї романо-
германського, чи загального права, —однозначно сходяться 
в одному: базові питання суспільно-політичного життя кра-
їни мають регулюватися створюваними законодавцем нор-
мами об’єктивного права. Відтак, щоб застосувати норми по-
зитивного права, студенту потрібно володіти добротними 
знаннями з теорії права і практики застосування закону. 

3. У кожній країні передбачені освітянські стандарти, ін-
шими словами, ті вимоги, яким мають відповідати дипломо-
вані юристи, адже метою юридичної освіти є те, щоб після за-
кінчення навчання студент володів базовими знаннями, ро-
зумів основні особливості своєї правової системи, мав нави-
чки застосування набутих знань і вмів розв’язувати конкре-
тні завдання. Для прикладу, Асоціація американських юрис-
тів США встановила такий набір компетентностей, що є необ-
хідними для юристів: 1) вирішення проблем; 2) юридичний 
аналіз та оцінка; 3) вивчення юридичної літератури та доку-
ментів; 4) вивчення фактів; 5) комунікативність; 6) консуль-
тування; 7) ведення переговорів; 8) знання процедур, 
пов’язаних із судовими спорами та альтернативні способи 
розв’язання суперечок; 9) організація та управління в галузі 
юридичної роботи; 10) виявлення і розв’язання проблем ети-
чного характеру [4, с. 2137]. 

На наш погляд, набір таких компетентностей зумовле-
ний особливостями американської системи вищої освіти, за-
снованої, по-перше, на поглибленому вивченні предметів 
спеціалізації. Зокрема, до 95 % предметів, які вивчаються сту-
дентами на другому і третьому курсах, належать до програм 
спеціалізації. По-друге, юридична освіта в США має чітко ви-
ражену практичну спрямованість, а тому забезпечення бага-
тьох навчальних курсів здійснюється за допомогою практи-
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куючих юристів: адвокатів, суддів, радників крупних компа-
ній та інших фахівців. Відтак, більшість навчальних курсів по-
винні передбачати практичний компонент [5]. 

В американській системі освіти наголос робиться на са-
мостійні дослідження студентів, на розвиток усної мови, на-
буття умінь аргументації і формулювання власної думки. 
Така практичність цієї моделі юридичної освіти сприяє її ди-
намічності та експортованості іншими країнами (Індія і Ки-
тай), хоча й англійський варіант не без успіху знаходить своє 
застосування у європейських країнах, оскільки так само зорі-
єнтований на посилені зв’язки між освітою і практикою, на 
якість освіти, мобільність і кар’єрне зростання, доступність, 
ефективність та ін.  

Сьогодні багато українців здобувають правову освіту у 
західному світі, і вони, за їхніми відгуками, позитивно сприй-
мають організацію навчання за бакалаврськими та магістер-
ськими рівнями. Зокрема, звертається увага на великий об-
сяг самостійної роботи студента, обов’язковість користу-
вання бібліотечними фондами та на повсякчасну участь здо-
бувачів вищої освіти в конференціях, практикумах, семінарі-
умах. У більшості випадках студенти наводять приклади про 
існування письмової форми контролю знань. Приміром, у 
британських вишах усі екзамени студенти складають у пись-
мовій формі: «Три питання, три години, ручка, папір, у деяких 
випадках — закони чи витяги із законів. Усе інше потрібно 
знати. Списування, або академічна нечесність (academic 
dishonesty), як це називається в Англії, жорстоко карається, у 
т.ч. виключенням з університету» [6]. 

4. У Німеччині та Франції існує збалансований розподіл 
академічної та практичної підготовки. Хоча організація під-
готовки на кожному з етапів має свої відмінності, утім, базо-
вий підхід кругом незмінний – доступ до так званих урегульо-
ваних юридичних професій передбачає проходження універ-
ситетського курсу та обов’язкового стажування. Причому 
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стажування, як це показує практика, є реальним, а не ілюзор-
ним, про що стверджує той факт, що воно відбувається за 
обов’язкової участі досвідчених юристів-практиків, суддів, 
прокурорів та вузівських працівників. 

Для нас цікавою є модель юридичної освіти, що сформу-
валася в країнах романо-германської правової сім’ї. Вона має 
для України академічне і практичне значення, оскільки тут 
маємо однотипну будову системи права, з розрізненням у ній 
таких підсистем, як публічне і приватне, матеріальне і проце-
суальне право; наявна істотна єдність (подібність) основопо-
ложних правових понять та слідча процесуальна модель; у 
ній визнається верховенство права і, відповідно до його ви-
мог, — верховенство закону в системі джерел права, а також 
подібна структура законодавства та відведення значної роль 
у системі джерел права кодифікованим актам тощо.  

Усе це вимагає від юриста широкої теоретичної підгото-
вки. Випускники юридичних факультетів повинні знати від-
носні, стабільні принципи і норми, бути ознайомленими з іс-
торичними передумовами, судовими методами та мати до-
статнє уявлення про правові взаємовідносини та матеріальні 
відносини суспільного життя, що постійно створюють базу 
до їх юридичного врегулювання. Причому, як уявляється, ва-
жливу роль має відігравати уміння відслідковувати нормати-
вну інформацію та працювати з нею, тобто майбутній юрист, 
крім здобутих теоретичних знань, повинен уміти самостійно 
тлумачити нормативні акти і володіти навичками правоза-
стосування. Знову таки, для цього практикуючий юрист має 
ґрунтовно володіти теорією закону, оскільки судова прак-
тика — це постійний процес застосування закону, і щоб ним 
послуговуватися, необхідно попередньо здобути фундамен-
тальні знання про закон і вимоги до нього. 

5. Наведені міркування приводять до висновку, що в кра-
їнах романо-германського типу правової системи зміст підго-
товки юристів носить класичний характер, тобто він орієнто-
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ваний на здобуття переважно теоретичних знань у сфері за-
конодавства, на навчання юридичним категоріям і практики 
їх застосування в чинному законодавстві. 

З цієї причини навчальні програми містять курси загаль-
ної теорії права, філософії права, історії права, порівняльного 
права, оскільки поняття, категорії чи певні юридичні конс-
трукції можуть бути втіленими в чинному законі, у правопо-
рядку своєї національної системи та в зарубіжних системах. 

Отже, порівняльний аналіз функціонування юридичної 
освіти в правових системах західної традиції права свідчить, 
що й українська практика має схожі параметри, подібну спря-
мованість у порядку і процедурі підготовки юристів, перед-
бачає нормативно встановлений баланс теоретичної і прак-
тичної складової в учбових програмах.  

Протягом усього періоду незалежності в Україні активно 
формувались та розвивались ЗВО, однак вони, як констату-
ють аналітики, ще не стали продуктивним рушієм економіч-
них, соціальних та правових реформ [7]. 

Наразі виникає багато питань до вищої юридичної 
освіти: 

- Як та у який спосіб втілюються навчальні плани і про-
грами в життя і чи відповідає традиційна практика за схемою 
«лекції-семінари» вимогам орієнтації на практику, а не тео-
рію?  

- Чи досконала практична спрямованість навчального 
процесу? Передовсім ідеться про те, чи виконує стажування 
(практика) ті завдання і функції, які йому іманентно властиві. 
Очевидно, ні, і для цього є підстави говорити про необхід-
ність мати в начальних програмах перспективні, тривалі в 
часі навчально-практичні зв’язки ЗВО з усіма правозастосов-
ними структурами, вибудовувати логістику реалізації навча-
льного процесу в режимі стажування, з тим аби долучити сту-
дентів до реальної юридичної практики й мотивувати їх до 
самостійного вивчення необхідного матеріалу. 



ISBN 978-617-616-103-5.  
ОСВІТА 2.0 : зб. матер. наук.-практ. конф. Сєвєродонецьк. 2021 

38 

Підсумовуючи, зазначимо, ХХІ ст. внесло серйозні корек-
тиви в структуру і зміст юридичної освіти; процеси глобалі-
зації посилили міжнародну інтеграцію в даній сфері, а тому 
приведення її у відповідність зі світовими вимогами – пи-
тання риторичне. Звичайно, без урахування міжнародних 
стандартів юридичної освіти не обійтися, однак і своє не слід 
забувати та удосконалювати, передовсім посилювати взає-
мозв’язок теорії з практикою.  

Обставини сьогодення, зумовлені глобальним поширен-
ням коронавірусної хвороби у світі, нагально диктують вико-
ристання новітніх підходів і методик організації навчального 
процесу, і це стосується не лише опанування самих техноло-
гій дистанційного навчання, але й істотного коригування но-
рмативів часу для розрахунку та обліку навчальної роботи 
викладача і студента. 

Насамкінець зазначимо, що у світі немає ідеальної моделі 
з підготовки фахівців у галузі права, і не враховувати це було 
б неправильним. Очевидно, що ніхто не стане заперечувати, 
що нам потрібна сучасна, ефективна, доступна і конкуренто-
спроможна юридична освіта, яка враховуватиме потреби та 
інтереси всіх категорій громадян та відповідатиме потребам 
суспільства, держави і роботодавців. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО СПЕЦІАЛІСТА 
 

Отримання високого рівня знань і професійних компете-
нтностей є не лише передумовою особистого розвитку лю-
дини, а й детермінантами якості та конкурентоспроможності 
майбутніх спеціалістів. Однак неактуальність навичок для 
ринку праці призводять до падіння довіри суспільності до ви-
щої освіти та зосередження зусиль на наявності диплома, а не 
професійних знаннях. За даними аналітичного центру CEDOS, 
внесок освіти в економіку в Україні не відповідає її потенціа-
лові, оскільки наявність високоосвіченої робочої сили в Україні 
на людський капітал припадає лише 34 % національного багат-
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ства (тоді як середній показник по країнах Європи та Централь-
ної Азії сягає 62 %), а продуктивність праці становить лише 
22 % продуктивності праці в Європейському Союзі [1, с. 12].  

З урахування цього доречним стає питання диверсифіка-
ції освітніх послуг. Визначимося з основним терміном нашої 
доповіді. Диверсифікація (від латин. diversus – різний, відда-
лений і ficatio – роблю), тобто створення багатопрофільного 
виробництва з метою зменшення ризиків і підвищення ефе-
ктивності діяльності [2]. Розглянемо деякі аспекти цього пи-
тання. На рівні професійної освіти диверсифікованість – це 
процес розширення асортименту освітніх послуг, освітніх 
програм, забезпечення якості освіти з метою набуття конку-
рентних переваг на ринку освітніх послуг. Сутність поняття 
«освітні послуги» науковцями розкривається в трьох аспек-
тах: як процес (цілеспрямований, систематичний процес пе-
редачі й отримання знань, інформації тощо); як сукупність 
знань, умінь, навичок; як товар [3, с. 25]. У кожному випадку, 
на підставі Закону України «Про вищу світу», можна розвива-
тися, використовуючи не тільки денну/заочну форми нав-
чання, а також впроваджуючи дистанційну, мережеву, дуа-
льну форми здобуття освіти (ст. 49) та інші (тобто перелік не 
є вичерпним). Останні форми доцільно розглядати як перспе-
ктивні, адже вони стають домінантами розвитку вищої 
освіти, які дозволяють, по-перше, суттєво інформатизувати 
навчальний процес через застосування IT-технологій, що за-
безпечують швидкість, доступність послуг у часі та просторі. 
По-друге, істотно розширити суб’єктний склад споживачів 
послуг без додаткових обмежень. У цілому, це й визначає кон-
курентоздатність закладу освіти.  

Далі зазначимо, що дослідники виокремлюють напря-
мки диверсифікаційних освітніх процесів. Виокремимо деякі 
з них:  

– удосконалення механізмів посилення практичної спря-
мованості підготовки фахівців відповідно до потреб регіону; 
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– постійне оновлення моделей соціального та професій-
ного обліку фахівця відповідно до соціального замовлення; 

– соціальна адаптація студентів і викладачів до нестан-
дартного, конструктивного мислення й поводження, усвідо-
млення й розвитку власного досвіду тощо [4]. 

Вважаємо, що вирішення вказаних завдань можливо за 
допомогою активного розвитку закладами вищої освіти до-
даткових освітніх послуг для здобувачів вищої освіти. Норма-
тивна основа для такої діяльності — це постанова Кабінету 
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвер-
дження переліку платних послуг, які можуть надаватися за-
кладами освіти, іншими установами та закладами системи 
освіти, що належать до державної і комунальної форми влас-
ності» [5]. У цьому переліку передбачені, наприклад, такі пла-
тні послуги, як: вивчення іноземних мов; викладання спецку-
рсів іноземними мовами (англійською та /або іншими), про-
ведення тренінгів, семінарів, курсів (з питань наука, права 
тощо) з метою підвищення професійних компетентностей 
(що не потребує отримання відповідної ліцензії) тощо.  

Щодо вивчення іноземних мов, то вбачається, як варіант, 
наступне. Перед початком аудиторних занять викладач шля-
хом тестування встановлює рівень знань першокурсників. З 
урахуванням отриманих результатів усі студенти поділя-
ються на декілька груп (високий рівень, середній та низь-
кий). Студентам з високим рівнем знань (обдарованим), для 
максимальної реалізації своїх можливостей, пропонується 
проходити навчання в межах спеціальної освітньої програми 
з поглибленим вивченням іноземної мови (наприклад, як на 
факультетах іноземних мов). Після закінчення навчання здо-
бувачі освіти складають державний екзамен з іноземної мови 
та отримують відповідний документ. Отже, ідеться про один 
із підходів до формування конкурентоздатного фахівця.  

Для обдарованої молоді, з урахуванням іноземного та ві-
тчизняного досвіду, додаткові освітні послуги можуть здійс-
нюватися за такими стратегіями навчання, як-от, прискорене 
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та збагачене [6]. Елементи прискореного навчання можна ви-
користовувати для тих, хто достроково закінчив школу та 
вступив до вищого навчального закладу. До класифікації до-
даткових освітніх послуг з елементами збагаченого навчання 
доречно віднести додаткові курси поглибленого вивчення 
проблемних питань (короткострокові, довгострокові), орга-
нізацію та проведення наукових гуртків, стажування (для 
старших курсів в обов’язковому порядку) в юридичній клі-
ніці. Отже, надання додаткових послуг стає все більш актуа-
льним із декількох причин:  

1) в умовах високої конкуренції закладів освіти додат-
кові освітні послуги можуть підвищувати конкурентоспро-
можність як навчального закладу, так і майбутнього фахівця;  

2) вони впливають на мотивацію виробу здобувача 
освіти, а після отримання диплома додаткові компетенції є 
потужним аргументом для роботодавця, оскільки зменшу-
ють можливий дисбаланс навичок. За даними аналітичного 
центру CEDOS, 40 % роботодавців повідомили про наявність 
у працівників суттєвих прогалин у навичках, які заважають 
досягненню цілей бізнесу [1, с. 7], але це питання до спеціалі-
зації, яка повинна бути не формальною, а реальною.  

У цілому, диверсифікація освітніх послуг — це постійний 
розвиток щодо об’єкта, мети, засобів та результатів, обумов-
лений сучасними соціально-культурними та економічними 
запитами, викликами. Ми звернули увагу тільки на декілька 
аспектів цього питання. 
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Дистанційне навчання стало атрибутом сучасної освіти. 

Заклади вищої освіти активно використовують спеціалізо-
вані мережеві ресурси. Чи це позитивно? Які це матиме нас-
лідки? Якою буде освіта після завершення пандемії? 

Сучасні інформаційні технології дозволяють розширити 
доступ до вищої освіти, включити більше людей до раціона-
льного суспільного дискурсу та, урешті-решт, певним чином 
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оздоровити суспільну обстановку. Водночас, можливості ба-
гатьох педагогічних новацій часто переоцінювались, необ-
ґрунтовано розглядались як розв’язання майже всіх проблем 
якості освіти.  

Так свого часу була мода на різноманітні форми 
комп’ютеризованого тестування, але практика його широ-
кого впровадження наочно продемонструвала серйозні об-
меження цієї технології. Тестування, звичайно, дозволяє пе-
ревірити рівень знань, так би мовити, «натаскати» студентів, 
але воно не в змозі замінити спілкування з викладачем під 
час іспитів, а навчання, орієнтоване на тестування, не забез-
печить розвитку креативних здібностей студента.  

Лекції з використанням мультимедійних презентацій 
більш яскраві, і це, на перший погляд, має сприяти пізнаваль-
ній активності. Однак, «презентації послаблюють в учнів 
волю до пізнання та розумової діяльності на уроці» [5]. Аме-
риканський генерал Герберт МакМастер зазначав, що презе-
нтації небезпечні для військових оскільки «створюють ілю-
зію розуміння та контролю» [7], він заборонив презентації 
під час місії в Іраку та називав PowerPoint внутрішньою за-
грозою [13]. Слід погодитися з Н. В. Карчевською та В. П. Кар-
чевським: «… мультимедіа грає неоднозначну роль у сприй-
нятті студентами інформації в цілому і лекційної інформації 
зокрема. Матеріал лекції погано запам'ятовується не гаран-
тується подальше зростання інтелектуального рівня студе-
нта» [11]. 

Отже, будь-яка педагогічна новація має як переваги, так 
і очевидні недоліки. Технології дистанційного навчання – 
надпотужний засіб інтенсифікації освіти, але й негативні на-
слідки їх використання можуть бути значними. 

В умовах недостатньо розвинутого механізму саморегу-
ляції ринку праці, надмірне захоплення дистансом гаранто-
вано приведе до відтоку студентів з вишів, які надають які-
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сну освіту, та в складному питанні вибору між кількістю сту-
дентів і якістю освітніх послуг обирають останню. Будуть 
мати місце витіснення змістовної освітньої діяльності іміта-
цією, різке погіршення якості освіти, невідновні втрати у пе-
дагогічному корпусі.  

Значним потенціалом небезпеки характеризується гло-
балізація ринку освітніх послуг. Уже сьогодні багато талано-
витої молоді, не в останню чергу завдяки можливостям бать-
ків, не обирають українські виші для отримання професії. Уя-
вімо інтервенцію закордонних вишів до національного освіт-
нього простору шляхом застосування технологій дистанцій-
ного навчання. Чи багато українських вишів залишиться? Чи 
буде можливість зберегти науково-педагогічний склад? Чи 
взагалі залишаться перспективи національної вищої освіти? 
Розмову тут слід продовжувати вже контексті національної 
безпеки. 

Водночас, дистанційне навчання продовжить розвива-
тися, технологічний рівень освіти не повернеться до «допан-
демійного». Переважна більшість університетів отримала по-
зитивний досвід використання дистанційних технологій [5]. 
Д. Райч, директор лабораторії навчаючих систем MIT, наво-
дить висловлювання відомого інвестора у сфері ІТ-проєктів 
М. Моу: «…джин не повернеться у пляшку… 100 % студентів 
зараз навчаються онлайн... Ми впевнені, що дороги назад не-
має» [6]. У цьому контексті значний інтерес становить запро-
понована М. Еймс класифікація позицій, яку можуть зайняти 
університети щодо ролі технологій в освіті [1]. На думку дос-
лідниці, вона може бути харизматичною, скептичною або 
практичною.  

Перша полягає в баченні технологій як визначального 
чинника розвитку та існування університетів. Професор 
С. Геллоуей, можливо, головний прибічник такого підходу. 
Він актуалізує проблеми, порушені в роботі К. Кері «Кінець 
коледжу» [10], та передрікає крах менш престижних вишів. 
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На думку С. Геллоуея, провідними університетами майбут-
нього стануть не Udacity та Coursera, а університети з Ліги 
плюща, які об’єднаються з крупними технокорпораціями [6]. 

З точки зору скептичної позиції технологізація освіти 
має бути мінімальною. Соціальна роль вишів і соціалізація 
студентів важливіші, ніж використання технологій в освіті. 
Прихильники такої позиції вводять в обіг поняття «лудит-
ська педагогіка» [3; 9]. Н. Селуїн порушує питання довіри до 
технологій, наполягає на тому, що такі освітні новації, як: да-
тафікація та освітня аналітика, — заслуговують критичної 
оцінки [10].   

Практична позиція є поміркованою. Освіту потрібно вдо-
сконалювати, але істотний прогрес можливий лише посту-
пово; не слід мислити утопічно. Університети пристосуються, 
але докорінних змін не відбудеться [6]. Саме ця позиція вида-
ється нам найбільш переконливою. Історія освіти чітко де-
монструє помилковість розгляду технологій як чогось біль-
шого, ніж просто інструменту. Очевидно, що технологічний 
детермінізм не може бути основою стратегії розвитку. Водно-
час, скептичне відношення до значення технологій також не 
вихід. Робота викладачів та студентів у 2020 році є беззапе-
речним практичним доказом того, що зараз освіта без техно-
логій або неможлива, або обмежено ефективна. Отже, най-
більш актуальним питанням слід вважати наступне: як мак-
симально ефективно використовувати технологізацію 
освіти та забезпечити при тому мінімізацію розвитку нега-
тивних наслідків. 

Конструктивне розв’язання даного питання передбачає 
міркування головним чином у двох напрямах: межі та мета 
використання інформаційних освітніх технологій.  

Щодо меж. Головною тенденцією сучасної вищої освіти є 
зменшення часу, який студенти та викладачі проводять в ау-
диторіях, збільшення складової навчальних планів, що відво-
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диться на самостійну роботу студентів. Отже, ефективне ви-
користання часу, відведеного на аудиторну роботу, та органі-
зація змістовної самостійної роботи сміливо можна відно-
сити до пріоритетних завдань, що стоять перед педагогіч-
ними колективами вишів. Технології дистанційного нав-
чання являють собою достатньо ефективний засіб 
розв’язання даних завдань. У багатьох вишах використову-
ється доволі проста та ефективна принципова схема. Студе-
нти виконують дистанційні завдання, а викладач під час ау-
диторного заняття більше уваги приділяє виявленим помил-
кам та недолікам. 

До напрямів освітньої діяльності, де дистанційні техно-
логії можуть бути ефективними, слід також віднести прове-
дення позааудиторної роботи та післядипломну освіту.  

Так, крім, власне, проведення занять, змістовна дистан-
ційна робота зі студентами може бути організована у формі 
онлайн зустрічей із практикуючими фахівцями [16], конфе-
ренцій [14], презентацій студентських проєктів [4], інтелек-
туальних змагань [10], вебінарів [18] тощо. 

Використання дистанційних технологій у післядиплом-
ній освіті є найбільш перспективним. Наш досвід впрова-
дження означених розробок у систему післядипломної освіти 
МВС [0] дозволяє стверджувати: 1) технології дистанційного 
навчання дозволяють максимально оптимально використо-
вувати час фахівців, які бажають підвищити кваліфікацію; 2) 
дистанс забезпечує новий рівень професійної комунікації на-
уково-педагогічного складу вишів та практичних працівни-
ків; 3) порівняно зі стаціонарними формами спеціалізації або 
підвищення кваліфікації, дистанційні дозволяють більш ефе-
ктивно використовувати освітні бюджети організацій. 

Водночас, технології дистанційного навчання мають 
природні обмеження. Вони є очевидно недоречними під час 
засвоєння дисциплін, що вимагають специфічного облад-
нання, індивідуальної роботи з викладачем, відпрацювання 
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навичок, пов’язаних із безпосередньою комунікацією. Отже, 
визначення університетами раціональних меж викорис-
тання дистанційних технологій дозволить якісно забезпе-
чити освітній дискурс та максимально ефективно використо-
вувати матеріальні ресурси. 

Щодо мети та бачення перспективи. Питання не таке 
просте, як здається. Дійсно, для чого використовувати інфор-
маційні технології, якщо є можливість спілкування в аудито-
рії? На нашу думку, тут слід замислитися над якістю освіти в 
контексті змін, що відбуваються в нашому суспільстві. Не-
нова дискусія про відповідність навчальних планів практич-
ній професійній діяльності отримує, завдяки інформаційним 
освітнім технологіям, нові аргументи. Традиційна вища 
освіта залежить від (паразитує на) інерції соціального мене-
джменту. Для того щоб отримати певну роботу, необхідно 
отримати відповідний диплом про вищу освіту. Якщо такий 
підхід зміниться? Якщо працедавці перестануть довіряти ди-
пломам і будуть приймати на роботу на основі, наприклад, 
певних сертифікацій? Оптимізація ринку професій та вимог 
до кваліфікацій працівників являє собою виклик стабільно-
сті освітніх інституцій.  

Для того щоб зберегти позиції, необхідно буде максима-
льно швидко давати освітній відгук на оновлення професій-
ної діяльності. Зрештою, основними індикаторами успішних 
освітніх закладів стане збір надвеликих даних про навчання 
та тих, хто навчається; забезпечення на ґрунті обробки цих 
даних неможливої для нинішньої освіти індивідуалізації та 
динамічної актуалізації освіти. Єдиним інструментом такої 
індивідуалізації та актуалізації можуть бути тільки інформа-
ційні освітні технології. Саме так відбувається розвиток у бі-
льшості інших сфер діяльності людини. Медики розробляють 
нові ліки на ґрунті аналізу надвеликих обсягів медичних да-
них та впритул наблизилися до «персональних ліків». Успіш-
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ність проєктів ІТ-компаній залежить від індивідуалізації пос-
луг і досягається розробкою алгоритмів та збором персона-
льних даних. Політики використовують надскладні механі-
зми аналізу електоральної поведінки. У їх основі знову ж таки 
великі дані та індивідуалізація. 

Для продовження дискусії пропонуються наступні поло-
ження: 

- ефективність інформаційних технологій в освіті зале-
жить від чіткого визначення меж їх застосування; 

- еволюція освіти потребує розв’язання проблем інди-
відуалізації та актуалізації змісту; 

- незалежно від епідемій, наявності/відсутності інших 
обставин, що обмежують безпосереднє спілкування, техноло-
гії дистанційного навчання будуть розвиватися та викорис-
товуватися, оскільки саме вони є інструментом для 
розв’язання проблем індивідуалізації та актуалізації змісту 
освіти. 
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ВІРТУАЛЬНА Й ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ  

ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

Протягом останніх років відбувається процес переходу 
від традиційного навчання до навчання на базі комп’ютер-
них технологій. Це стало можливим здебільшого з розвитком 
мережі інтернет й online-технологій, що дало можливість 
надсилати необхідну кількість даних з одного кінця світу в 
інший, вільно вести дискусії з різними користувачами мережі 
в online-режимі й розміщувати інформацію на інтернет-сайтах. 

Нині все частіше online-навчання інтегрується в тради-
ційне, а в умовах пандемії COVID-19 дистанційне навчання 
може розглядатися як одна з альтернатив соціалізації реаль-
ної життєдіяльності, що дає можливість всім студентам пов-
ною мірою оволодіти предметом у залежності від їхнього рі-
вня та здібностей. До того ж у деяких випадках такий спосіб 
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дозволяє «відсталим» студентам надолужити пропущений 
матеріал й отримати таким чином нові знання. Даний підхід 
спрямований на досягнення найвищої ефективності, що було 
б неможливим за класичного підходу до навчання. Online-за-
соби можуть застосовуватися як під час заняття, наприклад, 
для пояснення певної теми, так і в позанавчальний час для 
виконання домашнього завдання студентами або поглиб-
лення їхніх знань [2, c.  319]. Тому online-засоби є невід’ємною 
частиною дистанційного навчання.  

Перші кроки до розвитку в освітніх закладах України ди-
станційного навчання були зроблені ще наприкінці 90-х ро-
ків. У лютому 1998 р. Верховна Рада прийняла Закон України 
«Про національну програму інформатизації» [1], у якому фо-
рмулюються задачі з інформатизації освіти та визначаються 
напрямки їх реалізації. Проте розвиток дистанційної освіти в 
Україні розпочався значно пізніше, ніж у країнах Західної Єв-
ропи, і здійснювався в умовах низького рівня інформатизації 
українського суспільства, незначної кількості оснащення 
комп’ютерною технікою шкіл України та відсутності спеціа-
лізованих методик дистанційного навчання.  

Теоретичні, практичні та соціальні аспекти дистанційної 
освіти розроблені в нашій країні недостатньо. Кількість нау-
кових організацій та закладів вищої освіти України, які акти-
вно розробляють або використовують відповідні курси дис-
танційного навчання, досить незначна. 

Проблематикою і впровадженням дистанційного нав-
чання займались такі вчені, як: Ю. О. Жук, В. М. Кухаренк, а 
серед зарубіжних дослідників — М. Б. Алі, У. Бенесова, М. Зен-
наро, Й. Мартін-Ґутіеррез, М. Д. Менесес, Ц. Е. Мора, Н. Д. Халім 
та інші. 

В умовах дистанційного навчання викладення теоретич-
ного матеріалу достатньо якісно реалізується простими засо-
бами аудіо- або відеотрансляцій, розміщенням текстових ма-
теріалів або презентацій. Суттєва проблема постає у процесі 
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організації практичних та лабораторних занять, а тому осно-
вним завданням є запровадження інтерактивних інструмен-
тів [3, c. 48].  

До таких інтерактивних інструментів належать і техно-
логії віртуальної та доповненої реальності [4, c. 78]. Спершу 
варто розібратися, що ж це за технології та яка між ними різ-
ниця. 

Технології доповненої реальності (Augmented Reality, AR) 
здатні проектувати цифрову інформацію (зображення, відео, 
текст, графіку) поза екранами пристроїв та об’єднувати вір-
туальні об’єкти з реальним середовищем. Популярна кілька 
років тому гра Pokemon GO є яскравим прикладом AR-техно-
логій. Віртуальна ж реальність (Virtual Reality, VR) за допомо-
гою 360° картинки переносить людину в штучний світ, де на-
вколишнє середовище повністю змінене. Познайомитись із 
доповненою реальністю можна за допомогою одного лише 
смартфона, проте для занурення у віртуальний простір вам 
знадобиться спеціальний шолом або окуляри [5]. 

Ці методи навчання потенційно можуть стати основним 
інструментом в освіті й здійснити революцію в навчанні як 
школярів, так і студентів. Викладачі можуть використову-
вати віртуальну й доповнену реальність для взаємодії студе-
нтів з різними об’єктами в тривимірному просторі.  

Якщо розглядати міжнародний досвід, то ці технології 
набули великої популярності у світі. У Державному універси-
теті Північної Кароліни віртуальну реальність використову-
ють під час вивчення біології, екології, еволюції та інших при-
родничих наук. Під час віртуальних польових досліджень сту-
денти знаходять, спостерігають і вивчають організми в їх-
ньому природному середовищі існування [5]. 

Щось схоже практикують і у Вестмінстерському універ-
ситеті, де збудовано віртуальний простір для студентів кри-
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мінального права. У ньому вони розкривають справи, полю-
ють на підказки та докази, допитують підозрюваних та йдуть 
слідами вбивці [5 ]. 

Отже, аналізуючи вищезазначене, можна зробити висно-
вок, що, по-перше, введення віртуальної та доповненої реаль-
ності, як засобів дистанційного навчання, покращуватиме рі-
вень підготовки студентів; по-друге, для якісного виконання 
лабораторних і практичних робіт слід розробити мобільний 
додаток та методики використання його в процесі вико-
нання; по-третє, застосування нових методів дистанційного 
навчання дозволить підвищити кваліфікацію викладачів, а 
також освітній рівень в Україні.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

На сьогодні, як ніколи раніше, перед системою вищої освіти 
потають задачі з підготовки фахівців своєї галузі, які були б зда-
тні не тільки творчо мислити, а й вміли швидко орієнтуватися 
в сучасному просторі наукової інформації. На допомогу закла-
дам вищої освіти приходять сучасні інформаційні технології, 
адже завдяки їх впровадженню є можливість ефективно вдос-
коналювати методологію вищої освіти, використовуючи в нав-
чальному процесі технології дистанційного навчання. 

Під дистанційним навчання розуміють технології, що да-
ють змогу здійснювати процес навчання без особистого конта-
кту між викладачем і студентом [3]. 

До переваг дистанційних освітніх ресурсів слід віднести на-
ступне: 

 здобувачі вищої освіти мають можливість безпосеред-
ньо спілкуватися з викладачем (онлайн); 

 контроль якості засвоєних знань відбувається безпере-
рвно; 

 здійснюється на практиці індивідуальний підхід у нав-
чанні, що полягає в адаптації навчального матеріалу до особис-
того темпу засвоєння знань кожним здобувачем вищої освіти; 

 навчальний процес може відбувати в будь-який зруч-
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ний час, що є максимально зручним для всіх учасників освіт-
нього процесу. 

Тобто, дистанційна освіта ґрунтується на наступних основ-
них принципах: гнучкість; модульність; динамічність; адаптив-
ність; неперервність; реативність; відкритість. 

Окрім того, технологія дистанційного навчання, що базу-
ється, переважно, на самостійному отриманні необхідного об-
сягу і якості знань, дозволяє здобувачам вищої освіти набути 
вмінь і навичок, які в подальшому здатні визначити успішність 
людини в будь-якій сфері діяльності.  

До таких навичок можна віднести: здатність самостійно 
планувати свою професійну діяльність та приймати рішення і 
нести за нього відповідальність; здатність працювати в сучас-
ному інформаційному просторі (що полягає у вмінні відбирати, 
структурувати та використовувати для прийняття рішень не-
обхідну інформацію); набуття навички самоосвіти. 

Важливо розуміти, що дистанційне навчання виступає у 
ролі якісного доповнення традиційних форм навчання. Тому 
його успіх у першу чергу буде залежати від майстерності нау-
ково-педагогічного складу закладу вищої освіти, що беруть у 
ньому участь. Вивчення практичних дисциплін, таких як: так-
тико-спеціальна підготовка, особиста безпека поліцейського, 
— у випадку дистанційного навчання мають свою специфіку, 
що дозволяє розширити види навчальної роботи порівняно з 
традиційним навчанням. 

Традиційні лекції можуть бути замінені відеолекціями, 
слайд-лекціями; практичні заняття мають змогу проводитись у 
вигляді індивідуальних комп’ютерних тренінгів; підсумковий 
контроль можна здійснювати за допомогою колективного тре-
нінгу або тест-тренінгу. 

Для успішного здійснення дистанційного навчання потрі-
бно подбати про методичний супровід курсу, що викладається. 
Такий супровід повинен містити теоретичну, практичну та ко-
нтролюючу частини, таким чином забезпечуючи неперервність 
дидактичного циклу [1, с. 245].  
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На практиці такий підхід означає наявність текстової, гра-
фічної або відеоінформації, а також способів інтерактивної вза-
ємодії здобувачів вищої освіти з нею.  

Щоб спонукати здобувачів вищої освіти відповідально ста-
витись до освітнього процесу, слід організувати постійний і ді-
ючий контроль; найкраще це зробити за допомогою спеціально 
підготовлених тестів.  

Для підсумкового контролю доцільно використовувати 
такі форми контролю, які б дозволяли давати при тестування 
розгорнуту відповідь. Таким чином, досягається об’єктивне оці-
нювання рівня знань здобувача вищої освіти. 

Важливо пам’ятати, що використання технологій дистан-
ційного навчання значно збільшує долю самостійної роботи 
здобувача вищої освіти. Тому науково-педагогічному складу по-
трібно постійно координувати цю роботу, розробляючи спеціа-
льні завдання та рекомендації. 

Крім того, технології дистанційного навчання значно роз-
ширюють можливості здобувачів вищої освіти брати участь у 
наукових заходах, віддалено обмінюватись здобутками своєї 
науково-дослідної діяльності [2]. 

 Отже, впровадження дистанційних технологій навчання є 
надзвичайно важливим напрямком сучасної вищої освіти. При 
тому зміст діяльності науково-педагогічного складу має свої ві-
дмінності: значно ускладнюється розробка навчальних курсів, 
адже викладачу необхідно набути додаткові спеціальні нави-
чки; взаємодія між викладачем та здобувачем вищої освіти стає 
більш активною; центральною фігурою освітнього процесу стає 
здобувач вищої освіти. 
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ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ПРАКТИЧНО ОРІЄНТОВАНИХ  

ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ВІДДАЛЕНОГО ТА  
ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

 
Питання належного вивчення практично орієнтованих 

дисциплін здобувачами освіти денної форми навчання в за-
кладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку кадрів для Національної поліції Укра-
їни, перебуває в постійній увазі керівництва МВС та Націона-
льної поліції України. І не дивно, оскільки професійна діяль-
ність поліцейського, перш за все, пов’язана з досить висо-
кими вимогами до поєднання теоретичних знань із практич-
ною й особистою підготовкою співробітника. Працівники ор-
ганів Національної поліції повинні бути готові до застосу-
вання фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї 
у ситуаціях, які можуть виникати під час виконання службо-
вих обов’язків. І від того, наскільки якісно поліцейський під-
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готовлений до дій у таких ситуаціях, залежить не тільки успі-
шне виконання обов’язків, покладених на співробітника, а й 
спокій у містах, упевненість та довіра громадян до працівни-
ків Національної поліції.  

Досвід, отриманий в екстремальних ситуаціях, показує, 
що успішне розв՚язання працівником проблем, які виника-
ють, можливе лише при належному рівні знань нормативно-
правових актів, котрі регламентують виконання покладених 
на нього державою службових обов’язків, упевненості в 
прийнятих рішеннях у проблемній ситуації, а також психоло-
гічному стані співробітника, його умінні користуватися рухо-
вими навичками, отриманими під час занять із тактико-спе-
ціальної, вогневої та спеціальної фізичної підготовки. Склад-
ність усіх цих завдань полягає ще й у тому, що рішення треба 
приймати в обмежений проміжок часу, а іноді — миттєво. 
Тому всі функціональні системи організму співробітника 
працюють у цей момент в умовах «жорсткого функціону-
вання», або в так званому екстремальному стані. 

Вогнева, спеціальна фізична й тактико-спеціальна підго-
товка — самостійні навчальні дисципліни, які хоча й вивча-
ються окремо, але з точки зору практичного застосування є 
нерозривно пов’язаними.  

Під час вивчення цих дисциплін практичні заняття, які, у 
тому числі, проводяться в складі підрозділу, формують у здо-
бувачів освіти не тільки необхідні рухові навички, а і вдоско-
налюють їхні фізичні якості та можливості, виховують стій-
кість, уміння долати фізичне навантаження та втому і, як на-
слідок, спрямовані на підвищення спроможності поліцейсь-
ких протистояти противоправним діям. 

Запровадження в березні 2020 року загальнонаціональ-
ного карантину задля запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, та фактична заборона відвіду-
вання здобувачами закладів вищої освіти із продовженням 
освітнього процесу шляхом використання технологій диста-
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нційного навчання додатково актуалізувало дослідження пи-
тань належного опанування здобувачами освіти денної фо-
рми навчання відповідних умінь та навичок із практично орі-
єнтованих дисциплін. Аналіз спеціальної літератури засвід-
чив, що дослідники цієї проблематики висловлюють різні ду-
мки щодо доцільності організації освітнього процесу з вогне-
вої, тактичної та спеціальної фізичної підготовки за такою 
формою, що обумовлює необхідність висловлення власної 
позиції з цього приводу. 

Чіткий і послідовний (починаючи з 2010 року) вектор ро-
звитку технологій дистанційного навчання в Луганському 
державному університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоре-
нка дозволив накопичити та практично реалізувати позити-
вний досвід створення та використання різних дистанційних 
освітніх завдань, які успішно застосовувалися науково-педа-
гогічними працівниками вишу для навчання здобувачів 
освіти. Дистанційною освітньою платформою університету є 
сервер дистанційного навчання під керуванням LMS Moodle 
(зі встановленим програмним забезпеченням для прове-
дення вебконференції BigBlueButton), а також використову-
ваний пакет офісних програм Microsoft Office 365. Тому майже 
з перших днів введення карантину, усі види занять, у тому 
числі й з практично орієнтованих дисциплін, було переве-
дено в дистанційну площину. Кожне з авдиторних занять 
було забезпечено тестовими завданнями (які проводилися 
як на початку заняття (вхідне тестування з метою оціню-
вання рівня підготовленості до заняття), так і наприкінці (з 
метою оцінки рівня засвоєння матеріалу), практичним за-
вданням (переважно практичні заняття – вирішенням задачі, 
аналізом та надання кваліфікації) або теоретичними питан-
нями для обговорення, які в синхронному режимі, з викорис-
танням програмного застосунку Microsoft Teams, опрацьову-
валися здобувачами освіти під керівництвом викладача.  
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Зауважимо, що відносно теоретичних дисциплін (гумані-
тарної, соціально-економічної, природничо-наукової, профе-
сійної, практичної та іншої підготовки), окрім навчальних ди-
сциплін з обмеженим доступом, такий підхід успішно реалі-
зовувався під час їх дистанційного викладання та був здат-
ний повною мірою забезпечити реалізацію навчального 
плану. Авдиторні заняття з цих дисциплін переважно склада-
лися з семінарських та, меншою мірою, із практичних занять. 
Завдання, що виконувались під час останніх, передбачали 
здійснення класифікацій, надання кваліфікацій, відшукання 
закономірностей тощо, тобто фактично реалізовувалися ста-
тично, динамічною була лише «розумова складова» здобувача. 

Однак такий підхід до проведення авдиторних занять з 
практично орієнтованих дисциплін не дозволяв повною мі-
рою реалізувати дуже важливий елемент підготовки майбут-
ніх працівників поліції — формування навичок володіння 
професійно-прикладними руховими діями за різних умов 
службової діяльності. 

Зауважимо, що професійно-прикладні рухові дії можуть 
бути опановані на таких чотирьох рівнях. 

І рівень (найнижчий) – знання професійно-прикладної 
рухової дії на репродуктивному рівні (її розпізнавання, сло-
весний опис із виділенням основних опорних точок або голо-
вних моментів) і вміння відтворювати техніку рухової дії 
без/на співпрацюючому партнері в нешвидкому темпі за ста-
ндартної (типової) ситуації. 

ІІ рівень – уміння виконувати професійно-прикладну ру-
хову дію в темпі за стандартної ситуації на визначеному про-
тивникові та виокремлювати проміжні опорні точки, від яких 
залежить її ефективність. 

ІІІ рівень – уміння вирішувати рухову задачу за допомо-
гою даної професійно-прикладної рухової дії в нестандартній 
(нетиповій) ситуації і застосовувати її до навчальної служ-
бово-оперативної ситуації, у тому числі на партнері, який чи-
нить активний/агресивний опір. 
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IV рівень – уміння виконувати комплекс професійно-при-
кладних рухових дій на практиці в різних оперативно-служ-
бових ситуація. 

Зважаючи на об’єктивно зумовлену необхідність, час-
тина авдиторних занять із практично орієнтованих дисцип-
лін була переформатована та проведена в дистанційному фо-
рматі, про що слід виснувати таке. 

Із використанням технологій дистанційного навчання 
ефективно можливо забезпечити підготовку здобувачів ви-
щої освіти лише за І-м рівнем. Безсумнівними перевагами ди-
станційних технологій, які також реалізувались нами під час 
викладання практично орієнтованих дисциплін, виступали: 
можливість стовідсоткової перевірки знань здобувачів, збі-
льшення кількості опрацьовуваного теоретичного матері-
алу; відпрацювання більшої кількості підготовчих і підвідних 
вправ, які в подальшому дозволять опанувати основну про-
фесійно-прикладну рухову дію; можливість контрольованого 
перегляду навчального відеоматеріалу (у тому числі спеціа-
льно створеного), де відображені ключові моменти і т.зв.«ро-
дзинки», які роблять успішним виконання професійно-прик-
ладної рухової дії; демонстрації, групового обговорення та 
детального розбору відео з камер спостереження та натіль-
них відеокамер поліцейських, що вдало застосували ту чи 
іншу професійно-прикладну рухову дію в нетиповій ситуації 
з акцентуаціями на її ключових аспектах. Ба більше, шляхом 
демонстрації, спільного аналізу та обґоворення вдало підіб-
раного відеоматеріалу ми також розвиваємо критичне ризи-
коорієнтовне вміння спостерігати за ситуацією, ситуатив-
ними чинниками та поведінкою особи, вказуючи на ті аспе-
кти, які привели/могли привести/вдалося розпізнати в кон-
кретній ситуації і які наслідки це мало. 

Водночас, на наше переконання, технології дистанцій-
ного навчання мають певні обмеження, а тому неможливо й 
непотрібно за їх використанням розвивати уміння й навички 
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ІІ-го та подальших рівнів, оскільки неправильно сформова-
ний навик теж тренується, а це набагато гірше, і переформу-
вати його в подальшому буде дуже складно. Навички таких 
рівнів можливо формувати й розвивати тільки під час очних 
практичних занять під керівництвом науково-педагогічного 
працівника або інструктора. 

Отже, вдале поєднання технологій дистанційного нав-
чання з очним проведенням авдиторних занять із практично 
орієнтованих дисциплін (так зване «змішане навчання»), без-
сумнівно, має свої переваги перед традиційним навчанням. 
Опановування за таких умов практично орієнтованого нава-
льного матеріалу дозволить більш ефективно сформувати в 
майбутніх поліцейських навички володіння професійно-при-
кладними руховими діями за різних умов службової діяльно-
сті та підвищить спроможність майбутніх поліцейських ефе-
ктивно протистояти сучасним загрозам. 
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ОСОБЛИВОСТІ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ  
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
Одним із важливих завдань, які постали перед закладами 

вищої освіти у зв’язку із запровадженням весною 2020 року за-
гальнонаціонального карантину, стало проведення атестації 
здобувачів освіти.  

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про вищу освіту», атес-
тація – це встановлення відповідності результатів навчання 



ISBN 978-617-616-103-5.  
ОСВІТА 2.0 : зб. матер. наук.-практ. конф. Сєвєродонецьк. 2021 

64 

(наукової або творчої роботи) здобувачів вищої освіти (далі – 
ЗВО) вимогам освітньої (наукової, освітньо-творчої) програми 
та/або вимогам програми єдиного кваліфікаційного іспиту [1]. 
На основі рішення екзаменаційної комісії ЗВО, які успішно вико-
нали освітню програму на певному рівні вищої освіти, прису-
джується відповідний ступінь та присвоюється кваліфікація. 

Вимоги Міністерства освіти і науки України щодо прова-
дження, на період дій карантинних обмежень, освітнього про-
цесу із використанням технологій дистанційного навчання, від-
далене перебування ЗВО (що може призвести до порушення з їх 
боку академічної доброчесності), а також членів й секретаря ек-
заменаційної комісії, вимагали невідкладного вирішення низки 
заходів, спрямованих на належну організацію процесу атестації 
та забезпечення об’єктивності рішення, що приймається екза-
менаційною комісією. 

Позитивний досвід організації проведення Луганським 
державним університетом внутрішніх справ імені Е.О. Дідоре-
нка атестації (проходила у формі захисту ЗВО дипломних робіт 
та складання екзаменів) із використанням технологій дистан-
ційного навчання дозволяє виснувати про таке. 

Необхідною передумовою успішного проведення атестації 
є розроблення деталізованого положення або ж порядку щодо 
порядку її проведення з використанням технологій дистанцій-
ного навчання, із врахуванням наявних технічних можливостей 
для його реалізації1. Відповідне положення, після опрацювання, 
затверджується рішенням вченої ради. 

                                           
1 Зокрема, в Луганському державному університеті внутрішніх справі імені 
Е.О. Дідоренка, є дистанційна освітня платформа університету – сервер ди-
станційного навчання під керуванням LMS Moodle (зі встановленим про-
грамним забезпеченням для проведення вебконференції BigBlueButton), 
пакет офісних програм Microsoft 365, а також централізовано сформовані у 
популярних месенджерах (Viber, Telegram) публічні канали та приватні 
групи, які дозволяють оперативно реагувати та вирішувати різноманітні 
питання, що виникають в освітньому процесі. 
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Наступним завданням, що потребує свого вирішення, є за-
безпечення надійної автентифікації ЗВО, які складають атеста-
цію. Зазначене можливо із використанням корпоративного об-
лікового запису користувача Microsoft 365, що дозволяє: здійс-
нити персональну реєстрацію ЗВО та забезпечити автоматич-
ний випадковий розподіл екзаменаційних білетів між ними 
(програмний застосунок Microsoft Forms), надати персональ-
ний доступ до визначеного екзаменаційного білету кожному 
ЗВО (програмні застосунки Microsoft OutLook, OneDrive, Word, 
Excel). 

Дотримання ЗВО академічної доброчесності під час прохо-
дження атестації контролюється шляхом проведення безпере-
рвної відеофіксації процесу отримання завдань для вирішення, 
підготовки ЗВО до відповіді, а також безпосередньо відповіді на 
завдання екзаменаційного білету1 та запитання членів екзаме-
наційної комісії (програмний застосунок MS Teams).  

Окремо зауважимо, що використання MS Teams під час за-
хисту дипломних робіт дозволяє організовувати відеоконфере-
нції з можливістю демонстрації підготовлених ЗВО презентацій 
за результатами проведеного дослідження, а інтеграція з серві-
сом MS OneDrive також надає доступ членам екзаменаційної ко-
місії до необхідних супровідних документів (рецензії, відгук, ви-
тяг з протоколу засідання кафедри тощо). 

Результати атестації ЗВО члени екзаменаційних комісій фі-
ксують в заздалегідь створених персональних електронних ві-
домостях (розроблюються у Microsoft Excel, персоніфікований 
доступ забезпечується використанням Microsoft OneDrive, від-
повідне посиланням для доступу надсилається на особисту ко-
рпоративну електронну скриньку через застосунок Microsoft 
OutLook), а акумульовані результати автоматично заносяться 

                                           
1 Окремо слід відзначити, що з метою дотримання ЗВО академічної доброче-
сності випусковим кафедрам слід скорегувати змістовне наповнення біле-
тів в частині заміни теоретичних питань на практичні завдання. 
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до підсумкової електронної екзаменаційної відомості (викори-
стовуються застосунки Microsoft Excel та Microsoft OneDrive). 

Оперативний обмін інформацією між ЗВО, секретарем та 
членами екзаменаційної комісії для вирішення як поточних, так 
і невідкладних питань (наприклад, на випадок виникнення те-
хнічних складнощів – відсутність з’єднання, проблеми з реєст-
рацією чи доступом до екзаменаційного білету, інших докумен-
тів та інше) успішно реалізовується через заздалегідь створені 
у популярних месенджерах (Viber, Telegram) публічні канали та 
приватні групи, листування в яких постійно контролюється се-
кретарем екзаменаційної комісії, а також методистами навчаль-
них груп з питань, що стосуються організаційної та консульта-
вної діяльності із ЗВО. 

Таким чином, організація атестації здобувачів вищої освіти 
із використанням технологій дистанційного навчання має свої 
особливості, що вимагає від закладу вищої освіти вирішення 
низки заходів, а також покладає на всіх задіяних осіб додаткове 
навантаження.  

Вважаємо, що наведені рекомендації, які базуються на успі-
шному проведенні Луганським державним університетом вну-
трішніх справ імені Е.О. Дідоренка протягом квітня-травня 2020 
року атестації (що проходила у формі захисту дипломних робіт 
та екзаменів) ЗВО «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями 
081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність», сприятимуть 
належній організації процесу її проведення та забезпечать 
об’єктивність рішення, що приймається екзаменаційною комі-
сією. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАГРОЗА ЛЮДИНІ  

(ДО МОЖЛИВОЇ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ В КОНТЕКСТІ 
ЗАВДАНЬ ЗВО МВС УКРАЇНИ) 

 
1. Основні смисли понять. «Людина» – може розумітися 

в низці конотацій, що включає насамперед «індивід» (а також 
«особистість») і «рід» (як «homo sapiens»). Психологічні та со-
ціологічні аспекти буде виокремлено. 

«Загроза» – можливість негативного впливу з відповід-
ними результатами, може бути очевидною або прихованою. 
Темпоральні аспекти буде виокремлено. 

«Дистанційне навчання» – можливість отримання знань 
на відстані від викладача за допомогою сучасних технічних 
засобів. Антропологічні та культурологічні аспекти буде ви-
окремлено. 

2. Основна теза (загальнометодологічна). Усе може 
бути загрозою людині, і не створене нею, і створене нею, пи-
тання в раціональності (розумності, ефективності, спрямова-
ності, адекватності тощо) ставлення (реагування) та/або ви-
користання, а також у ступені непереборності тієї чи іншої за-
грози (усвідомленої чи не усвідомленої). Діалектичність 
будь-яких процесів потребує відповідного їх розуміння (рі-
вень освіти, критичне мислення тощо). Що стосується світу 
цивілізації (усього створеного людиною), то має значення 
ступінь наявності/ненаявності культурної (позитивної для 
людини) складової, що включає внормування діяльності 
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(взаємодії) через традиційні, релігійно-міфологічні, мора-
льно-етичні, естетичні, правові тощо норми. Іншим боком є 
складові фізіологічні, де також поняття норми (гомеостаз, 
здоров’я) відіграє вирішальну роль. 

3. Основні тези тематичні. Дистанційне навчання 
(далі – ДН) має мінімум два функціональних значення: 1) як 
засіб стандартний, що виник у процесі еволюційного розви-
тку методів навчання поколінь людей, що вступають у життя, 
тобто соціалізуються, і 2) як засіб кризовий, що вирішує пи-
тання заміни звичайних способів передачі знань та соціаль-
ного досвіду в надзвичайних умовах (сьогодні в умовах пан-
демії фактично невідомого вірусу, що викликає величезні не-
гативні наслідки).  

3-а. До висновків. У залежності від цього маємо розріз-
няти мету, а звідси — і функціональну спрямованість ДН у за-
лежності від конкретної ситуації. 

І. Ситуація еволюційна. Розвиток освіти є культурним 
відгуком людства на виклики буття, де слід розрізняти при-
родну та соціальну складові. Таким чином, структуровані 
знання формують предметні сфери, що безпосередньо впли-
вають на змістовну і формальну складові освіти як процесу 
соціалізації. Додатковим аспектом є необхідність розріз-
нення понять освіти та професійної підготовки (їхнє взаємо-
відношення також є діалектичним, тобто включає загальне, 
відмінне та суперечність між ними). Є природним те, що в 
процеси освіти і професійної підготовки залучаються нові 
форми і методи, що або долучаються до попередніх, або їх за-
мінюють. Останнє залежить від мети (освіти чи то професій-
ної підготовки), яка сама є залежною від різноманітних чин-
ників, як політико-ідеологічних, так і суто технологічно-про-
фесійних.  

Початок дистанційної форми освіти звичайно датують 
приблизно кінцем ХVІІІ століття, а як такий, що отримав по-
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ширення – серединою століття ХІХ, і називалося тоді це «ко-
респондентська освіта» [1]; до цього можна долучити й різні 
методи в процесі заочного та дистанційного навчання. Так у 
другій половині ХХ століття досить широко використовува-
лися не тільки паперові матеріали, а й магнітні записи тощо. 
Розвиток інформаційних технологій надав більш широкі ко-
мунікативні можливості, що їх можна використовувати і в 
освітянських процесах. У ситуації, що склалася в країні, за-
гроза виглядає таким чином: 1) загальносоціальна як від-
биття ситуації тотальної несправедливості, де різний ступінь 
доступу до цих технологій створює (посилює) умови (подаль-
шої) фрагментації суспільства; 2) освітянська як відбиття і 
1), і зменшення емоційного контакту між дітьми (юнацтвом), 
що спричиняє психологічне травмування, яке посилюється з 
часом (пролонгація ситуації тотального ДН є причиною 
втрати людських якостей). 

ІІ. Ситуація надзвичайна. Відразу слід зазначити, що змі-
стовна частина зазначеної ситуації залежить від самого фа-
кту наявності тих чи інших педагогічних засобів, якщо ж 
ідеться про ДН, то в наявній надзвичайній ситуації пандемії 
та відповідних карантинних заходів повинен був бути сам 
факт наявності комплексу тих технічних засобів навчання, 
що і складають в цілому те, що визначається як ДН. Маємо по-
зитивні результати використання ДН у навчальному процесі: 
кардинальне зменшення особистих контактів та запобігання 
скупченню людей (головна вимога ВОЗ і, відповідно, МОЗ Ук-
раїни), більші можливості дотримання норм санітарно-про-
філактичного характеру тощо. І це в ситуації, що склалася, є 
головним. 

Але якщо звертатися до суто освітянського процесу, то 
ця ж ситуація потребує додаткового спеціального аналізу.  

Щодо освіти як формування автономної особистості, яка 
здатна самостійно мислити та приймати рішення (мета уні-
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верситету). Відомі переваги сучасних інформаційних техно-
логій мають кількісно-технологічний характер і мають обме-
жений стосунок до формування не тільки автономної особи-
стості, а й особистості (як індивіда з людськими якостями) 
взагалі. Вплив машинного типу мислення через засвоєння 
механістичних його алгоритмів у цьому сенсі формує таку 
особу, що поєднує зовнішні людські ознаки з внутрішніми 
процесами, що формує комп’ютер – «біоп’ютер» [2]. Іншими 
словами, процеси дегуманізації освіти, пов’язані з низкою по-
точних культурно-політичних трансформацій («постмодер-
нізм»), посилюються підміною цивілізаційних (на відміну від 
культурних) імперативів, що спираються на відповідні нара-
тиви та формують тло аморальності (для правосвідомості 
особливе значення має безвідповідальність) та відновлення 
культів примітизованих («закритих») суспільств. Перевага 
гедоністичних цінностей перед цінностями трудовими, тим 
більше на тлі аморальності, має руйнівні наслідки у форму-
ванні взаємовідносин насамперед в посттоталітарних суспі-
льствах, де споживацький спосіб ставлення до світу екстра-
полюється і на процеси освітні. Технічні засоби навчання, 
включаючи й сам принцип ДН, у такому випадку стає потуж-
ним чинником відсторонення молодого покоління (поко-
лінь) від досягнень культури, що дорівнює сприянню вказа-
ним процесам руйнації соціуму (соціальних зав’язків). Так 
чинник антропологічний (людина як єдність рослинного, 
тваринного та суто людського як раціонального – Арісто-
тель) має підтримку за межами культурного (тільки як суто 
людського, тобто, на додачу до раціонального ще й мораль-
ного). Тому фактичне знищення соціогуманітарного циклу 
навчальних дисциплін у ЗВО МВС України (і це без патріоти-
чно-правової складової, що потребує окремого розгляду) є зі 
світоглядної точки зору (з урахуванням, у тому числі, держа-
вницьких завдань реформування правоохоронної системи) є 
очевидно недоречним, і де ДН об’єктивно підсилює негативні 
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тенденції розвитку освіти. Загрозою стає переважання нега-
тивного впливу ДН (уніфікація методичного інструментарію 
за зразками промислових технологій) над позитивним як за-
собом вирішення питань технічного характеру. 

Щодо професійної підготовки як набуття певних компе-
тентностей фахівцями різних спеціальностей, то специфіка 
підготовки юристів та правоохоронців (основний напрямок у 
ЗВО МВС України) має спиратися на той об’єктивний факт, що 
взаємодія з іншими людьми (населенням) є визначальником 
у цій підготовці. Іншими словами, гуманітарна складова її по-
винна бути стрижнем, що поєднує її з освітою взагалі. Тому 
вказане вилучення соціально-гуманітарних дисциплін з нав-
чальних планів, тим більше в сучасних умовах реальних зов-
нішніх загроз дозволяє такий підхід назвати світоглядною 
диверсією [3; 4], наслідки якої не можуть не бути негатив-
ними. Слід наголосити, що в поєднанні з формуванням ма-
шинного типу мислення та відповідного реагування на соці-
альні процеси, включаючи й право (юстицію) та правоохо-
ронну діяльність стверджувальний імператив такого висно-
вку робить позитивні прогнози просто нездійсненними. Мо-
жна сказати і так: замість виховання як формування людсь-
ких якостей у молоді, маємо поглиблення гуманітарної кризи 
у свідомості ще й за допомогою ДН. Загрозою є накопичення 
таких індивідів у владних структурах. 

Стосовно спеціалізованого блоку навчальних дисциплін 
на кшталт спеціальної фізичної, вогневої тощо підготовки, 
що потребують опрацювання навичок і вмінь за умов безпо-
середнього контакту, то очевидним є неможливість звер-
нення до дистанційних форм навчання: тут питання ДН про-
сто знімається, а навчальний процес у плані вдосконалення 
потребує лише більш раціональних організаційних рішень. 
Як удається, потрібним є обговорення цієї проблеми самими 
фахівцями та вироблення ними алгоритму її вирішення. Ло-
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гічним виглядає спирання на функціональний підхід у широ-
кому сенсі як апеляція до функціональності у відношенні до 
всього, що включає ця проблема як складний комплекс пи-
тань: від фізіології (фізіологічні функції людського органі-
зму) через функції (насамперед як завдання) правоохорон-
них органів до відповідного функціонального навантаження 
ЗВО МВС України. Ігнорування функціонального підходу 
створює загрозу некомпетентності суто професійно-прикла-
дної (якщо йдеться про правоохоронців, зокрема поліцейсь-
ких). 

4. Основні проблеми психолого-педагогічні. Маємо на 
увазі насамперед курсантів (і студентів) стаціонару. Про-
блеми можна визначити як загальні та особливі (у межах ДН). 

Проблеми загальні. Незнання психолого-фізіологічних 
особливостей контингенту. Спілкування з представниками 
юнацтва 17-19 років потребує спеціальної підготовки не 
тільки 1) професорсько-викладацького складу, а й – до того 
ж насамперед – 2) складу командно-адміністративного. Якщо 
з 1) ситуація в цілому переважно є задовільною, то 2) потре-
бує окремого розгляду, оскільки часто маємо невідповідність 
рівня підготовки, як мінімум у вказаному питанні, керівниц-
тва курсів. Слід максимально запобігати психологічному тра-
вмуванню, що стає причиною багатьох негараздів і є загро-
зою як на рівні особистості, так і на рівні соціальному (лю-
дини як розу). 

Спосіб психолого-педагогічної взаємодії у ЗВН МВС Укра-
їни залишається переважно суб’єкт-об’єктним, що був ідео-
логічно-теоретичною основою радянської тоталітарної сис-
теми освіти. Ця проблема надзвичайно посилюється також 
чинниками об’єктивної соціальної реальності сьогодення: 
1)  такий же спосіб переважає і в системі середньої освіти, що 
є основою знань і світоглядних орієнтацій здобувачів вищої 
освіти; 2) специфіка навчання в спеціалізованому ЗВО МВС 
України, створеному за зразками також радянських вищих 
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військових училищ (це значною мірою є й проблемою особ-
ливою).  

Проблеми особливі. Система воєнізованих спеціальних 
навчальних закладів вимагає вивчення досвіду підготовки 
фахівців в аналогічних закладах у демократичних суспільст-
вах (правових державах).  

Урахування сучасного стану нестабільності процесів дер-
жавного будівництва та стану суспільного розвитку як тран-
зитивного потребує вирішення питання світоглядних орієн-
тацій та формування наукового рівня правосвідомості, що ви-
магає повернення до навчальних планів як мінімум ключо-
вих дисциплін соціогуманітарного циклу. 

ДН, особливо на 1 курсі навчання, збільшує негативний 
вплив таких проблем, що стає загрозою не тільки особистіс-
ному розвиткові майбутніх правоохоронців, а й суспільству в 
цілому (правоохоронці як громадяни з відсутністю низки 
суто людських якостей, насамперед емпатичного тощо хара-
ктеру, а також деонтологічними недоліками). 

5. Деякі проблеми викладання та організації навчаль-
ного процесу. За всієї позитивності використання ДН у над-
звичайних умовах (сьогодні – пандемія), що дозволило не 
припинити навчальний процес, маємо й певні проблеми, що 
потребують і розгляду, і вирішення.  

Проблема необхідності постійного опанування новіт-
німи технічними засобами навчання, що потребує додатко-
вого часу й додає нового навантаження, що формально не 
враховується (при плануванні). Проблема потребує обгово-
рення. 

Проблема дублювання звітної документації, що також 
потребує додаткового часу, додає нового навантаження і та-
кож не враховується. Ірраціональний підхід у цьому питанні 
можна вважати також рудиментом старої тоталітарної сис-
теми, де ціна людського життя є мізерною (культурологічна 
оцінка: спадщина деспотій східного типу). 
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Проблема фізіологічного перевантаження, насамперед 
зорового (постійне порушення санітарно-гігієнічних норм, 
що не може не мати негативних наслідків і є прямою загро-
зою здоров’ю). Проблема потребує експертно-консультатив-
ного обговорення із залученням медиків і фізіологів. 

Проблема додаткового методичного забезпечення нав-
чальних дисциплін в умовах ДН, що за умов викладання од-
ним викладачем декількох дисциплін має негативні наслідки 
не тільки попередньо вказаного характеру, а й неминуче від-
бивається на якості і підготовки, і викладання. (Питання си-
туативне, але воно існує). 

Усе вказане впливає також на якість і кількісні показ-
ники наукової роботи і посилює існуючий тиск надбюрокра-
тизованої та значною мірою корумпованої системи наукової 
атестації (наприклад, імітаційні та ірраціональні по суті ви-
моги публікацій у т. зв. виданнях SCOPUS тощо).  

Основною загрозою є постійні втрати креативного роз-
витку з причин перевантаження професорсько-викладаць-
кого складу (необґрунтованими логічно та функціонально) 
завданнями технічного характеру (дорівнює втраті людсь-
кого потенціалу). 

6. До висновків. ДН як сучасний спосіб освіти та профе-
сійної підготовки має розглядатися технологічно-інструмен-
тально, а не сутнісно-змістовно. Як і будь-які технічні засоби, 
інформаційні технології мають величезні переваги в якості 
засобів поліпшення різноманітних процесів, включаючи й 
освітянські, але як і будь-які технічні засоби, їхнє викорис-
тання залежить від людини, яка їх використовує. Іншими сло-
вами, найбільшою загрозою для людини залишається сама 
людина (людина з обмеженими інтелектуальними можливо-
стями, некритичним мисленням і спотвореними моральними 
настановами).  

Зазначені як основні загрози людині (у тому числі й освіті 
як розвитку людських якостей), її здоров’ю (як окремій 
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особі), її комунікативним можливостям (як соціальній істоті) 
у вигляді фрагментації суспільства не вичерпують усієї про-
блематики такого напрямку, що потребує обов’язкового її ви-
вчення та наступного вирішення. 

На основі таких та інших зауважень проблемного харак-
теру та можливих інших міркувань і пропозицій є необхід-
ність розробки певних правил використання ДН, зокрема в 
ЗВО МВС України. 

7. Після висновків. 19 листопада 2020 року, відбулась 
Римська Міністерська Конференція Міністрів, відповідаль-
них за вищу освіту, країн Європейського простору вищої 
освіти (European Higher Education Area), яка завершила 2-річ-
ний цикл роботи Групи супроводу Болонського про-
цесу  (Bologna Follow-Up Group). Серед багатьох висновків, що 
їх було ухвалено, у контексті проблеми, що обговорюється, є 
сенс звернути увагу на такі: 1. Треба зважати на те, що «циф-
ровізація не пропонує рішень, що «підходять усім»; 2. Особ-
ливу увагу слід звернути на «зростаючі потреби в інноваціях 
та критичному мисленні, емоційному інтелекті, лідерстві, ко-
мандній роботі» [5]. 

Таким чином, можна припустити, що загрози ДН слід до-
лати раціональністю мислення та зверненням до культурних 
цінностей. 
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НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ФАКТОРИ 

ЙОГО НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ 
 

Не кращі часи переживає українське суспільство; його 
розвитку заважають політична, економічна, соціальна, кон-
ституційна кризи, створює негативні умови для інвестицій-
ного клімату озброєний конфлікт, відчувається кадровий го-
лод у вищих щаблях влади. Довершує всі ці негаразди епіде-
мія COVID-19, яка поглиблює всі кризові явища, створює 
умови для посилення кризових явищ в освіті. Усі ці виклики 
суспільство повинно подолати в тому числі за допомогою 
майбутніх висококваліфікованих фахівців, які сьогодні всту-
пають до вишів або вже навчаються в закладах вищої освіти. 
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Однак існують ризики того, що суспільство недоотримає ве-
лику кількість кваліфікованих кадрів, які мали б створювати 
матеріальний та інтелектуальний здобуток держави, забез-
печити гідну конкуренцію на внутрішньому та зовнішньому 
ринку. Одним із таких ризиків є швидке запровадження в Ук-
раїні дистанційного навчання. 

Відповідно до п. 2.1. Положення про дистанційне нав-
чання, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 
України від 25.04.2013 N 466 [1]: «Дистанційне навчання ре-
алізовується шляхом:  

- застосування дистанційної форми як окремої форми 
навчання; 

- використання технологій дистанційного навчання 
для забезпечення навчання в різних формах. 

Сьогодні можна знайти багато наукових досліджень, які 
вказують на переваги дистанційного навчання, але вони сто-
суються лише використання технологій дистанційного нав-
чання для забезпечення навчання в різних формах. Дійсно, 
новітні технології (комп’ютерні програми, пристрої мереже-
вого спілкування, всесвітня мережа Internet) забезпечили до-
даткові можливості в навчальному процесі для здобувачів 
освіти, і це важко переоцінити. Нові можливості ефективно 
використаються як очною формою навчання, так і заочною, 
але тільки дистанційна форма освіти використовує ці техно-
логії дистанційного навчання переважно. 

Кожна країна в певний період свого розвитку постає пе-
ред вибором ролі, яку буде відігравати дистанційна форма 
навчання в системі національної освіти, і перед Україною та-
кий час настав. Якщо суспільство і держава прагнуть до роз-
витку, економічної і технологічної незалежності, які забезпе-
чують і незалежність політичну, то необхідно вкрай обере-
жно ставитись до швидкого та масового застосування навча-
льними закладами дистанційної форми навчання. 
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Тенденція поширення дистанційної форми навчання —
це не стратегія розвитку інтелектуального потенціалу кра-
їни, це шлях до декваліфікації потенційно обдарованої мо-
лоді, і єдине, чим можна виправдовувати наявність такої фо-
рми освіти, —це привабливість комерціалізації освітньої га-
лузі і форма забезпечення права громадян на освіту (ст. 53 
Конституції України).  

Так, досліджуючи сутність та значення дистанційної 
освіти у світі, Ю. Москаль стверджує наступне: «У будь-якій 
системі вищої освіти діють специфічні види навчальних за-
кладів. Залежно від цього нові технології використовуються 
по-різному і дають неоднакові підсумкові результати. Елітні 
науково-дослідницькі установи в системі вищої освіти, широ-
кодоступні інститути і дистанційні навчальні заклади керу-
ються сутнісно відмінними принципами у своій роботі. На-
приклад, академічні завдання, потенційна клієнтура та орга-
нізаційна структура дослідницької установи має якісні від-
мінності від університету, у якому навчаються десятки тисяч 
студентів» [2, с. 117]. Як бачимо, принципи діяльності, за-
вдання для студентів у різних ЗВО не тотожні, тому що різні 
цілі поставлені перед ними. В одних вишах готують інтелек-
туальну еліту, а інші просто займаються комерцією. Саме 
тому, додає автор, в елітних ЗВО, попри краще обладнання та 
фінансування, властиві прагнення до автономії, академічний 
індивідуалізм та орієнтація на вузьке коло обраних, що про-
тирічить політиці відкритих дверей, яка є підґрунтям для ди-
станційної форми освіти. 

Як бачимо розвинуті країни розвивають дистанційну фо-
рму навчання, але не з метою створення інтелектуального 
потенціалу нації, тобто вони все правильно розуміють про 
якість такої освіти. Проте всі країни світу намагаються заро-
бляти на прагненнях багатьох людей «попри все» мати дип-
лом про освіту (бажано, вищу). Розвинуті країни мають мож-
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ливість забезпечити себе інтелектуальною елітою (стратегі-
чним ресурсом у сучасному світі) завдяки елітним ЗВО і заро-
бляти завдяки мільйонам студентів, які навчаються дистан-
ційно. Проте країни, у яких кризові явища торкнулися всіх 
сфер життя, до яких, на жаль, належить Україна, не мають та-
кої переваги. У країні відчувається з одного боку кадровий 
«голод» у різних галузах народного господарства, у сфері уп-
равління державою, з іншого — нестача студентів і зниження 
якості освіти. Саме з цих причин подальше швидке розповсю-
дження дистанційної форми навчання за рахунок очної фо-
рми — це крок від якості освіти та шлях до подальшого зане-
паду держави. 

Досліджуючи зародження попиту на дистанціне нав-
чання, С. М. Степаненко вказує: «У зв'язку з цією кризою у се-
редині 90-х років з'явилися ініціативи і певні практичні 
кроки, як «знизу», так і «зверху», по ліквідації заочної освіти 
як форми підготовки у вищій школі України. Крім того, тема 
заочної вищої освіти практично зникла з нормативних доку-
ментів, фахових журналів. Проте, одночасно з розвитком да-
них тенденцій на пострадянському просторі, суспільство по-
ставило перед вищою школою всіх країн нову глобальну за-
дачу – необхідність забезпечення доступу до вищої освіти все 
більш широких шарів суспільства при тому ж або такому, що 
скорочується відносному рівні фінансуванні вищої школи з 
боку держави» [3, c. 31-32]. Тому, додає автор, темпи розвитку 
дистанційного навчання з середини 90-х років просто вража-
ють: за 5 років кінця минулого століття спостерігалося збіль-
шення обсягу послуг у 30 разів і більше. 

Досліджуючи недоліки дистанційної освіти, дослідники 
визначали відсутність безпосереднього контакту та необхід-
ної внутрішньої мотивації для навчання, недостатній рівень 
практичних навичок, як викладачів, так і студентів щодо ро-
боти з сучасними платформами дистанційного навчання, від-
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сутнє «емоційне забарвлення» процесу передачі знань, відсу-
тній розвиток комунікативних навичок у здобувачів та соці-
альної взаємодії. Одним із суттєвих недоліків дистанційного 
навчання є неможливість провести об’єктивний контроль 
знань та забезпечити ідентифікацію студентів [4, с. 14; 5, с. 10].  

Проте деяких дослідників цей факт не дуже бентежить; у 
прагненні вихваляти дистанційну форму навчання вони вка-
зують наступне: «Місія викладача як передавача і контролера 
знань трансформується у функції консультанта, який спря-
мовує процес навчання, коригує його і сприяє активізації тво-
рчих здібностей студентів» [6, с. 16]. Щось подібне висловлює 
Л. П. Гордієнко, яка вказує: «Фундаментальною метою оціню-
вання студентів (учнів) в умовах дистанційного навчання є не 
перевірка і контроль знань, а забезпечення зворотного зв’язку 
викладача з учнями його закладу» [7, с. 30].  

Як бачимо, навіть самі основи методики навчання руйну-
ються з метою схвалення та активного впровадження диста-
нційної форми навчання. Проте в тих самих статтях, у яких 
нехтують уже визначеною роллю контролю у навчальному 
процесі, зроблені посилання на світовий досвід щодо іншого 
ставлення до заходів контролю якості освіти. Так О. Безно-
сюк, С. Остапчук вказують: «Приведемо приклад нових підхо-
дів до навчання в Німеччині. В якості успішної моделі такої 
освіти хочеться навести створення в Німеччині так званої по-
двійної освіти. Німецька модель управління якістю освіти 
включає дві основні оціночні системи: 1) поточний моніто-
ринг якості освіти та 2)  оцінка «періоду напіврозпаду 
знань»» [6, с. 17]. Тобто в Німеччині, по-перше, управління 
якістю освіти існує, по-друге, вона ґрунтується на поточному 
контролі знань, а також на розумінні того, що ці знання через 
деякий час втрачаються й оцінка якості повинна бути впро-
ваджена з часом знову. 

У підсумку можна зробити висновок про існування суттє-
вих недоліків дистанційної форми навчання, тому на неї 
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треба дивитись не як на спосіб привабливої форми комерцій-
ної діяльності і застосовувати в будь-яких ЗВО, а як на виму-
шену заміну інших форм навчання (в умовах глобальних ви-
кликів) і як форму реалізації конституційного права грома-
дян на освіту, але не допускати поширення такої форми нав-
чання на здобувачів вищої освіти, принаймні на тих, які нав-
чаються за бюджетні кошти.  
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На сьогодні проблема надання домедичної допомоги за-

лишається надзвичайно актуальною. Її нагальність набуває 
найбільшого значення в умовах пандемії коронавірусу. Трав-
мування, серцевий напад, утрата свідомості – як реагувати на 
ці ситуації, щоб врятувати життя людини, поки швидка їде за 
викликом? Це в повній мірі стосується і працівників Націона-
льної поліції [8], адже ніхто не знає, з чим прийдеться стик-
нутися завтра за будь-яких обставин. Суттєво вплинути на 
таку ситуацію неможливо, тому єдине, що залишається, – це за-
своєння методик своєчасної та ранньої невідкладної допомоги. 

Негайне надання першої допомоги особливо необхідно в 
станах, які гостро розвиваються, загрожують життю і здоро-
в'ю людини, а також у надзвичайних ситуаціях і при нещас-
них випадках. Від правильно наданої першої допомоги нері-
дко залежить успіх подальшої медичної кваліфікованої допо-
моги. Наприклад, швидке і правильне накладання пов'язки й 
шини при відкритому переломі кістки нерідко запобігає не-
безпечним ускладненням (шок, інфекція та ін.) або враху-
вання положення хворого в несвідомому стані з поверненою 
убік головою перешкоджає потраплянню блювотних мас і 
крові в дихальні шляхи й настанню смерті в найближчі хви-
лини від асфіксії. 
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На сьогодні вимоги та порядок надання домедичної до-
помоги при невідкладних станах викладено в наказі Мініс-
терства охорони здоров'я України від 16.06.2014 № 398 «Про 
затвердження порядків надання домедичної допомоги осо-
бам при невідкладних станах» [9]. Навчання осіб, що не ма-
ють медичної освіти, останнім часом було стандартизовано й 
почало здійснюватися системно та за різними програмами, 
згідно з наказом МОЗ України від 29.03.2017 р. № 346 «Про 
удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги 
осіб, які не мають медичної освіти» [10].  

Якість надання домедичної допомоги в екстремальних 
умовах залежить у першу чергу від власної безпеки (фізич-
ний, біологічний та інші аспекти), досконалого визначення 
стану постраждалого, характеру отриманих поранень, рівня 
знань і навичок рятівника, який контактує з пораненим та 
наявного медичного обладнання. Важкі травми та поранення 
зумовлють виникнення невідкладних станів, які спричиня-
ють смерть. Найчастіше до причин, які призводять до незво-
ротніх наслідків, відносять масивну кровотечу, гостру диха-
льну недостатність та невідкладні серцево-судинні стани [5]. 

Безперечно, знання та навички стануть у нагоді кожному 
з курсантів у багатьох різноманітних ситуаціях. Саме завдяки 
застосуванню простих прийомів кожен із них зможе вряту-
вати життя потерпілим, зменшити їхнє страждання, запобі-
гти можливим ускладненням, допомогти при травмах під час 
несення служби, активного відпочинку або в ситуації стихій-
ного лиха тощо.   

Аналіз джерел із зазначеної вище проблеми свідчить про 
значний інтерес багатьох науковців до питань розвитку су-
часної освіти (В. Ю. Биков, В. М. Кухаренко, І. В. Грушина,  
Є. В. Долинський, Є. С. Полат та ін.) [1; 2; 3; 7; 11].  

Тенденції впровадження сучасних інформаційних техно-
логій у процес навчання показують, що в даний час у багатьох 
розвинутих країнах відбувається процес кардинальних змін 
у системі освіти. Одним із провідних завдань, яке стоїть перед 
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викладачами ЗВО, є не тільки впровадження системи дистан-
ційної освіти, а й забезпечення сприятливого впливу нових 
технологій на освітній процес, тобто необхідність розвитку 
сильних сторін і мінімізація негативних [6; 12]. 

Під час карантину, зумовленого пандемією коронавірусу 
COVID-19 чи не єдиним можливим варіантом здобуття знань 
стає дистанційне навчання, що забезпечує курсантів основ-
ним обсягом навчального матеріалу, демонструє інтеракти-
вну взаємодію курсантів і викладачів у процесі навчання, на-
дає курсантам можливості самостійної роботи з навчаль-
ними матеріалами.  

Оскільки тривалість карантину не може бути прогнозо-
ваною, більшого значення набуває ідея посилення самостій-
ності при навчанні курсантів, коли взаємодія викладача й ку-
рсанта відбувається у віртуальному просторі: усі перебува-
ють за своїми комп'ютерами й спілкуються за допомогою ін-
тернету.  

Поширення COVID-19 спонукало до термінового перег-
ляду можливостей дистанційних технологій навчання та 
сприяло їх впровадженню як основних навчальних техноло-
гій для забезпечення безперервності навчального процесу в 
умовах надзвичайного стану [4]. Не став винятком і Лугансь-
кий державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Ді-
доренка.  

Тож метою цієї публікації є визначення основних про-
блем, що виникають при дистанційному вивченні домедич-
ної підготовки курсантами Луганського державного універ-
ситету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, розгляд мож-
ливостей їх запобігання та розв’язання складних ситуацій.  

В основі підготовки з надання домедичної допомоги ле-
жить засвоєння практичних навичок. Уміння і навички на-
дання першої допомоги формуються після багаторазового 
повторення й доведення до автоматизму при суворому до-
триманні послідовності їх виконання. Через те на практич-
них заняттях ми використовуємо тренажерне обладнання, 
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що дозволяє максимально ефективно освоювати матеріал й 
удосконалювати навички надання допомоги в ряді екстре-
них і невідкладних станів: при артеріальній кровотечі, при 
зупинці дихання та серцевої діяльності, при травматичних 
ушкодженнях і пораненнях, опіках і відмороженнях, отруєн-
нях. За багаторічний досвід навчання практичним навичкам 
на різних типах тренажерів ми переконалися, що викорис-
тання якісних навчальних манекенів є необхідною умовою 
набуття навичок із надання домедичної допомоги, тому що 
вони дозволяють значно підвищити засвоюваність матері-
алу. Крім того, моделювання ситуацій з імітацією поранень, 
травм і штучною кров'ю зумовлює орієнтацію на необхід-
ність використання курсантами індивідуальних засобів захи-
сту, наприклад, рукавичок тощо. 

Переважна більшість занять із домедичної підготовки ві-
дбуваються у формі тренінгу, під час яких курсанти охоче 
вчаться на манекенах, як правильно оцінювати стан потерпі-
лого, забезпечувати прохідність дихальних шляхів, викорис-
товуючи прийом Сафара, визначати стан свідомості та вияв-
ляти ознаки життя постраждалої людини. Курсанти відпра-
цьовують практичні навички накладання джгутів-турнікетів 
для зупинки кровотечі, транспортних шин при переломах і 
пов’язок при пораненнях різних ділянок тіла.  

Завдяки своєчасно придбаному навчальному осна-
щенню, значну зацікавленість у курсантів викликали іміта-
тори травм, кровотеч, поранень м’яких тканин, опіків та від-
повідно наданої допомоги. При проведенні практичних за-
нять використовуються різні навчальні засоби (повітроводи 
для деобструкції дихальних шляхів, сучасні кровоспинні за-
собі, джгути-турнікети, транспортні шини Крамера і Діте-
ріхса тощо). Крім того, курсанти із задоволенням відпрацьо-
вують методику серцево-легеневої реанімації з акцентом на 
особливостях виконання зовнішнього масажу серця та штуч-
ної вентиляції легень у дорослих та дітей на тренажері сер-
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цево-легеневої реанімації з індикацією правильності вико-
нання дій. Треба зазначити, що використання симуляторів 
дає можливість курсанту освоїти необхідні навички, навчи-
тися працювати відповідно до сучасних алгоритмів надання 
допомоги, підвищити рівень виконання маніпуляцій й оці-
нити ефективність власних дій, що дозволить у подальшому 
уникати помилок у реальних умовах.  

Для оцінки сформованості практичних навичок ми вико-
ристовуємо рольові ігри та розв'язуємо ситуаційні завдання 
з аргументацією послідовності виконання своїх дій й аналі-
зом ефективності їх застосування в залежності від умов, ви-
значених у них. Так у ході рольової гри курсант опиняється в 
ситуації, яка являє собою моделювання алгоритму дій у тих 
самих умовах, які існують у реальному житті за певний час і 
які дають можливість перевірити достатність підготовки.  

Однак повний перехід на дистанційне навчання висвіт-
лив деякі особливості при вивченні домедичної підготовки. 
Відразу треба зазначити, що термінове впровадження диста-
нційного навчання не стало чимось надзвичайним, тому що 
елементи дистанційного навчання активно застосовувалися 
протягом останніх років в університеті. Проте довелося до-
класти чимало зусиль для термінового доповнення занять ін-
формаційним контентом, навчальним відеоматеріалом, зада-
чами й тестами. Знадобився також додатковий час для підви-
щення рівня комп’ютерної освіти. 

Під час навчання курсантами домедичної підготовки за 
дистанційною формою ми використовували платформи 
Moodle та Microsoft Teams. Зокрема, платформа Youtube за-
стосовувалась для завантаження лекцій, розгляду прикладів 
окремих травм тощо. Оперативний зв’язок та координація 
дій із курсантами здійснювалися через сервіс Outlook. 

Загалом поєднання можливостей кожного сервісу дозво-
ляє успішно в режимі реального часу проводити дистанційне 
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навчання, надавати курсантам інформаційну підтримку, кон-
тролювати виконання завдань, роботу з тестами, коменту-
вати відповіді та направляти їхні дії.  

Водночас застосування цілковито дистанційних занять 
виявило ряд взаємопов’язаних проблем. На процес прове-
дення занять впливав звичний стиль викладання педагогіч-
ного працівника, який став уже не можливий у нових умовах, 
а також певний рівень володіння ним комп’ютером. Крім того, 
треба розуміти, що студенти теж опинилися в незвичних умо-
вах і їм необхідно було докласти немало зусиль, щоб пристосу-
ватися до нових вимог організації навчального процесу.  

Платформа Moodle вже тривалий час досить ефективно 
використовується для розміщення навчально-методичного 
матеріалу, проходження курсантами тестування з відповід-
них тематичних та модульних занять та розв'язання ситуа-
ційних завдань. Треба визнати, що застосування тестових за-
вдань зменшує дефіцит часу та досить швидко визначає пев-
ний мінімум необхідних знань курсанта, проте ми не можемо 
відмовитися від ситуаційних завдань, які потребують логіч-
них висновків та застосування медичних знань.  

Для організації відеозустрічей із курсантами дуже діє-
вим виявився сервіс Microsoft Teams, який надає доступ до 
спілкування для всієї аудиторії. Викладач має можливість ві-
дповісти в зручний для себе час. До того ж діалог зберіга-
ється, у разі необхідності його можна переглянути будь-коли. 
Ще одним зручним елементом дистанційного навчання є ви-
користання сервісу Outlook для відповідей на питання студе-
нтів та письмових консультацій.  

Раптове введення карантину сприяло створенню ві-
деоконтенту з демонстрацією надання домедичної допомоги 
при різних невідкладних станах. 

Такий підхід дозволяє курсанту наочно визначати послі-
довність дій при наданні допомоги й повторно переглянути на-
вчальний матеріал з метою закріплення отриманої інформації.  
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Для дистанційної імітації практичних навичок ми засто-
совуємо, крім відео, також презентації. Їх перевагою є те, що 
курсант отримує ще й додаткові матеріали у вигляді алгори-
тму дій, практичних порад при наданні першої допомоги, ін-
струкцій, пояснень тощо. На нашу думку, при розгляді ана-
томо-фізиологічних особливостей будови окремих систем 
організму людини,доречним кроком виглядає використання 
в майбутньому ЗD-презентаційних моделей, що забезпечу-
вало б ще більш високу якість наочності. 

Проте, маємо й негативні сторони застосування дистан-
ційного навчання. Одна з проблем ‒ пошук та використання 
курсантами необхідної інформації в мережі Інтернет з пода-
льшим обміном відповідей між собою. Так при проведенні за-
нять були випадки, коли дехто з курсантів мали абсолютно 
однакові відповіді. На це вказували деякі неточності, які ре-
гулярно повторювалися в загалом правильних відповідях. 
Тому одним із шляхів виходу з цієї ситуації, на наш погляд, є 
посилення вимог до опанування курсантами більш вичерп-
ної за обсягом інформації. Це виглядає цілком виправданим, 
тому що пошук інформації для розв'язання складного пи-
тання залишає відбитки в пам’яті курсанта та може стати 
йому в нагоді в майбутньому.  

Крім того, проведення занять у виключно дистанційній 
формі продемонструвало, що через збільшене навантаження 
деякі online-сервіси можуть працювати менш стабільно, ніж 
звичайно.  

Отже, практика викладання домедичної підготовки кур-
сантам Луганського державного університету внутрішніх 
справ імені Е. О. Дідоренка в умовах карантину продемон-
струвала, що дистанційне навчання може бути ефективною 
формою засвоення знань із домедичної підготовки.  

Водночас, домедична підготовка ‒ це прикладна дисцип-
ліна, яка потребує оволодіння певними вміннями та навич-
ками для своєчасного та ефективного надання допомоги, 
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тому дистанційне навчання даної дисципліни не може пов-
ною мірою замінити її вивчення без відпрацювання практич-
них умінь та навичок. Винятково дистанційне навчання, як 
вимушений захід, може впроваджуватися лише в надзвичай-
них ситуаціях. У разі тривалого застосування такий вид нав-
чання може призвести до зниження навчальної мотивації та 
якісної підготовки курсантів. Одночасно, набутий досвід 
може стати суттєвою підмогою курсантам при підготовці до 
занять із домедичної підготовки. 
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ВИКЛИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Стрімке поширення коронавірусної хвороби змусило 
уряди великої кількості держав, у тому числі й України, за-
провадити обмежувальні заходи щодо свободи пересування 
людей та одночасного перебування великої групи осіб в од-
ному місці. Винятку із запроваджених обмежувальних захо-
дів не склала й освітня сфера. Зрозуміло, що в умовах каран-
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тину можливим безпечним кроком щодо продовження нав-
чання, зокрема в закладах вищої освіти, став перехід з очної 
форми навчання на дистанційний формат через різного роду 
мобільні застосунки в мережі інтернет. Безумовно, запрова-
дження дистанційної форми навчання помітно прискорило 
діджиталізацію освітньої сфери та наблизило навчання до 
уподобань студентів, вуяких смартфон є чи не найважливі-
шою річчю у світі. Раптове запровадження дистанційного на-
вчання стало справжнім викликом для освітньої сфери, рете-
льний аналіз якого дозволить виявити сильні та слабкі фо-
рми дистанційного навчання з метою покращення освітньо-
навчальних програм на майбутнє. 

Серед основних викликів дистанційного навчання слід 
виділити: 

1. Більше навантаження на викладача під час он-
лайн-заняття порівняно з навчанням в аудиторіях. З 
огляду на те, що перехід на дистанційну форму був форсма-
жорним, тобто непередбаченим, більшість викладачів вияви-
лася неготовою до різкої зміни формату занять з очної на ди-
станційну. Відтак пристосування викладачів до дистанційної 
форми навчання відбувалося безпосередньо під час дистан-
ційного формату і, як виявилося, дистанційне навчання пот-
ребує значно більше часу та ресурсів для належного прове-
дення занять та ведення обліку академічної успішності. Зок-
рема, під час семінарського заняття у формі дистанційного 
навчання викладачу в межах годин одного заняття треба 
встигнути перевірити всі виконані студентами завдання, по-
стійно модерувати студентів щодо виконання завдань і про-
ходження тестів, пояснювати найбільш складні і незрозумілі 
питання та обов’язково наприкінці заняття виставити студе-
нтам оцінки до електронного журналу. Тому для ефектив-
ного проведення семінарських й особливо практичних за-
нять більш доцільним є проведення такого роду занять од-
разу двома викладачами, коли один постійно модерує та кон-
сультує студентів, а інший перевіряє завдання та додає нові, 
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або ж зробити поділ групи студентів між двома викладачами 
щоб у такий спосіб зменшити навантаження на одного. 

2. Обов’язкове мультимедійне доповнення онлайн-
занять. Важливою складовою дистанційного навчання в за-
кладах вищої освіти неодмінно має бути різного роду муль-
тимедійний навчальний контент, який має компенсувати ві-
дсутність викладача наживо, як це було в аудиторії, та зро-
бити навчальний матеріал більш наочним та зрозумілим. 
Особливо затребуваним мультимедійний контент є під час 
проведення в закладах вищої освіти лекційних занять, коли 
студентам за допомогою ppt-презентацій, відео, аудіо та ін-
ших мультимедійних матеріалів треба більш виразно і яск-
раво пояснити та продемонструвати навчальний матеріал. 

3. Навчання з дому демотивує студентів через різ-
ного роду спокуси, які є вдома. Відвідування університету 
значною мірою дисциплінує студента до навчання, оскільки 
треба раніше прокинутися, поїсти, одягнутися, дістатися до 
університету, а коли вже опинився на місці, то хочеш не хо-
чеш, а треба вчитися. Навчання ж з дому розслаблює студента 
з самого початку: більш пізній підйом, домашній одяг, не 
треба витрачати час на дорогу до університету, поряд холо-
дильник, телевізор, ігрова приставка та інші гаджети, які по-
мітно тиснуть на студента та спокушають його, що, своєю 
чергою, відволікає від належного виконання ним завдань та 
вправ за дистанційною формою навчання. Тим більше, зав-
жди можна знайти виправдання на кшталт, «У мене поганий 
інтернет», «У мене вимкнули світло», «Навчальна платформа 
гальмує» тощо. 

4. Більший ризик академічної недоброчесності. Ди-
станційна форма порівняно з очною формою навчання в за-
кладах вищої освіти створює більш сприятливе підґрунтя 
для текстових запозичень студентами, виконання ними за-
вдань і проходження тестів під профілями інших студентів та 
здійснення інших дій академічної недоброчесності. Відтак 
для зменшення ризику механічного перенесення студентом 
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тексту з певного інтернет-ресурсу до форм самостійної ро-
боти викладачу необхідно робити завдання максимально 
творчими, а тестові завдання максимально різноманітними 
за формою. Вочевидь, за дистанційної форми викладачу слід 
вживати додаткових заходів щодо ідентифікації особи студе-
нта з метою унеможливлення виконання ними один за од-
ного завдань та проходження тестів. 

Таким чином, серед основних викликів дистанційного 
навчання в закладах вищої освіти слід виділити: 1) більше на-
вантаження на викладача під час онлайн-заняття порівняно 
з навчанням в аудиторіях; 2) обов’язкове мультимедійне до-
повнення онлайн-занять: ppt-презентації, відео тощо; 3) нав-
чання з дому демотивує студентів через різного роду спо-
куси, які наявні вдома; 4) більший ризик академічної не доб-
рочесності: проходження тестів під іншими профілями, пла-
гіат тощо. 

 
 

УДК 37.018.43 
В. І. Поклад, 

кандидат філософських наук, доцент,  
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисци-

плін Луганського державного університету 
 внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 

А. С. Кудінов, 
кандидат юридичних наук, завідувач 
кафедри спеціальних дисциплін та  

домедичної підготовки Луганського 
державного університет внутрішніх 

справ імені Е. О. Дідоренка 
 
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ОЧИМА СТУДЕНТІВ 

 
Вимушений унаслідок карантинних обмежень через пан-

демію COVID-19 перехід навчальних закладів до дистанційної 
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форми навчання поставив на порядок денний низку питань 
щодо організації цієї діяльності. Серед них – технічна та про-
грамна забезпеченість процесу з боку навчального закладу, 
індивідуальні технічні можливості викладачів та студентів, 
наявність відповідного методичного забезпечення тощо. 

У Луганському державному університеті внутрішніх 
справ імені Е. О. Дідоренка цей перехід наприкінці березня 
2020 року відбувся майже миттєво q практично безболісно. 
Такий результат був наслідком тривалої попередньої діяль-
ності науково-педагогічного складу з використання у нав-
чальному процесі платформи Moodle, де протягом кількох ро-
ків розміщувались усі навчально-методичні матеріали: ро-
бочі програми, конспекти і відео лекцій, плани семінарських 
та практичних занять, завдання для самостійної роботи, пи-
тання для контролю знань, різноманітні додаткові докуме-
нти. 

Утім, незважаючи на вже досягнутий певний рівень під-
готовленості до навчання в карантинних умовах, уже за тиж-
день карантину було прийнято рішення про опитування кур-
сантів та студентів з питань організації навчального процесу 
в дистанційній формі. Таке рішення обумовлено прагненням 
налагодити надійний зворотній зв’язок щодо ефективності 
нової форми навчання та вчасно вносити необхідні корек-
тиви до її організації. 

Причому, одним опитуванням справа не обмежилась. 
Крім березневого опитування (N=352) на початку карантину, 
було проведено опитування наприкінці семестру, у червні 
(N=309). Таким чином, дослідження отримало моніторинго-
вий характер. Респондентами були курсанти та студенти ден-
ної форми навчання з усіх курсів. 

Результати опитування виявили, що протягом трьох мі-
сяців суттєво змінилося ставлення осіб, які навчаються, до 
дистанційної форми навчального процесу. Якщо в березні 
вона здавалась найбільш ефективною для 32 % респондентів 
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(поступаючись очній формі, якій віддали перевагу 36 %), то у 
червні таку думку висловили вже 48 %, одночасно коли при-
вабливість очної форми зменшилась до 21 %. 

Змінилась оцінка якості дистанційних лекцій (березень – 
61 % позитивних оцінок, червень – 78 %), семінарських та 
практичних занять (березень – 57 % позитивних оцінок, чер-
вень – 75 %), завдань для самостійної роботи (березень - 
64  % позитивних оцінок, червень – 77 %), дистанційних 
форм контролю знань (березень – 63 % позитивних оцінок, 
червень – 85 %). За результатами червневого опитування, на 
думку курсантів та студентів, за три місяці дистанційного на-
вчання покращились можливості для якісного засвоєння на-
вчального матеріалу (75 %) та для підвищення оцінок (63 %). 

У цілому враження осіб, які навчаються, від організації 
дистанційного навчання в нашому університеті може бути 
представлено у такому вигляді: 

 
Заразом, наші респонденти висловлювали окремі заува-

ження щодо деяких елементів навчального процесу. Крім не-
задоволення від суто технічних проблем (якість інтернету на 
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місцях, недосконалість приладів), студенти та курсанти вва-
жали недоліками відсутність безпосереднього контакту (жи-
вого спілкування) з викладачем, збільшення обсягу завдань, 
розширення можливостей для академічної недоброчесності. 

У цілому результати аналізу відповідей студентів та кур-
сантів денної форми навчання дозволяють зробити такі ви-
сновки: 

1. Переважна більшість респондентів вважає організацію 
дистанційного навчання у Луганському державному універ-
ситеті достатньо ефективною. 

2. Головною технічною проблемою осіб, які навчаються, 
є недостатня якість інтернет-з'єднань на місцях. 

3. Удосконалення навчальних комунікацій можливе за 
рахунок оптимізації консультацій у різних формах.  

4. Навчальні завдання мають бути відповідно до ситуації. 
У результатах дослідження ми бачимо, що курсанти та 

студенти ставляться до дистанційного навчання не так кри-
тично, як викладачі (опитування викладачів не проводилось, 
але численні публікації свідчать про це). Причинами такої ро-
збіжності є те, що, по-перше, молодь краще використовує те-
хнічні можливості онлайн-форматів, по-друге, дистанційне 
навчання призводить до певного спрощення процесу (інколи 
навіть до його профанації), поверхневого навчання, що задо-
вольняє значну частину курсантів та студентів, орієнтованих 
на отримання не скільки знань, стільки документа про освіту. 
До того ж, карантин дещо обмежує дисциплінарний режим у 
курсантів. 

Та всім нам доведеться рахуватись із тим, що повернення 
до традиційних, класичних форм навчання, скоріше за все, 
уже не відбудеться. Тому слід приділяти увагу удоскона-
ленню того, що ми маємо зараз, у тому числі, і з урахуванням 
думок осіб, які навчаються. 
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П. П. Романенко, 

здобувач вищої освіти факультету підгото-
вки фахівців для підрозділів кримінальної 
поліції Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ1 
 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ: МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ НАБУТТЯ 

ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

Заявлена тема має високий потенціал актуальності, оскі-
льки значення національної безпеки є надважливим для на-
шої держави на сучасному етапі її розвитку. Тому потрібно 
дослідити та проаналізувати принципи та методи підготовки 
фахівців у сфері національної безпеки та зробити певні ви-
сновки. 

Відносно до національної безпеки України існує Закон 
України «Про національну безпеку України», який визначає 
основи та принципи національної безпеки й оборони, цілі та 
основні засади державної політики, що гарантуватимуть сус-
пільству і кожному громадянину захист від загроз [1]. 

Так, зокрема, значення національної безпеки відобража-
ється у громадській безпеці і порядку, державній безпеці, де-
мократичному цивільному контролі, воєнній безпеці тощо. 
Найважливіше сформулювати усвідомлене визначення наці-
ональної безпеки, аби зрозуміти, яку ціль несе за собою без-
пека в масштабах держави.  

Національна безпека України — захист державного суве-
ренітету, територіальної цілісності, демократичного консти-
туційного ладу та інших національних інтересів України від 
реальних та потенційних загроз [1]. 

                                           
1 Науковий керівник: Стояцька Г. М., кандидат філософських наук, до-

цент, доцент кафедри гуманітарних дисциплін та психології поліцейської дія-
льності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
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Завданням національної безпеки є захист держави від 
конфліктів, які можуть спричинити Україні надзвичайну 
шкоду. Тому підготовленість осіб, які покликані захищати 
державу, є досить важливою, і це потрібно усвідомлювати.  

Одним із основних завдань кожної держави в цілому є за-
безпечення публічної безпеки і порядку, реалізація чого від-
бувається через фахівців та спеціалістів, які пройшли певний 
відбір та готові служити, захищати й працювати на користь 
України. Фахівці із питань національної безпеки працюють у 
публічному просторі. Основні напрямки діяльності: 

 соціально-економічний; 
 соціально-політичний; 
 соціально-особистісний; 
 оборонна сфера; 
 контроль, аналітика та проведення досліджень [2]. 
Фахівці у сфері охорони національної безпеки повинні 

володіти такими навичками, як: уважність, уміння логічно 
мислити, аналізувати, спостерігати, мати високий рівень са-
моконтролю. Звісно, не всі люди можуть відповідати таким 
вимогам, тому проведення жорсткого відбору є необхідним.  

Не можна не погодитисьі з тим, що робота у сфері націо-
нальної безпеки є досить престижною, а також досить фінан-
сово вигідною, тому і набір фахівців повинен відбуватися так, 
аби із кандидатів обрати тих, хто б дійсно мав бажання напо-
легливо працювати на захист держави та в процесі навчання 
бути задоволеним своїм вибором.  

Аналізуючи освітній процес у закладах вищої освіти зі 
специфічними умовами навчання, можна зрозуміти таке: щоб 
почати навчання в закладі вищої освіти, потрібно дійсно до-
класти зусиль з підготовки бакалаврів із національної без-
пеки за окремими сферами забезпечення і видами діяльності, 
які володіють належними компетентностями, необхідними 
для провадження професійної діяльності.  

Щодо методів, які застосовуються до курсантів, аби вони 
отримали загальні теоретичні та практичні навички, можна 
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віднести сугестію, переконування, особистий приклад вихо-
вателя, психологічні консультації, педагогічні вимоги, дору-
чення.  

Під час цих заходів і навчальних занять з вивчення соці-
ології, політології і професійно орієнтованих дисциплін у ку-
рсантів формується свідомість громадянина-професіонала, 
розуміння свого громадянського обов’язку та усвідомлене ві-
дношення до свого професійного фаху [4]. 

Підготовку з теорії курсанти здобувають на основі Міні-
стерства освіти та науки України, Міністерства оборони Ук-
раїни, Міністерства внутрішніх справ України, а також інших 
відомств та організацій, які мають пряме відношення до про-
цесу навчання майбутніх фахівців. Підхід до кожного на-
пряму діяльності визначається окремо, у міру різної специ-
фіки роботи підрозділів, але завдання в цих відомств одне – 
дати матеріал, який знадобиться в майбутньому, тобто тео-
ретичний матеріал буде закріплюватися на практиці.  

Отже, підготовка фахівців у сфері національної безпеки є 
важливим фундаментом для подальшого розвитку безпеки 
України в цілому. Від підготовленості курсантів, студентів, ін-
структорів залежить цілісність, суверенність держави, яка може 
себе відстояти в збройних конфліктах та в різних обставинах.  
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ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ»: ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ 
 

Пандемія коронавірусу змусила освітян стикнутися з но-
вими викликами. Неможливість здійснення освітнього про-
цесу в традиційній формі спричинила перехід навчальних за-
кладів на дистанційне навчання. У нинішніх умовах це єдина 
альтернатива, яка дозволила не переривати навчання освіт-
нім закладам усіх рівнів. За кілька місяців такої роботи і сту-
денти, і викладачі змогли оцінити як переваги, так і недоліки 
дистанційного навчання. Хоча методики викладання різних 
дисциплін багато в чому є спільними, кожен предмет має 
свою специфіку. Розглянемо, які переваги й недоліки просте-
жуються під час дистанційного вивчення курсу «Українська 
мова професійного спрямування». 

І. Малюкова, директорка НМК «Інститут післядипломної 
освіти» при Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
дає таке визначення дистанційного навчання: «Дистанційне 
навчання – це добре організована і контрольована самоосвіта 
з використанням комп’ютерної техніки й комунікаційних ме-
реж» [1]. Чеські дослідниці Сарка Госкова-Маєрова та Здена 
Росіцка також наголошують, що дистанційне навчання як-
найкраще підходить для дорослих студентів, які мотивовані 
навчатися і бажають здобувати знання в зручний для них час, 
а також прагнуть поєднувати навчання з роботою та сімей-
ними обов’язками [2].  

Серед переваг дистанційного навчання науковці назива-
ють можливість працювати за гнучким графіком, не будучи 
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прив’язаним до розкладу й до певної локації, відсутність по-
треби друкувати навчальні матеріали й витрачати на це па-
пір, тим самим завдаючи шкоди екології; доступність навча-
льних матеріалів у будь-який час, навіть після завершення 
вивчення курсу, можливість працювати у власному темпі, 
відфільтровувати інформацію, більше уваги приділяючи 
тому, що найбільш важливе в певний момент [2], [3], [4].  

Усі названі переваги стосуються дистанційного нав-
чання в цілому. Якщо ж говорити про дистанційне вивчення 
курсу «Українська мова професійного спрямування», то та-
кож можна побачити низку позитивних моментів. Зокрема, 
це можливість використовувати звук, анімацію, відео, презе-
нтації PowerPoint для ілюстрування теоретичних матеріалів. 
При тому якщо в авдиторії викладач може застосовувати на-
звані інструменти лише під час занять, то на сайті дистанцій-
ного навчання вони доступні в будь-який момент.  

Зручними і корисними формами роботи є виконання он-
лайн різноманітних тестових завдань, практичних вправ для 
формування навичок мовної грамотності на різних рівнях – 
граматичному, лексичному, орфографічному, орфоепічному, 
стилістичному тощо. Це можуть бути тести з множинним ви-
бором, на встановлення відповідності, завдання, що вимага-
ють вставити пропущені букви, слова у відповідній грамати-
чній формі, виправити помилки в реченнях тощо. Під час про-
ведення практичного заняття онлайн студенти можуть вико-
нувати завдання і відправляти свої варіанти відповідей без-
посередньо в чаті. Водночас викладач має змогу бачити, хто 
як працює, одразу вказувати на помилки, що набагато зруч-
ніше, ніж в авдиторії¸ адже для того, щоб підійти до кожного 
й подивитися в його зошит, слід витратити більше часу. 

Засобом, що стимулює студентів у навчанні, є їх оціню-
вання  не лише підсумкове, а й поточне. Це мотивує працю-
вати над вивченням курсу крок за кроком. І тут дистанційне 
навчання є одним із високоефективних засобів. Його пере-
ваги докладно описано в дослідженні Ц. Балені, науковця з 
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Центру розвитку та навчання при Університеті Вальтера Сі-
сулу (Південна Африка). Зокрема, студенти одразу можуть 
бачити свою оцінку і свої помилки та використовувати цю ін-
формацію в подальшому навчанні, а також під час підготовки 
до підсумкового контролю. Розуміння своїх помилок і можли-
вість їх виправлення під час наступних спроб сприяє кра-
щому засвоєнню знань і розвитку тих, хто навчається, а та-
кож допомагає викладачу бачити проблеми, з якими стика-
ються студенти під час навчання. Автор наголошує, що саме 
розвиток студентів є метою освіти, а не їх екзаменування. Он-
лайн-оцінювання сприяє також уникненню психологічного 
тиску і стресу для тих, хто навчається, що є вкрай важливим 
для досягнення позитивного результату Але заразом дослід-
ник зауважує, що перевірка есе, які студенти виконують он-
лайн, вимагає більшого часу й зусиль з боку викладача, оскі-
льки ці роботи слід завантажувати перед тим, як переві-
ряти [5]. Наш досвід це цілком підтверджує.  

Та все ж дистанційне навчання має і свої недоліки. На 
жаль, сучасні реалії доводять, що не всі студенти достатньо 
мотивовані й самоорганізовані, щоб якісно займатися само-
освітою. У цьому зв’язку постають проблеми довіри та авто-
ризації, адже ми не завжди можемо бути впевненими, що ро-
боту виконав саме той студент¸ який її відправив.  

Не всі мають можливість придбати найновіше і найпоту-
жніше обладнання, найбільш ефективні операційні системи, 
не завжди є доступ до інтернету. Іншою проблемою є 
комп’ютерна грамотність користувачів. Якщо студенти вико-
ристовують підготовлений контент, то викладачі повинні 
його створити. Для цього потрібна ІТ-освіта, яку мають да-
леко не всі. Викладач може підготувати навчальні матеріали, 
але не завжди може перевести їх у web-формат, зокрема ство-
рити електронний підручник, підготувати мультимедійний 
курс тощо. Це потребує додаткових зусиль та часу. Ідеальним 
варіантом була б тісна співпраця викладачів-предметників 
та програмістів.  
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Крім того, навчання – це соціально-пізнавальна діяль-
ність, чого не може забезпечити дистанційне навчання. Коли 
людина спілкується лише через екран комп’ютера, у неї з’яв-
ляється відчуття соціальної ізольованості, втрачаються на-
вички комунікації, без яких неможливо уявити вивчення 
мови.  

Оволодіння мовою передбачає не лише вміння грамотно 
писати, а й формулювати думку, добирати мовні засоби від-
повідно до ситуації спілкування, вести дискусію та брати в 
ній участь, проводити перемовини, проголошувати промову, 
проводити бесіду тощо. Формувати такі навички краще в 
процесі усного спілкування. Технічні можливості дистанцій-
ного навчання не дозволяють це робити в групах, де понад 20 
студентів. У такому разі слід планувати роботу в малих гру-
пах до 10 осіб. Та все ж живе спілкування, коли можна безпо-
середньо бачити емоційні реакції співрозмовників, коли че-
рез технічні проблеми не спотворюється і не переривається 
звук, коли відчувається ефект фізичної присутності, є наба-
гато приємнішим і більш продуктивним. 

Розглянувши переваги й недоліки дистанційного нав-
чання, можемо зробити висновок, що воно є важливим ін-
струментом навчальної діяльності. Та, як зазначає американ-
ський дослідник Д. Кук, це лише інструмент, як і дошка, 
слайди тощо. Він закликає освітян уникати створення диста-
нційного курсу заради дистанційного курсу. Такий курс слід 
використовувати лише тоді, коли його переваги перевищу-
ють переваги звичайного навчання [3]. І з цим важко не пого-
дитися. На нашу думку, найбільш прийнятною формою для 
вивчення мови є змішане навчання, коли поєднуються за-
няття в авдиторіях та дистанційне навчання. 

 
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА: 

 
1. Дистанційне навчання: плюси й мінуси. URL: https://kpi.ua/805-9. 
2. Hošková-Mayerová Š.,  Rosická Z. E-Learning Pros And Cons: Active 

Learning Culture? Procedia - Social and Behavioral Sciences. 191 (2015). P. 

https://kpi.ua/805-9


ISBN 978-617-616-103-5.  
ОСВІТА 2.0 : зб. матер. наук.-практ. конф. Сєвєродонецьк. 2021 

104 

958–962. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S18770 
42815029778. (дата звернення: 27.11.2020) 

3. Cook D. Web-based learning: pros, cons and controversies. Clinical 
Medicine. Vol 7. No 1. January/February. 2007. P. 37–42. URL : https://www. 
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4953546/. (дата звернення: 27.11.2020) 

4. Goyal S. E-Learning: Future of Education, Journal of Education and 
Learning. Vol. 6 (2). 2012. P. 239242. URL : https://www.researchgate. 
net/publication/ 287545379_E-Learning_Future_of_Education. (дата звер-
нення: 27.11.2020) 

5. Baleni Z. Online formative assessment in higher education: Its pros 
and cons. The Electronic Journal of e-Learning. Volume 13. Issue 4. 2015. P. 228–
236. URL : https://eric.ed.gov/?id=EJ1062122. (дата звернення: 27.11.2020) 
 
 
УДК 378:159.9:351.74 

А.-М. В. Свистун, 
учениця школи № 9 м. Костянтинівка;  

учасниця громадської організації  
«Молодіжна Ліга майбутніх поліцейських» 

М. Г. Кабазова, 
учениця загальноосвітньої школи № 8 м. Костянтинівка;  

учасниця громадської організації  
«Молодіжна Ліга майбутніх поліцейських»1 
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З 2015 року в населених пунктах Донецької області діє 

громадська організація дітей-патріотів «Молодіжна Ліга май-
бутніх поліцейських». Відповідно до Статуту цієї організації 
та «Програми Ліги», головною метою цього молодіжного 
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руху є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та 
захист прав і свобод, творчих здібностей, підвищення її пра-
восвідомості, удосконалення морального та патріотичного 
виховання молоді, заходи, що направлені на профілактику 
скоєння правопорушень, надання підліткам можливостей 
для самореалізації та підвищення їх творчої активності.  

Організацію створено за ініціативою Головного управ-
ління поліції в Донецькій області. «Молодіжна Ліга майбутніх 
поліцейських» керується у своїй діяльності Конституцією Ук-
раїни, Законами України «Про громадські об'єднання», «Про 
молодіжні та дитячі громадські організації», іншими законо-
давчими актами України, Статутом та має статус молодіжної 
[1]. Учасниками «Ліги майбутніх поліцейських» (далі — лігі-
вці) можуть стати молоді люди віком від 14 до 35 років, які 
мають бажання сприяти чи має зацікавленість у діяльності 
Національної поліції, прагнуть до вивчення військово-спеці-
альної і фізичної підготовки, історичних традицій України.  

Співробітники Національної поліції діють разом із лігів-
цями на підставі партнерства. Так у ст. 11 Закону України 
«Про Національну поліцію» зазначено, що діяльність поліції 
здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, те-
риторіальними громадами та громадськими об’єднаннями 
на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх по-
треб [2]. Діяльність на партнерських засадах поліцейських та 
учасники молодіжного руху «Ліги» виявляється в спільній 
підготовці та проведенні заходів щодо дитячої безпеки, пат-
ріотичних сценаріїв, заходів із профілактики шахрайства 
тощо. Наприклад, партнерські стосунки виражаються в тому, 
що діючі поліцейські допомагають лігівцям вивчати законо-
давство; під час спільних із поліцейськими заходів лігівці ро-
звивають свої комунікативні навички, сприяючи тим самим 
формуванню в підлітків професійно важливих якостей май-
бутнього поліцейського. Партнерська роль дітей-учасників 
«Ліги майбутніх поліцейських» полягає в тому, що вони допо-
магають поліцейським у проведенні профілактичних заходів 
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з дітьми та молоддю у форматі «рівний навчає рівного», адже 
лігівці, перебуваючи в підлітковому віці, добре розуміють 
проблеми, які постають перед їхніми однолітками-нелігів-
цями, і допомагають поліцейським більш доступно розпові-
сти молоді про важливі теми, наприклад, теми безпеки чи 
профілактики негативних поведінкових явищ у дитячому та 
молодіжному середовищі. 

Громадська організація «Молодіжна Ліга майбутніх полі-
цейських» має своє гасло: «Горіти, а не тліти! Боротися та пе-
ремагати!» Ці рядки ємко пояснюють сенс діяльності учасни-
ків «Ліги», а саме : лігівці — це авангард молоді у своєму місті. 
Як майбутні поліцейські, підлітки «Ліги» сумлінно та усвідо-
млено діють на користь українського суспільства, виступа-
ючи гідними громадянами рідної України, допомагають ді-
тям, намагаються завжди бути зразком гідної поведінки, 
справедливості, скромності, адже недарма й емблемою моло-
діжної організації «Ліга майбутніх поліцейських» є зобра-
ження тваринки мангуста — персонажа оповідання "Ріккі-Ті-
ккі-Таві» Редьярда Кіплінга та дитячого фільму за мотивами 
цього твору. За їх змістом персонаж мангуст завжди мчиться 
на допомогу, рятує від небезпек чи лиха, що спіткає людей.  

Керуючись гаслом «Горіти, а не тліти! Боротися та пере-
магати!», учасники «Ліги майбутніх поліцейських» допомага-
ють поліцейським проводити різнопланові заходи, у тому чи-
слі щодо безпеки життя та здоров’я громадян, захисту їхніх 
прав. Готуючись до них, складаючи разом із поліцейськими 
різнопланові сценарії, лігівці вивчають законодавство, статті 
Конституції України, Загальної Декларації ООН про права лю-
дини та інші закони. Причому, користуючись літературою та 
інтернет-ресурсом, поліцейські вчать підлітків правильно 
робити посилання, дотримуючись норм академічної добро-
чесності. Дотримання авторського права при підготовці ре-
фератів чи сценаріїв для підлітків є необхідним для лігівців і 
в тому випадку, коли вони виступають не як учасники «Ліги 
майбутніх поліцейських». Проте, виконуючи творчі сценарії 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4_%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3
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разом із діючими поліцейськими, майбутні поліцейські бе-
руть наочний приклад з поліціантів і чітко усвідомлюють, що 
для правоохоронця найважливішим стимулом професійності 
є суворе дотримання Законів, у даному випадку — норм ав-
торського права та академічної доброчесності. Таким чином, 
спілкування з поліцейськими під час перебування в «Лізі май-
бутніх поліцейських» допомагає майбутнім поліцейським 
формувати професійно важливу якість — це необхідність су-
ворого дотримання законодавства й усвідомлення, що ця 
риса є невід’ємною складовою в діяльності правоохоронця. 

Також спільно з діючими поліцейськими учасники «Ліги 
майбутніх поліцейських»» проводять разнопланові заходи 
профілактичної спрямованості. Основними з таких є: 

 інформаційні заходи-рейди під назвою «SOS містом»; 
ці заходи мають на меті нагадати учасникам дорожнього руху 
(пішоходам, велосипедистам, водіям, пасажирам) про необ-
хідність дотримуватися правил дорожнього руху (громадя-
нам вручаються листівки з певними правилами дорожнього 
руху, а також світлоповертальні елементи); 

 розміщення на стендах в різних установах плакатів на 
тему протидії домашньому насильству (у цих плакатах зазна-
чені номери телефонів, куди може звернутися людина, що по-
терпає від насилля);  

 розклеювання на дошках оголошень пам’яток із реко-
мендацями щодо правил вибухонебезпеки або з інформацією 
з профілактики падіння малюків із вікон багатоповерхівок. 

Такі інформаційні заходи проводяться спільно з поліцей-
ським-координатором «Ліги майбутніх поліцейських» і пот-
ребують не лише фізичної енергійності учасників, а також 
ефективності в спілкуванні з громадянами, уміння доступно 
та коректно відповісти на запитання громадян, грамотно по-
дати певну інформацію. Тому участь у таких інформаційних 
заходах-рейдах здатна допомогти майбутнім поліцейським 
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навчитися комунікативним навичкам, адже вміння ефекти-
вно спілкуватися з різними верствами населення є однією з 
найважливіших рис поліцейського.  

Участь лігівців у виставах в дитячих садках (для дітей ма-
лого віку), наприклад, щодо профілактики зникнення дітей 
безвісти (допомагає підліткам розкривати свій творчий по-
тенціал та навчає спілкуватися з аудиторією. Таким чином, 
безпекові заходи для уваги дітей теж сприяють формуванню 
в характері майбутніх правоохоронців таких професійно важ-
ливих якостей поліцейського, як вміння переконувати, бути 
впевненим у законних вимогах та сміливо, так би мовити, 
«транслювати» це оточуючим.  

Важливим сегментом професійності поліцейського є 
вміння виконувати спортивні нормативи. Так загальновідо-
мим є той факт, що для виконання службових завдань або в 
екстремальних умовах заради спасіння людей і затримання 
правопорушників поліцейський має бути сильним, жвавим, 
уміти наздогнати та затримати правопорушника. Саме тому, 
беручи участь спільно з діючими поліцейськими в фізкульту-
рних флешмобах та спортивних змаганнях, учасники «Ліги 
майбутніх поліцейських» неодмінно приходять до висновку, 
що професія поліцейського — це не тільки формений одяг із 
блискучими ґудзиками та фуражка з кокардою. Для того щоб 
стати правоохоронцем, треба бути постійно зібраним, витри-
валим, підтягненим, дисциплінованим. Проведення разом із 
поліцейськими забігів, естафетних змагань (з дотриманням 
вікових норм) формує в майбутніх поліцейських моральну 
«установку» на необхідність постійного розвинення. Прикла-
дом таких змагань є традиція щорічної участі підлітків у Все-
українських зборах «Джура»/«Сокіл», забіги до Дня Захис-
ника України, флешмоби з підтягування. 

Тож, підводячи підсумок, зазначаємо, що участь майбутні 
поліцейських на допомогу діючим поліцейським є ефектив-
ним інструментом формування в молодого покоління профе-
сійно важливих якостей майбутнього поліцейського.  
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Серед переважаючих тенденцій сучасного світового роз-
витку, як і раніше, виділяють глобалізацію та цифровізацію, 
які мають великий вплив на трансформацію всіх сфер суспі-
льного життя. Так, у сфері освітнього середовища і надання 
освітніх послуг постають нові місії та цілі [2]. 

http://liga-police.com.ua/about


ISBN 978-617-616-103-5.  
ОСВІТА 2.0 : зб. матер. наук.-практ. конф. Сєвєродонецьк. 2021 

110 

Стратегія розвитку вищої освіти на період 2021-2031  рр. 
концептуальною ідеєю розглядає створення віртуальних уні-
верситетів з дистанційною формою навчання, а також Унор-
мування дистанційного навчання як форми здобуття вищої 
освіти та диджиталізація усіх процесів у системі вищої освіти.  

Заклади вищої освіти зі специфічними умовами нав-
чання організовують освітній процес відповідно до рішень і 
завдань державних органів, в управлінні яких вони перебува-
ють, використовуючи майже 70 % ліцензійного обсягу для 
підготовки висококваліфікованих фахівців правоохоронних 
органів (курсантів, слухачів). Так, з огляду на чинне законо-
давство, спеціальний статус закладів вищої освіти, як освіт-
ніх закладів зі специфічними умовами навчання, враховує 
особливості підготовки поліцейських як специфічної катего-
рії правників, що відбиті у відповідних кваліфікаційних ви-
могах, які пред’являються до займаних посад. 

Здійснюючи підготовку кадрів за пріоритетними профі-
лями, визначеними МВС України закладами вищої освіти зі 
специфічними умовами навчання, значна увага приділяється 
саме практичній складовій освітнього процесу, якісне прове-
дення якої за дистанційною формою зводиться нанівець. Для 
досягнення поставленої мети закладами вищої освіти зі спе-
цифічними умовами навчання та забезпечення освітніми 
програмами результатів навчання за спеціальністю відпо-
відно до стандарту вищої освіти передбачаються освітні ком-
поненти, що містять інформацію з обмеженим доступом, опа-
нування яких за дистанційною формою неможливо. 

Тому наразі маємо ситуацію, коли заклади вищої освіти 
зі специфічними умовами навчання практично не мають мо-
жливості організувати освітній процес лише за дистанцій-
ною формовою навчання.  

Водночас, турбує питання про те, що дистанційна форма 
навчання не забезпечує ефективну реалізацію заходів, напра-
влених на формування неухильного дотримання курсантами 
дисципліни, не стимулює розвиток професійної мотивації та 
їхньої національно-патріотичної свідомості, що негативним 
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чином впливає на формування особистісних якостей полі-
цейського в цілому.  

З огляду на зазначене, у руслі модернізації та вибору ве-
ктору розвитку освіти, доречним є питання саме особливос-
тей дистанційної форми здобуття освіти в закладах вищої 
освіти зі специфічними умовами навчання.  

На нашу думку, організація якісного освітнього процесу 
та підготовка висококваліфікованого фахівця правоохорон-
них органів можлива лише при поєднанні очної та дистанцій-
ної форм здобуття освіти, за таким принципом: теоретичне 
навчання здобуватиметься дистанційно, а практична час-
тина —очно. 
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ГОТОВНІСТЬ ДО ЗМІН ЯК ЗАСАДНИЧА ПСИХІЧНА  

ЯКІСТЬ ПРАВООХОРОНЦЯ 
 

Професійна успішність у правоохоронній сфері на сього-
дні вимагає відповідності низці важливих вимог: стратегіч-
ності мислення (заснованого на метакогнітивних страте-
гіях), високого рівня суб’єктивного контролю, усвідомлення 
самоефективності, налаштованості на зміни. Саме остання 
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психічна якість розглядається як сенсоутворююча в аспекті 
професійного зростання та успішності правоохоронця. Гло-
бальним пріоритетом поведінкових наук, зокрема психології, 
є пошук підтвердження того факту, що людські здібності не є 
фіксованими, що їх можна розвивати протягом життя, і зу-
силля науковців багато в чому спрямовані саме на вивчення 
сили таких переконань впливати на людську поведінку. Осо-
бливого значення вивчення цих переконань набуває в кон-
тексті аналізу чинників, що визначають поведінкові та про-
фесійні аспекти діяльності співробітників правоохоронних 
органів.  

Одна з провідних світових фахівчинь у галузі психології 
особистісного зростання, психолог-практик зі Стендфордсь-
кого університету Керол Двек, яка є, по суті, автором концеп-
ції налаштованості на зміни (mindset), вважає, що спосіб мис-
лення, націлений на зростання, базується на вірі в зміни [1].  

Дві основні складові психічного життя – досвід та сво-
бода волі – у специфічному професійному середовищі право-
охоронців набувають особливих проявів. Потреби, цілі та уя-
влення можуть служити основою як мотивації, так і особис-
тості, а також можуть допомогти інтегрувати різні погляди 
на особистість того, хто обирає метою свого існування захист 
суспільного порядку. Не намагаючись ідеалізувати образ пра-
воохоронця, варто наголосити, що спосіб життя та коло спіл-
кування, оточення формують специфічне напруження в 
сприйнятті власних перспектив та обумовлюють налаштова-
ність або неналаштованість на зміни.  

Безумовною проблемою працівників правоохоронної 
сфери, починаючи з ранніх етапів кар’єри, можна назвати 
проблему психічної стійкості. Регулярні дослідження свід-
чать, що поширеність проблем психічного здоров’я серед по-
ліції принаймні вдвічі перевищує аналогічні показники ран-
домізованих груп [2]. Це пов’язується, переважно, «з поганою 
соціальною підтримкою, професійним стресом та неадаптив-
ними стратегіями подолання». Без ефективного втручання 
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та вибудовування стратегічної налаштованості на позитивні 
зміни, психологічні труднощі залишатимуться серйозною 
проблемою для здоров’я серед працівників поліції. 

Унікальне дослідження, що систематично проводилось 
авторами впродовж майже тридцяти років, показало, що ко-
жен сьомий відповідав критеріям ПТСР та депресії, кожен де-
сятий відповідав критеріям «тривожний розлад» або «суїци-
дальні наміри». Результати говорять про те, що низька соціа-
льна підтримка, підвищений професійний стрес та неадапти-
вні стратегії подолання є сильним ризиком, факторами поте-
нційних проблем психічного здоров’я серед поліцейських [3].  

Зрештою, ці дані не становлять для нас принципово но-
вої інформації. Утім, вони показують що існують певні психо-
логічні чинники, які не лише пом’якшують вплив повсякден-
них проблем на психіку фахівців поліції, але й здатні висту-
пати джерелом конструктивних змін у сприйнятті нового та 
в адаптаційній поведінці. Безумовно, психічна витривалість 
спричинена кумулятивним ефектом низки чинників, але 
саме налаштованість на зміни, яку К. Двек називає перспек-
тивним мисленням, мисленням націленим на зростання, є в 
цьому сенсі однією з тих природних здібностей, що проясню-
ють ставлення до життя загалом. Натомість неадаптивні 
стратегії подолання вразливості до стресу, спричиняють по-
тенційну травматизацію від подій та збільшення ризику від 
стресу в повсякденному професійному житті.  

Слід зауважити, що як і будь-які припущення про існу-
вання зв’язку між психічними якостями та професійною успі-
шністю, ця залежність має важливі обмеження, й оцінки по-
винні розглядатись з обережністю. У кожному конкретному 
випадку дана залежність між налаштованістю на зміни та фа-
кторами ризику від ситуацій невизначеності в професійній 
діяльності повинні аналізувався індивідуально. Утім, встано-
влена залежність дає цінні дані розуміння того, як саме мо-
жна використовувати та розвивати налаштованість на зміни 
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з метою зменшення психологічних ризики від професійної ді-
яльності. Потреба в подальшому вивченні особливостей пси-
хіки правоохоронців з метою отримання репрезентативних 
оцінок про інноваційність, адаптивність, амортизаційний 
ефект від специфіки сприйняття змін має цілком виразні і 
конкретні наукові перспективи.  

 
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА: 

 
1. Двек К. Налаштуйся на зміни. Нова психологія успіху. Київ : 

Наш формат, 2017. 288 с. 
2. Dweck C. S. The Choice to Make a Difference. Perspectives on 

Psychological Science, vol. 14, no. 1, pp. 21-25, Jan, 2019. 
2. Syed S., Ashwick R., Schlosser M., et al. Global prevalence and risk 

factors for mental health problems in police personnel: a systematic 
review and meta-analysis. Occupational and Environmental Medicine. 
2020. 77: 737-747. 

 
 

УДК 378:811.11:351.74 
Л. Т. Тишакова, 

кандидат педагогічних наук, доцент, 
кафедри іноземних мов Луганського 
державного університету внутрішніх 

справ імені Е. О. Дідоренка 
 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА 

 
Сучасний розвиток освіти в Україні відбувається в умо-

вах інтеграції в освітянський простір Європи. Процеси демо-
кратизації суспільства спонукають нас уважно ставитися до 
проблеми перебудови мислення та реформування освіти. 
Професійно зорієнтований педагогічній освіті сприятиме ви-
користання першоджерел: «Національна доктрина розвитку 
освіти України у ХХІ столітті», закон «Про освіту» (розділ ІІ: 
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Вища освіта), положення про державний вищий навчальний 
заклад освіти «Державна національна програма «Освіта: Ук-
раїна ХХІ століття», студіювання особливостей теорії освіти, 
теорії навчання з урахуванням мети і завдань побудови, фун-
кціонування і розвитку навчального процесу. 

Спрямованість системи освіти на засвоєння традиційних 
знань, які були виправдані раніше, нині не відповідають су-
часному соціальному замовленню, що визначається об'єкти-
вною потребою суспільства в новій людині, здатної до само-
стійних, відповідальних творчих дій, людині інтелектуаль-
ній, із критичним, розкріпаченим від догм мисленням. Сього-
дення вимагає виховання самостійних, ініціативних і відпові-
дальних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти 
в поєднанні соціальних, виробничих та економічних завдань. 
Виконання цих завдань потребує постійного посилення са-
мостійної діяльності студентів, розвитку їхніх особистісних 
якостей, творчих здібностей, умінь самостійно здобувати 
нові знання та розв'язувати проблеми, орієнтуватися в житті 
суспільства. 

Метою нашого дослідження є теоретичне обґрунтування 
сучасних підходів до підготовки юристів у вищому навчаль-
ному закладі, його професійної компетентності з точки зору 
ефективності професійної діяльності.  

Суспільний розподіл праці зумовлює різноманіття юри-
дичних напрямів підготовки, професій і професійних струк-
тур суспільства. Виконання певних видів юридичної діяльно-
сті потребує відповідної кваліфікації фахівця, що, своєю чер-
гою, є неможливим без засвоєння знань необхідного рівня та 
професійної підготовки. Ось чому професійна компетент-
ність з точки зору ефективності професійної діяльності є про-
відним під час фахової підготовки майбутніх юристів. Різні 
аспекти професійної підготовки юристів висвітлювали у 
своїх дослідженнях О. Бандурка, В. Галузинський, А. Рибачук, 
С. Шевцов, Г. Яворська та інші. 
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Як інтегральну якість особистості, що має свою струк-
туру та дозволяє фахівцеві в більш ефективний спосіб здійс-
нювати свою діяльність, а також сприяє його саморозвитку й 
самовдосконаленню, визначають професійну компетенцію 
вітчизняні дослідники В. І. Маслов, Л. І. Даниленко, І. Ф. Жер-
носек. 

Компетентності є динамічною комбінацією знань, умінь, 
навичок і здібностей. Формування і розвиток компетентнос-
тей є метою освітньої програми. Компетентності форму-
ються в різних розділах курсу навчання й оцінюються на його 
різних стадіях. Вони можуть розділятися на компетенції, що 
стосуються предмета навчання (професійні) і загальні компе-
тенції (не залежні від змісту програми навчання) (Глосарій 
термінів європейської вищої освіти). Компетентність за дія-
льнісного підходу розглядається як: а) більш загальна готов-
ність до дій; б) можливість встановлювати зв'язки між знан-
нями й уміннями в специфічній ситуації. Отже, компетенція 
— це те, що породжує вміння, дію. 

Поняття компетентності містить їх у собі, але воно охоп-
лює не тільки когнітивний та операціонально-технологіч-
ний, а й мотиваційний, діяльний та поведінковий складники. 
На відміну від знань, умінь, навичок, що передбачають дію за 
зразком, за аналогією, компетентність передбачає досвід са-
мостійної діяльності на основі універсальних знань. Компе-
тентність — це здатність (уміння) діяти на основі здобутих 
знань [1, с. 20]. 

Одним із головних завдань вищої освіти є формування 
професійної компетентності випускника, яка має узагаль-
нену (еталонну) модель у вигляді освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця і передбачає ідеальний кінцевий ре-
зультат, тобто підготовку спеціаліста, який опанував необ-
хідні знання, уміння, навички творчої діяльності, має відпо-
відний світогляд та ерудицію, інтелектуальний рівень, набув 
навичок самоосвіти, у якого сформовані професійні якості, 
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моральна, естетична, екологічна культура. Проведений ана-
ліз наукової літератури та нормативно-методичних джерел 
дозволяє нам зробити висновок, що професійну компетент-
ність випускника вищого навчального закладу можна визна-
чити сукупністю наступних складових: загальнокультурної, 
громадянської, функціональної, мотиваційної, соціальної. 

Загальнокультурна компетентність включає духовно- 
ціннісні орієнтири особистості, її гуманістичний світогляд, 
моральні та етичні принципи; вміння аналізувати й оціню-
вати найважливіші досягнення національної та світової ку-
льтури, розробляти і реалізовувати стратегії діяльності в 
умовах міжкультурної взаємодії; знання рідної та іноземних 
мов. Громадянська компетентність — це вміння орієнтува-
тися з проблем сучасного суспільно-політичного життя та ви-
значати власну позицію; виконання громадянських обов'яз-
ків у межах місцевої громади, держави та її політичних інсти-
тутів; здатність до активної, відповідальної та ефективної ре-
алізації громадянських прав та обов'язків заради розвитку 
демократичного суспільства, здатність захищати інтереси 
держави. 

Функціональна компетентність містить уміння оперу-
вати знаннями в навчанні, професійної діяльності та житті 
загалом; здатність адаптуватися до зростаючих потоків інфо-
рмації, розуміти необхідність професійної мобільності; 
уміння використовувати джерела інформації; комп'ютерні 
навички та здібності інформаційного управління; уміння 
планувати, контролювати та оцінювати роботу. Мотиваційна 
компетентність передбачає вміння визначити власні цілі, 
здатність навчитися, вміння досягати успіху в житті. Соціа-
льна компетентність включає здатність до співробітництва 
та взаєморозуміння, уміння брати соціальні та етичні зобов'-
язання. Розглядаючи зв’язок компетентності зі структурою 
змісту освіти, який побудовано в сучасних стандартах за га-
лузевим принципом і в програмах — за предметним, компе-
тентність в інтегрованому вигляді являє освітні результати, 
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які досягаються не лише засобами змісту освіти, але й соціа-
льної взаємодії як у міжособистісному, так і в інституційному 
культурному просторі.  

На нашу думку, ключові компетентності є інтегральною 
характеристикою якості підготовки студентів до майбутньої 
фахової діяльності, які характеризують їх здатність до осми-
сленого використання знань, умінь, навичок, ставлень до 
кола професійних завдань. У структурі професіоналізму дія-
льності юристів особливу роль відіграє професіоналізм спіл-
кування, що передбачає взаємодію суб’єктів професійної (у 
тому числі експертної) діяльності з метою пізнання та обміну 
інформацією за допомогою різних засобів комунікацій у про-
цесі сумісної роботи [2, с. 4-5].  

Професійна діяльність юриста, окрім глибоких спеціаль-
них кваліфікованих знань, навичок, умінь, вимагає системи 
психологічних і педагогічних знань, а також навичок і прийо-
мів, які забезпечують високу культуру спілкування.  

В обговоренні ситуацій, що спонтанно виникають у нав-
чальному процесі, пропонуємо використовувати методи соці-
ально-психологічного дослідження психотехнічні вправи 
тощо. Накопичений нами досвід свідчить також про високу 
ефективність діагностування слухачів — майбутніх юристів 
(шляхом використання різноманітних особистісних тестів) із 
наступним обговоренням отриманих результатів у групі. На-
приклад, різноманітні проективні методики, особистісні 
тести тощо. Паралельно доцільно аналізувати різні сторони 
динаміки між особових взаємин (типи лідерства, що виявля-
лися під час організації колективної пізнавальної діяльності, 
особливості боротьби лідерів за домінування та їх впливу на 
інших членів групи, взаємна довіра або недовіра членів 
групи, почуття симпатії або антипатії, що виникали між 
ними, характер комунікативних процесів у групі тощо). Осно-
вні форми роботи є колективна пізнавальна діяльність учас-



ISBN 978-617-616-103-5.  
ОСВІТА 2.0 : зб. матер. наук.-практ. конф. Сєвєродонецьк. 2021 

119 

ників груп у вигляді ділових ігор та виконання спеціально пі-
дібраних комплексів психотехнічних вправ [3, с. 15].  

Приклади зразків вправ з розвитку комунікативної ком-
петентності студентів. 

Вправа 1. Ведучий ознайомлює учасників з інструкцією 
такого змісту: «Складіть перелік своїх слабких сторін. На-
проти кожного пункту вкажіть на те позитивне, що цьому мо-
жна протиставити. Дайте розгорнуту аргументацію своїй по-
зиції, доберіть переконливі приклади». Після цього учасники 
приступають до роботи. 

Вправа 2. Ведучий ознайомлює присутніх з інструкцією 
такого змісту: «Кожна людина обов’язково вміє робити щось 
краще за інших. А ви? Що ви робите краще за всіх?» Після 
цього виконавці вправи складають перелік сильних сторін, 
пов'язаних з юридичною діяльністю. 

Отже, вимоги часу, спрямовані на перехід від знаннєвої 
до особистісно-орієнтованої (компетентнісної) парадигми 
вищої освіти, передбачають модернізацію змісту освіти, яку 
необхідно враховувати, розробляючи стандарти вищої 
освіти. Перспективність компетентнісного підходу полягає в 
тому, що він передбачає високу готовність випускника за-
кладу вищої освіти до професійної діяльності. 
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ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

 В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ  
ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 
Пандемія COVID-19 завдала суттєвого впливу на ринок 

праці в Україні. Так під час першого етапу пандемії, за даними 
Державної служби статистики України, кількість зайнятого 
населення у ІІ кварталі 2020 року, у порівнянні з ІІ кварталом 
2019 року, скоротилася на 1,1 млн. осіб та становила 15,6 
млн осіб. Рівень зайнятості населення працездатного віку 
знизився з 58,6 % до 55,2 %.  

Своєю чергою кількість офіційно зареєстрованих у Дер-
жавній службі зайнятості України на пікові дати перевищу-
вала 500 тис. осіб. Так, за даними на 01.07.2020 р., в Україні 
було зареєстровано 518 тисяч безробітних, що на 231 тис. 
осіб або 80,5 % більше, ніж у травні 2020 року. 

Пандемія COVID-19 змінила життя всіх без винятку укра-
їнців. Безробітними стали як представники інтелектуальної 
праці, так і найпростіших професій, що змусило наших співві-
тчизників витратити частину, а подекуди й повністю свої за-
ощадження, та гостро поставило питання підвищення рівня 
фінансової грамотності населення, ініційованого влітку 
2020 року Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) за 
підтримки Уряду Швейцарії та Фонду UKAid, оскільки, як сві-
дчать результати дослідження, у більшості громадян суми 
накопичень виявилися доволі скромними. 
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За даними дослідження, у разі втрати доходу в 9 % насе-
лення заощаджень вистачить менш ніж на один тиждень, у 
11 % – до двох тижнів, у 29 % – до 1 місяця, у 19 % – до 2 міся-
ців, 12 % – до 3 місяців та 19 % – понад 3 місяці. При тому слід 
зазначити, що до початку епідемії 62 % опитаних мали ре-
зерв коштів. Однак дві третини ним уже скористались. Серед 
тих, хто цього уникнув, майже половина очікує, що така необ-
хідність невдовзі виникне. 

Фінансова грамотність є ключовим чинником, які підви-
щують фінансовий добробут людини. Серед інших чинників 
слід особливо виокремити власне дохід людини і вплив зов-
нішнього середовища – економічного, соціально-політич-
ного фінансової системи тощо. Фінансова грамотність насе-
лення не є окремою ціллю на шляху до економічного зрос-
тання країни. Досягнення високого рівня фінансової грамот-
ності населення є важливим, оскільки цей фактор має сприя-
тливий вплив на поліпшення фінансового добробуту. 

Про низький рівень фінансової грамотності свідчать і ре-
зультати іншого дослідження. Так, за даними дослідження 
Світового банку Global Findex, лише 13 % українців зберіга-
ють заощадження у фінансових установах, що є стримуючим 
фактором для швидкого подолання кризових явищ в еконо-
міці та антимотиватором економічної активності підприєм-
ницького середовища, оскільки суб’єкти господарювання не 
мають доступу до дешевих кредитних ресурсів. Натомість у 
сусідніх європейських країнах ситуація значно краща: в Уго-
рщині питома вага громадян, які зберігають заощадження у 
фінансових установах становить 24 %, у Болгарії – 28 %, у 
Польщі – 33 %, у Чехії – 45 %. 

Дослідження, проведене Проєктом USAID «Трансформа-
ція фінансового сектору», показало, що за методикою ОЕСР, 
загальний індекс фінансової грамотності населення України 
становить 11,6 бала з 21 можливого та є нижчим за найнижче 
значення серед 30 країн, у яких ОЕСР проводило опитування, 

https://cutt.ly/GgO7CAt
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а саме: з індексом Польщі (11,6). При тому середній показник 
для шести сусідніх країн із низьким та середнім рівнями до-
ходу, у яких проводилось опитування ОЕСР (Білорусь, Грузія, 
Угорщина, Польща, Російська Федерація, Туреччина) склав 
12,1 бала [1].  

Індекс фінансової грамотності ОЕСР обчислюється на ос-
нові 5 запитань щодо ставлення, 7 запитань щодо знань та 9 
запитань щодо поведінки. Кожному запитанню було присво-
єно однакову питому вагу, що в сумі становить 21 бал. Різ-
ниця в результатах між Україною та країнами ОЕСР поясню-
ється нижчими результатами за такими компонентами, як 
«ставлення до фінансових питань» і «фінансові знання» [2]. 

На якість фінансових рішень українців значно впливає 
ставлення. Зокрема, існує стійке упередження проти фінансо-
вих установ та непереборне бажання заощаджувати готівкою 
вдома, а не на строковому депозиті в банку. Хоча останній ва-
ріант дозволить зберегти реальну вартість грошей та отри-
мати додатковий дохід. 

Дослідження показало, що українці дуже добре знають, 
що таке інфляція, проте вони погано розуміють, що обіцянки 
високого доходу пов’язані з високим ризиком, тому стають 
жертвами фінансових афер та спекулятивних інвестицій. Рі-
вень знання складного відсотка українцями є нижчим, ніж в 
інших країнах. Імовірна причина – мало українців отримують 
суттєві відсотки за своїми банківськими вкладами. Знання 
про відсоткові ставки та диверсифікацію можуть бути голов-
ним чинником, що спонукатиме населення заощаджувати ко-
шти на вкладних (депозитних) рахунках у банках. 

Середній бал за ставлення до фінансових питань в Укра-
їні становив 2,4 (за шкалою від 1 до 5) та виявився нижчим, 
ніж у сусідніх країнах (3,0), та значно нижчим, ніж середній 
показник серед 30 країн в опитуванні ОЕСР [1], а відповіді на 
окремі запитання продемонстрували чітко окреслене став-
лення українців на користь короткострокової перспективи, а 
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не довгострокової, та на користь витрачання, а не заоща-
дження. На нашу думку, таке ставлення спричинене публічно 
протекціоністською соціальною політикою в Україні, хаотич-
ним характером економічних відносин та фінансовими кри-
зами 2008 і 2014 років. 

Результати дослідження щодо сплати податків й отри-
мання публічних послуг свідчать про те, що майже половина 
українців не заперечує, щоб ухилитися від сплати податків, 
зокрема шляхом виплати частини заробітної плати «у конве-
ртах». При тому переважна більшість людей (77 %) бажають 
бачити, як витрачаються їхні податки. Таке ставлення украї-
нців до сплати податків й отримання публічних послуг конт-
растує з бажанням справедливого ставлення до себе та ото-
чуючих. 

Отже, можемо зазначити, що в Україні, де доходи грома-
дян є відносно низькими, порівняно з більшістю країн Єв-
ропи, власне особисті доходи є вирішальним чинником зага-
льного фінансового добробуту громадян, але за будь-якого 
розміру доходів на добробут також впливає поведінка людей 
щодо грошей, ставлення до своїх перспектив і заощаджень та 
фінансові знання. 

Як вже зазначалося вище, загальний бал України з фінан-
сової грамотності населення є нижче за найнижче значення 
серед 30 країн, у яких проведено опитування ОЕСР, а саме – 
балу Польщі. Результат України нижчий, ніж у інших найбли-
жчих сусідів. Це однозначно свідчить про те, що програми з 
фінансової грамотності мають бути пріоритетом для Укра-
їни. Програми з підвищення рівня фінансової грамотності ма-
ють містити «м’які» питання, що стосуються культури в сус-
пільстві, а саме: щодо турботи про завтрашній день та готов-
ності обговорювати фінансові питання. Зміна ставлення до 
ухилення від сплати податків – це завдання номер один на 
довгострокову перспективу, оскільки без створення належ-
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ної культури сплати податків неможливо наповнення дохід-
ної частини державного і місцевих бюджетів, а отже, і на-
дання громадянам якісних і доступних публічних послуг, які 
вони очікують отримати.  

Публічний сектор має докласти максимум зусиль для 
підвищення фінансової грамотності населення. Зростання 
фінансової обізнаності – формування чіткого розуміння та 
навичок ефективного управління особистими фінансами, зо-
крема для заощаджень, – це основа фінансової стійкості насе-
лення.  

Актуальним є об’єднання зусиль Національного банку 
України, Міністерства фінансів України, Державної фіскаль-
ної служби України, Міністерства соціальної політики Укра-
їни та інших стейкхолдерів, що працюють з різними групами 
населення – передусім дітьми, молоддю, підприємцями, 
людьми передпенсійного та пенсійного віку, щодо розробки 
та ухвалення на державному рівні Стратегії фінансової гра-
мотності України, адже подібний документ мають понад 70 
країн світу, а спільна злагоджена робота з її реалізації покли-
кана допомогти українцям досягти рівня фінансової обізна-
ності, аналогічного рівню розвинених країн світу. 
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ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СТОМАТОЛОГІЯ» 

 
Пандемія, яка виникла внаслідок широкого та швидкого 

розповсюдження коронавірусу, суттєво позначилася на осві-
тньому процесі в Україні та усьому світі [1]. Не стали виклю-
ченням і заклади вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здо-
ров’я». У Донецькому національному медичному універси-
теті, зокрема, форма навчання, незважаючи на необхідність 
вивчення численних клінічних навчальних дисциплін, була 
змінена з очної на дистанційну, що призвело до появи нових 
та, зрозуміло, непередбачених викликів для всіх учасників 
освітнього процесу. 

Протягом усього періоду навчання здобувачі вищої 
освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія», відповідно до за-
твердженого стандарту, мають набути не тільки певних ком-
петенцій та ґрунтовних теоретичних знань, але й оволодіти 
практичними навичками, що в подальшому дозволить випу-
скникам впевнено почувати себе на щоденному клінічному 
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стоматологічному прийомі [2]. 
Знайомство з профільними стоматологічними навчаль-

ними дисциплінами студенти розпочинають ще на 2 курсі. 
Під час проведення практичних занять з пропедевтики тера-
певтичної, ортопедичної та дитячої терапевтичної стомато-
логії здобувачі під керівництвом викладачів засвоюють та 
відпрацьовують мануальні навички на тренажерах та фанто-
мах, а починаючи з 3 курсу, вони мають змогу, також під кон-
тролем, працювати з реальними пацієнтами у клінічних за-
лах [3]. На жаль, під час дистанційного навчання робота у фа-
нтомних центрах та, зрозуміло, у клініці є неможливою, що, 
своєю чергою, значно утруднює підготовку кваліфікованих 
медичних кадрів.  

Одним з вірогідних шляхів вирішення деякою мірою цієї 
нагальної проблеми є застосування під час дистанційного на-
вчання кейс-пакетів ситуаційних завдань з фото- та відеома-
теріалами клінічних випадків. Яскраві та наочні матеріали 
дозволяють здобувачам формувати та розвивати клінічне 
мислення, а викладачам ефективно та об’єктивно контролю-
вати рівень засвоєння ними теоретичних знань.  

На стоматологічних кафедрах Донецького національ-
ного медичного університету за підтримки відділу дистан-
ційного навчання в якості освітньої платформи було обрано 
віртуальне освітнє середовище на базі хмарного онлайн-сер-
вісу G Suite for Education від компанії Google. За допомогою до-
датку Google Class, відповідно до внутрішньокафедрального 
розкладу, для кожної групи були створені окремі курси з ко-
жної навчальної дисципліни, у яких були розміщені всі необ-
хідні навчально-методичні матеріали, у тому числі мульти-
медійні презентації, навчальні відеофільми, ситуаційні та те-
стові завдання тощо.  

Навчання на цій платформі може відбуватися в асинх-
ронному та синхронному варіанті. Портал для дистанційного 
навчання доступний для студентів цілодобово з будь-якої то-
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чки світу, що є безумовною перевагою дистанційного фор-
мату навчання, а за допомогою додатку Google Meet у викла-
дачів та здобувачів є можливість обговорювати клінічні ви-
падки в режимі реального часу. Проте слід зазначити, що, не-
зважаючи на численні можливості сучасних освітніх онлайн- 
платформ, їх спільним недоліком у підготовці здобувачів ви-
щої медичної та стоматологічної освіти є неможливість ро-
боти на фантомах, тим більше, з реальними пацієнтами, що 
ускладнює набуття та вдосконалення майбутніми лікарями 
практичних навичок. 

Таким чином, актуальною та на сьогодні невирішеною 
проблемою в підготовці здобувачів галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія» є розробка 
комп’ютерних симуляційних програм з можливістю дистан-
ційного набуття необхідних практичних навичок. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE В 

УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 РОКУ НАВЧАННЯ 

 
Нові умови навчання та викладання, що спричинила па-

ндемія, стали стрімким поштовхом для діджиталізації освіти 
та незапланованого переходу від традиційних аудиторних 
занять до онлайн-освіти у форматі відеоконференцій через 
платформи ZOOM, MS Teams та у віртуальному навчальному 
середовищі MOODLE. 

Через те перед нами постало нагальне питання змінити 
вектор викладання, дібрати нові форми та інструменти, 
проте зберегти основні структурні елементи та вимоги ку-
рсу, що сприяють розвиткові ключових компетенцій майбут-
нього фахівця, насамперед, це комунікативна компетент-
ність – оволодіння англійською мовою на рівні B1-B2, що пе-
редбачає сприйняття на слух та розуміння усного мовлення; 
здатність використовувати англійську мову усно й письмово 
з урахуванням різних стильових напрямків; володіння ефек-
тивними методами читання та аналізу англійських текстів, а 
також інформаційно-комунікаційна та кроскультурна компе-
тентності, здатність до навчання впродовж життя, здатність 
до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, уміння шви-
дко реагувати і вивчати нове та ін. 

Значне місце в програмі відводиться й оцінюванню ви-
вченого. Це реалізується на практичних заняттях впродовж 
усних відповідей та письмових робіт студентів (наприклад, 
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написання творів різних типів), під час усної відповіді на за-
ліку та іспиті (підготовлене і спонтанне мовлення, робота з 
граматичною карткою), а також за рахунок виконання ком-
плексних письмових тестових робіт. Так, наприклад, про-
грама курсу загальної англійської у 1 семестрі розділена на 3 
лексико-граматичні модулі по 8 занять, кожне 8 заняття – по-
точний тематичний тест / Current Test, що має загальну для 
всіх визначену структуру та обов’язковий перелік вправ та 
завдань, але складається викладачем окремо для кожної 
групи з урахуванням специфіки та рівня підготовки студен-
тів. У даному контексті важливо також зазначити, що розпо-
діл студентів по групах відбувається в межах кожного факу-
льтету окремо та проходить у спосіб вхідного тестування 
(Entrance Test) на визначення рівня володіння англійською 
мовою. Наприкінці семестру всі студенти першого курсу пи-
шуть загальний підсумковий тест (Final Test) за трьома те-
мами разом, що складається зазвичай з декількох варіантів, 
але всі вони абсолютно однакові за рівнем складності, повні-
стю відповідають програмі курсу, спрямовані на перевірку 
основних видів діяльності та базуються на сучасних методич-
них принципах перевірки засвоєного матеріалу, включають 
типові завдання, що використовуються при підготовці до 
складання міжнародних іспитів з англійської мови: FCE, 
IELTS, TOEFL. Переведення та адаптація цих тестів в онлайн-
формат була проведена через найбільш поширену платфо-
рму LMS (Learning Management System – система управління 
навчанням) MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment – модульне об’єктно-орієнтоване дина-
мічне навчальне середовище), що має розгалужену структуру 
та певний спектр функціональних можливостей для прове-
дення таких тестів у дистанційному та змішаному режимі на-
вчання. І ось саме процес конвертації паперового тесту у 
вебформат, на нашу думку, заслуговує окремого, більш дета-
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льного розгляду. Зауважу, що для нас було особливо важли-
вим перевести тести не просто у формат Multiple choice 
questions, але й максимально зберегти вичерпність, гнучкість 
і комплексність перевірки, застосовуючи завдання різних ти-
пів, враховуючи специфіку тестування онлайн та основні ін-
струменти реалізації, доступні в MOODLE. Отже, першим 
обов’язковим типовим завданням є аудіювання на визна-
чення тверджень (True-False). Одним з варіантів його впрова-
дження на платформі є тип питання визначити пропущені 
слова (Select missing words question type) [1]. 

  
Так само цей тип питань на платформі було використано 

для завдання, типу: розкрити дужки для визначення прави-
льної форми дієслова в тексті. Але студенти бачать так зване 
drop-down menu for each blank з варіантами відповідей. 

Наступний тип тестових завдань на платформі MOODLE, 
котрий був використаний нами для проведення поточних та 
підсумкового тесту, — це перетягування в текст (Drag and 
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drop into text), що дозволило адаптувати декілька вправ, а 
саме:  

 завдання на аудіювання [2]; 

 
 вставити пропущені слова [3]; 
Drag the words from the list below into the correct place. 

  
 завдання на розташування речень у тексті в правиль-

ній послідовності, звертаючи увагу на структурні та стильові 
особливості того чи іншого твору (Description, Narration, 



ISBN 978-617-616-103-5.  
ОСВІТА 2.0 : зб. матер. наук.-практ. конф. Сєвєродонецьк. 2021 

132 

Argumentation and Persuasion, Contrast and Comparison, 
Argumentation and Persuasion). Цей тип завдань було запропо-
новано викладачами кафедри англійської мови використати, 
замість самостійного написання мінітвору (як було offline); 

 завдання на розташування слів у реченні в правиль-
ній послідовності [4]: 

  
Перевірити знання вокабуляру нам здалось можливим 

також через тип питання відповідність (Matching question 
type), де студентам було запропоновано поєднати дефініції зі 
списком слів у меню навпроти [5, 6]: 
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Тип питання множинний вибір (Multiple choice question 
type) також використовувався у завданнях [7]: 

 

 
Так під час практичної реалізації та проведення тестів у 

режимі віддаленого навчання завжди постає питання 
об’єктивності отриманих результатів. Спираючись на влас-
ний досвід, відгуки викладачів та рекомендації фахівців цен-
тру якості освіти НаУКМА, нами було виокремлено найбільш 
значущі умови, дотримання яких, на нашу думку, може пози-
тивно вплинути на вирішення проблеми академічної недо-
брочесності: 

 добір автентичного контенту, використання у завдан-
нях певної частки речень із сучасної англомовної періодики 
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(наприклад, The New York Times, The Guardian, The Economist, 
ресурс ludwig.guru), замість адаптованих прикладів з підруч-
ників; 

 варіанти відповідей для вибору подані таким чином, 
що тільки ґрунтовні знання дозволяють максимально шви-
дко та правильно обрати відповідь. Тобто уникнення зазда-
легідь абсурдних, неможливих варіантів та використання, 
звичайно, де можливо, максимально близьких, синонімічних; 

 використання творчих, нестандартних завдань, на які 
немає готової відповіді в інтернеті, наприклад, проблемних 
ситуацій, кейсів; 

 доля комплексних письмових робіт/тестів не повинна 
перевищувати 40 % від загальної оцінки за роботу в семестрі; 

 технічні налаштування: лише одна спроба для вико-
нання тесту, усі питання та варіанти відповідей в кожній ро-
боті подаються в різній послідовності (shuffle), не можна по-
вертатись до попереднього питання, заблоковано java-script, 
чітке обмеження часу в залежності від кількості запитань. 
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ВИСОКІ ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА РОЗУМІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА 

ПРАВА – ОДНА З КЛЮЧОВИХ ЦІЛЕЙ КОНЦЕПЦІЇ  
РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ 

 
На сьогодні в умовах глобалізаційних процесів на ринку 

правничих послуг необхідність реформування вітчизняної 
системи юридичної освіти з метою підвищення її якості та уз-
годження із сучасними міжнародними і європейськими стан-
дартами не викликає сумніву, незважаючи на те, що в Україні 
вже давно й активно проводяться конкретні заходи, спрямо-
вані на удосконалення процесу викладання права в закладах 
вищої освіти, що, своєю чергою, актуалізує питання розвитку 
юридичної освіти в Україні. 

Упродовж всіх років незалежності в Україні «…триває по-
ступове реформування юридичних інститутів, спрямованих 
на гарантування, утвердження і захист прав людини, зок-
рема, шляхом оновлення законодавства та приведення його 
у відповідність до європейських стандартів. Ефективне фун-
кціонування цих інститутів однаковою мірою залежить від 
якості законодавства та від якості фахівців, що забезпечують 
діяльність цих інститутів» [1]. 

Особливо активна реформаторська діяльність в Україні 
спостерігається за останнє десятиліття. Так у 2009 році був 
розроблений проект Концепції розвитку вищої юридичної 
освіти, який так і не набув форми повноцінного документа 
[2]; 2014 рік визначається прийняттям Закону України 

http://www.univer.km.ua/doc/koncepc.htm#_Toc243311774
http://www.univer.km.ua/doc/koncepc.htm#_Toc243311774
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№ 1556-VІІ «Про вищу освіту» [3], а 2016 рік – розробкою про-
екту Концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти 
для фахової підготовки правника, яка також не була затвер-
джена окремим нормативно-правовим актом, оскільки її за-
гальним недоліком була суперечність загальному духу євро-
пейського освітнього простору та Закону України «Про вищу 
освіту», спрямованих на невтручання держави в освітні про-
цеси та автономію ВНЗ [4]. 

05 вересня 2017 року був прийнятий Закон України 
№  2145-VІІІ «Про освіту» [5], а також розроблені проекти за-
конів: № 7147 від 28.09.2017: «Про юридичну (правничу) 
освіту і загальний доступ до правничої професії» [6] та альте-
рнативний - 7147-1 від 17.10.2017 «Про юридичну освіту та 
юридичну (правничу) професію» [7], які викликали дискусії в 
академічній та професійній правничій спільноті та які досить 
перебувають на розгляді у Верховній Раді України. Також у 
сфері освіти прийняті нормативно-правові акти Уряду та ін-
ших центральних органів державної виконавчої влади та ро-
зроблено та затверджено ще цілий ряд концепцій і стратегій, 
спрямованих на вирішення проблем у конкретній сфері. 

Водночас, вищезазначені засоби щодо реформування 
освіти в України загалом і юридичної освіти зокрема не но-
сять системного характеру і не повною мірою узгоджуються 
з актами міжнародного права в цій сфері. 

Таким чином, на думку реформаторів у сфері юридичної 
освіти, формуючи законодавчу сферу для діяльності юридич-
них інститутів, відповідно до європейських стандартів, дер-
жава не отримує фахівців, спроможних впроваджувати нові 
закони заради утвердження та захисту прав людини [1]. 

Сучасним проблемам реформування української системи 
юридичної освіти взагалі приділялася увага в працях низки 
фахівців, серед яких: Н. С. Кузнєцова, О. А. Білічак, В. В. Горо-
довенко, А. О. Селіванов, Н. М. Оніщенко, М. І. Іншин, С. В. За-
єць, Ю. Барабаш, О. О. Войналович та інші. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyi-pidgotovki-pravnika
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyi-pidgotovki-pravnika
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62613
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62613
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62728
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62728
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Достатня увага в юридичної літературі приділяється й 
проблемі підготовки правоохоронців в умовах відомчої 
освіти, яка розглядаються з різних позицій, зокрема, в аспекті 
реформування МВС України та потреб правоохоронної діяль-
ності [8], у контексті особистісного підходу в психології та пе-
дагогіки [9], а також з філософських позицій, які засновані на 
деонтологічних імперативах [10], тощо. 

Заразом, питання становлення особистості правника, зо-
крема, правоохоронця, розвитку високих етичних цінностей 
та розуміння професійної відповідальності за впровадження 
верховенства права саме в контексті реформування юридич-
ної освіти недостатньо висвітлені у фаховій літературі.   

За таких підстав метою публікації є аналіз теоретичних 
засад формування професійно значущих якостей у майбутніх 
правоохоронців в аспекті сучасних проблем реформування 
юридичної освіти в Україні.  

На сьогодні Проект Концепції розвитку юридичної 
освіти, який розроблений та опрацьований під час робочих 
зустрічей народних депутатів України спільно з експертами 
в галузі права та вищої освіти, нещодавно був оприлюднений 
на офіційному сайті для громадського обговорення [1] і пере-
буває на розгляді в Комітеті з питань освіти, науки та іннова-
цій Верховної Ради України (далі – Концепція).  

Однією із основних стратегічних цілій, проголошених у 
Концепції, є підготовка правничими школами «правників з 
високими етичними цінностями та розумінням професійної 
відповідальності за впровадження верховенства права ство-
рення професійних стандартів правничої професії», що, 
своєю чергою, передбачає створення професійних стандартів 
правничої професії та забезпечення поваги до професії шля-
хом впровадження кращих лідерських практик та обумовлю-
ється тією метою юридичної освіти, яка визначена як форму-
вання компетентностей, необхідних для розуміння природи і 
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функцій права, змісту теоретичних засад (доктрин), принци-
пів та основних юридичних інститутів, застосування права, а 
також меж юридичного регулювання суспільних відносин (за 
даною Концепцією правнича школа – заклад вищої освіти 
(структурний підрозділ закладу вищої освіти), що здійснює 
освітню діяльність у сфері юридичної освіти, а правник – 
особа, яка здобула вищу юридичну освіту). 

На думку розробників Концепції, здобувачі юридичної 
освіти повинні бути готові до захисту прав людини та осно-
воположних свобод, утвердження верховенства права, бу-
дучи відданими принципам людської та професійної гідності, 
справедливості, рівності, неупередженості, незалежності, спів-
переживання та дотримання високих етичних стандартів [1]. 

Отже, вагомою запорукою якості юридичної освіти (і це 
не викликає заперечень) виступає підготовка правників з ви-
сокими етичними цінностями та розумінням професійної від-
повідальності за впровадження верховенства права. 

Одним із дискусійних питань розвитку юридичної освіти 
є можливість професійної підготовки спеціалістів закладами 
вищої освіти МВС, СБУ та інших правоохоронних органів. Так, 
представивши аргументи щодо суттєвої різниці в підготовці 
майбутніх правників класичними університетами та навча-
льними закладами зі специфічними умовами навчання, го-
лова підкомісії МОН з питань розробки стандартів юридичної 
освіти Андрій Бойко зазначив, що навчання в закладах вищої 
освіти зі специфічними умовами не може забезпечити курса-
нтам і студентам свободу в отриманні правових знань, а ві-
домчі правничі школи не здатні підготувати правників з ви-
сокими етичними цінностями й усвідомленням професійної 
відповідальності за впровадження верховенства права [11]. 
Причому, слід вказати, що, аналізуючи Концепцію, деякі дос-
лідники зазначають, що її положеннями взагалі скасовується 
можливість підготовки юристів відомчими закладами вищої 
освіти.  
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Сприймаючи низку концептуальних положень такими, 
що опосередковано на це вказують, а саме: положення про 
юридичну освіту з гарантованою академічною свободою здо-
бувачів та науково-педагогічних працівників, включаючи 
свободу думки, слова, об'єднань та викладання, так само, як і 
академічну мобільність, а також положення, які врегульову-
ють порядок формування та розподілу державного замов-
лення на підготовку правників чи забезпечення рівних умов 
та конкуренції між правничими школами та усунення фінан-
сової або будь-якої іншої дискримінації, водночас в юридич-
ній літературі все ж таки зазначається, що відомчі заклади 
повинні готувати фахівців із правоохоронної діяльності, по-
ліцейських, для яких має дійсно бути спеціальна, професійна 
підготовка, проте не в межах спеціальності «Право», оскільки 
«… концепція в першу чергу направлена на зміну загальної 
парадигми – підготовку правників, які будуть спроможні об-
стоювати та захищати права людини та діяти з дотриманням 
принципів верховенства права, замість постачання кадрів 
для задоволення потреб державних органів чи системи в ці-
лому».  

Така позиція, зокрема, обґрунтовується невисокою які-
стю підготовки саме в закладах МВС, СБУ та інших органів 
правопорядку, що складає майже третину всіх здобувачів 
юридичної освіти, а тому така «…існуюча ситуація вигідна за-
кладам освіти, які «належать» МВС та іншим органам право-
порядку, оскільки вони не зацікавлені щось змінювати, бо ма-
ють велике державне фінансування, замкнуту непрозору і не-
публічну систему, велику кількість цивільних здобувачів 
освіти, які навчаються на контракті, зокрема й на заочній фо-
рмі, проте продовжують мімікрувати під потенційну спромо-
жність готувати класичних юристів» [12]. 

Опонентами цієї позиції зазначається, що практична 
складова навчання в закладах освіти зі специфічними умо-
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вами значно дивніша, ніж у «цивільних» ЗВО, які надають по-
слуги з підготовки юристів, адже слухачів відомчих вишів, зо-
крема системи МВС, з перших років навчання долучають до 
заходів правоохоронного спрямування. Об’єктивно оцінити 
рівень підготовки в національних закладах освіти, на думку 
народного депутата України О. Бакумова, нескладно: необхі-
дно представникам різних ЗВО юридичного профілю дати од-
накові тести – і такий зріз знань засвідчить, яка організація 
освітнього процесу є результативнішою, що підхід цілком ві-
дповідає позиції Комітету з питань правоохоронної діяльно-
сті Верховної Ради України [13].  

Узагальнення аргументів, які стосуються обговорення 
Концепції, однозначно свідчить про те, що розвиток юридич-
ної освіти українських правничих шкіл потребує подальшого 
опрацювання та вдосконалення, оскільки визначена нею 
проблема, яка потребує розв’язання, а саме: невідповідність 
змісту юридичної освіти і якості підготовки в правничих 
школах сучасним вимогам ринку праці та викликам, що сто-
ять перед сучасним демократичним суспільством, глобаль-
ним тенденціям розвитку та завданням професійної діяльно-
сті правників у різних сферах, її прояви та причини носить за-
гальнонаціональний характер.  

Вочевидь, дана проблема стосується й закладів вищої 
освіти відомчої спрямованості, оскільки, за деякими аналіти-
чними даними, майже третина всіх здобувачів юридичної 
освіти проходить підготовку саме в закладах МВС, СБУ та ін-
ших органів правопорядку, більше половини всього держав-
ного замовлення на підготовку юристів, зокрема бакалаврів, 
зосереджена в таких закладах освіти [12], забезпечуючи зна-
чний сегмент надання освітніх послуг у сфері юридичної 
освіти [11].  

Водночас, аргументи про те, що навчання в закладах ви-
щої освіти зі специфічними умовами не може забезпечити ку-
рсантам і студентам свободу в отриманні правових знань, а 
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відомчі правничі школи не здатні підготувати правників із 
високими етичними цінностями й усвідомленням професій-
ної відповідальності за впровадження верховенства права є 
необґрунтованими.  

За концепцією, мета юридичної освіти – формування 
компетентностей, необхідних для розуміння природи і функ-
цій права, змісту теоретичних засад (доктрин), принципів і 
основних юридичних інститутів, застосування права, а також 
меж юридичного регулювання суспільних відносин. Здобу-
вачі юридичної освіти повинні бути готові до захисту прав 
людини та основоположних свобод, утвердження верховенс-
тва права, будучи відданими принципам людської та профе-
сійної гідності, справедливості, рівності, неупередженості, 
незалежності, співпереживання та дотримання високих ети-
чних стандартів [1].  

У цьому контексті складно переоцінити значення та роль 
Національної поліції в захисті прав та основних свобод лю-
дини, оскільки Законом України «Про національну поліцію» 
її призначення визначається як служба суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії зло-
чинності, підтримання публічної безпеки й порядку, в основі 
діяльності якої покладено принцип верховенства права, від-
повідно до якого людина, її права та свободи визнаються най-
вищими цінностями та визначають зміст і спрямованість ді-
яльності держави, а цей принцип застосовується з урахуван-
ням практики Європейського суду з прав людини [15]. 

Аналіз громадської думки щодо відчуття захищеності та 
рівня довіри до поліції доводить, що на сьогодні потреби на-
селення в безпеці та захисті від злочинних посягань залиша-
ються не задоволеними. Серед фактів, які, на думку А. М. Ко-
рягіної, призводять до зменшення довіри населення до полі-
ції, зокрема, є недостатній рівень професіоналізму та мораль-
ності окремих співробітників [15, с. 151]. 



ISBN 978-617-616-103-5.  
ОСВІТА 2.0 : зб. матер. наук.-практ. конф. Сєвєродонецьк. 2021 

142 

Отже, запорукою «виживання» відомчих закладів зі спе-
цифічними умовами в умовах конкуренції на ринку освітніх 
послуг, у тому числі й вищих закладів системи МВС України, 
є підготовка здобувачів вищої юридичної освіти з високими 
етичними цінностями та розумінням професійної відповіда-
льності за впровадження верховенства права, створення про-
фесійних стандартів правничої професії, що і є однією із осно-
вних стратегічних цілій, проголошених у Концепції, що, 
своєю чергою, актуалізує необхідність постійного удоскона-
лення та модернізації освітнього процесу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОПАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА» В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
 

Враховуючи епідемічну ситуацію у світі та на території 
Україні, що спричинена поширенням гострої вірусної інфек-
цією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, Міністерство 
охорони здоров’я України рекомендувало обмежити (а зго-
дом і заборонило) відвідання закладів вищої освіти, у тому 
числі тих, що належать до сфери Міністерства внутрішніх 
справ України. Саме тому оптимальним рішенням у підгото-
вці майбутніх поліцейських України на сьогодні є переве-
дення на дистанційну форму навчання. 

Однак специфічність підготовки здобувачів вищої освіти 
в закладах системи Міністерства внутрішніх справ полягає в 
першу чергу у викладанні ряду навчальних дисциплін, що фо-
рмують майбутнього правоохоронця, як професіонала своєї 
справи. Передбачені навчальними планами практичні за-
няття з «Тактико-спеціальної підготовки», «Вогневої підго-
товки», «Домедичної підготовки» тощо мають на меті на-
дання здобувачам вищої освіти стійких навичок ефективного 
застосування спеціальних пристроїв і засобів, засобів на-
дання домедичної допомоги та вогнепальної зброї, що пере-
бувають у розпорядженні поліцейського.  

Законодавцем передбачено, що поліцейський уповнова-
жений на зберігання, носіння вогнепальної зброї, а також на 
її застосування і використання лише за умови, якщо що він 
пройшов відповідну спеціальну підготовку [1]. Тому в нача-
льних планах підготовки майбутніх поліцейських особливе 
місце посідає навчальна дисципліна «Вогнева підготовка». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2


ISBN 978-617-616-103-5.  
ОСВІТА 2.0 : зб. матер. наук.-практ. конф. Сєвєродонецьк. 2021 

145 

Вогнева підготовка, яка є комплексом заходів, спрямова-
них на вивчення поліцейським основ стрільби з вогнепальної 
зброї, правомірного її застосування (використання) та вдос-
коналення навичок безпечного поводження з нею, швидкіс-
ної та влучної стрільби по нерухомих і рухомих цілях, з різних 
положень, в обмежений час, у русі тощо [2]. 

З огляду на це, ще раз зазначимо, що зміст «Вогневої під-
готовки» передбачає вивчення поліцейськими як теоретич-
ної, так і практичної частини вогневої підготовки. 

Поряд із зазначеним завданням «Вогневої підготовки» 
Положенням про службову підготовку визначено такі:  

 вивчення заходів безпеки при поводженні з нею, а та-
кож порядку й правил її застосування та використання; 

 формування та вдосконалення у поліцейських прак-
тичних навичок умілого та безпечного поводження з вогне-
пальною зброєю (швидкісне діставання пістолета з кобури та 
приведення його в бойову готовність, виконання пострілу, 
усунення затримок при стрільбі тощо); 

 виконання прийомів швидкісної стрільби в різних 
умовах, з різних положень, з перенесенням вогню по мішенях 
тощо; 

 відпрацювання нормативів з вогневої підготовки [2]. 
І якщо вивчення теоретичного розділу умовно допус-

тимо під час самостійного опанування, то безпосередньо ви-
конання нормативів та практичних вправ із вогнепальною 
зброєю категорично заборонено в умовах перебування здо-
бувачами вищої освіти поза територією навчальної установи! 
Саме тому, ми наголошуємо, що якісне засвоєння навчаль-
ного матеріалу з «Вогневої підготовки» можливе лише під ке-
рівництвом та контролем науково-педагогічного складу від-
повідних кафедр, циклів тощо. 

Відповідно до норм розділу VІІІ «Проведення занять з во-
гневої підготовки» Положення, навчання проводять у формі 
занять за місцем служби та під час навчальних зборів. При-
чому, навчання з «Вогневої підготовки» складається з теоре-
тичної підготовки, яка передбачає проведення навчальних 
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занять у групах, та практичної підготовки у вигляді на-
вчально-тренувальних стрільб із розподілом часу на нав-
чання (не менше як 80 % практичного навчання).  

У зазначеному нормативно-правовому акті закріплено 
обов’язкову періодичність проведення навчально-тренува-
льних стрільб, тобто практичної частини «Вогневої підгото-
вки», а саме: 

 з поліцейськими підрозділів поліції особливого приз-
начення — не менше ніж двічі на місяць (по 2 академічні го-
дини); 

 з іншими категоріями поліцейських — не менше од-
ного разу на місяць (2 академічні години) [2]. 

Що ж до здобувачів закладів вищої освіти зі специфіч-
ними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцей-
ських, то в п. 11 розділу І Положення про службову підготовку 
зазначено, що умови організації та проведення занять з вог-
невої (у тому числі практичних стрільб) для зазначеної кате-
горії суб’єктів передбачені навчальними планами та програ-
мами їх навчання. Однак ми вважаємо, що вимог Положення 
про службову підготовку в таких навчальних планах та про-
грамах слід дотримуватися.  

Одночасно з цим не дотримано вищеназваних вимог і в 
навчальних планах підготовки здобувачів вищої освіти у ЗВО, 
затверджених у 2019 році. Так для здобувачів освітнього сту-
пеня «бакалавр» спеціальності 262 «Правоохоронна діяль-
ність» навчальні заняття з навчальної дисципліни «Вогнева 
підготовка» складають 76 %, а для здобувачів освітнього сту-
пеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» – взагалі 55 %. 

З огляду на це, вважаємо за доцільне приведення навча-
льних планів підготовки здобувачів вищої освіти у відповід-
ність до вимог Положення про службову підготовку. Саме 
тому для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціаль-
ності 081 «Право» передбачено навчання в межах загальної 
кількості 360 годин, на вивчення «Вогневої підготовки» 
практичні заняття повинно бути відведено 300 годин/10 
кредитів, що становитиме 83 %, а для спеціальності 262 
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«Правоохоронна діяльність» – у межах загальної кількості го-
дин 210, повинні складати 180 годин/6 кредитів, що стано-
витиме 86 % [3, с. 145-146]. 

На підставі проведеного аналізу маємо стверджувати-
таке:  

1) приведення навчальних планів підготовки здобувачів 
вищої освіти у відповідність до вимог Положення про служ-
бову підготовку є нагальним та має відповідати вимогам но-
рмативно-правових актів; 

2) опанування навчального матеріалу з дисципліни «Во-
гнева підготовка» в дистанційному форматі є категорично 
неможливим; 

3) відсутність стійких умінь та навичок у володінні вог-
непальною зброєю може суттєво вплинути на подальше про-
ходження служби в практичних підрозділах після закінчення 
закладу вищої освіти, а в надзвичайних випадках може кош-
тувати здоров’я та життя як поліцейського, так і громадян.  

Саме тому звертаємо увагу на необхідність та доціль-
ність обов’язкового проведення вказаних практичних занять 
з навчальної дисципліни «Вогнева підготовка» в повному об-
сязі відповідно до окремих розкладів занять із суворим до-
триманням заходів щодо запобігання поширенню інфекції і 
зростання рівня захворюваності. 
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СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА: ОКРЕМИЙ АСПЕКТ 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства, в умовах рефо-

рмування системи вищої юридичної освіти та розвитку нау-
ково-технічного прогресу, який вимагає створення ефектив-
ної моделі вищої юридичної освіти, шляхом узагальнення те-
оретичних та практичних здобутків попередніх поколінь, усе 
більшої актуальності набуває питання професійної компете-
нтності майбутніх юристів.  

Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та 
правової обізнаності провів дослідження, презентоване Міні-
стерством юстиції «Стан юридичної освіти», установив, що 
станом на 1 січня 2019 року за спеціальністю «Право» та 
«Правознавство» здобувають вищу юридичну освіту за всіма 
освітньо-кваліфікаційними рівнями 104 565 осіб. При чому, 
кількість закладів освіти, що здійснюють підготовку бакала-
врів із права сягає 193, а закладів вищої освіти, які готують 
магістрів, – 120 [1]. 

Утім, незважаючи на високу кількість вишів, що готують 
майбутніх спеціалістів у галузі права, майже 70 % роботодав-
ців визнають рівень підготовки випускників закладів вищої 
юридичної освіти як низький, через що вимушені проводити 
додаткові курси для молодих фахівців, адже сучасний ринок 

                                           
1 Науковий керівник: Стояцька Г. М., кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри гуманітарних дисциплін та психології поліцейсь-
кої діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 
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праці вимагає не лише високого рівня теоретичних знань від 
випускників вишів, а й сформованості належного рівня про-
фесійної компетентності останніх.   

У науковій царині досить велика кількість наукових здо-
бутків, присвячених проблемі професійної компетентності 
майбутніх юристів; різноманітні аспекти проблематики сут-
ності компетентності досліджували такі вчені, як: М. Є. Бер-
шадський, М. П. Васильєва, О. О. Деркач, Н. І. Жигайло, 
О. М. Кокун, Є. О. Климов, Т. М. Лебединець, О. В. Матласевич, 
Л. М. Мітіна, А. К. Маркова, С. Д. Максименко, С. О. Сисоєва, 
В. О. Сластьонін, А. В. Хуторський та інші.  

Варто зауважити, що проблематиці психолого-педагогіч-
них умов формування професійної компетентності майбутніх 
юристів присвячена дисертація І. В. Зошій «Психолого-педа-
гогічні умови формування професійної компетентності май-
бутніх юристів» [2], у межах якої здійснено значний внесок у 
дослідження даної тематики.  

Варто почати з того, що серед вчених існує дискусія щодо 
змісту дефініції поняття «компетентність».  

Так А. К. Маркова аналізує поняття компетентність як ха-
рактеристику конкретної людини або її дій, що тією чи іншою 
мірою відповідають вимогам професії. Цей феномен автор ро-
зглядає як поєднання психічних якостей, як психічний стан, 
що дозволяє незалежно та відповідально виконувати трудові 
функції [3].  

Своєю чергою, В. С. Журавський розглядає професійну 
компетентність як компонент професіоналізму поряд із про-
фесійною ініціативністю та професійною моральністю [4]. 

При чому, відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», поняття «компетентність» розглядається, як здат-
ність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити 
професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної 
комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, погля-
дів, цінностей, інших особистих якостей [5]. 
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Варто зауважити, що професійна компетентність юриста 
є багатогранною якістю, яка охоплює не лише обсяг базових 
знань із права, навичок та умінь, сформованих у процесі нав-
чання, особистісних якостей, а й загальну культуру особис-
тості, зразковий стиль взаємодії з соціумом, ціннісні орієнта-
ції, а також можливість самовдосконалення протягом усієї 
професійної діяльності. 

Автор погоджується з думкою І. Івашкевич, яка, дослі-
джуючи професійну компетентність юристів, дійшла висно-
вку, що це — складне, системне явище, що охоплює знання, 
вміння, навички, професійно значущі якості особистості фа-
хівця, що забезпечують виконання ним власних професійних 
обов’язків; це підготовленість працівника до виконання про-
фесійних функцій, пов’язаних зі спеціалізацією [6].  

Отже, підсумовуючи вищенаведене, можна дійти висно-
вку, що на сьогодні питання професійної компетентності 
юриста є вкрай актуальним. Величезна кількість випускників 
вишів юридичного профілю мають проблеми із працевлаш-
туванням, що пов’язане з низьким рівнем професійної компе-
тентності останніх. Задля успішного становлення професій-
ної компетентності майбутнього фахівця в галузі права необ-
хідно змінювати, у першу чергу, свій внутрішній світ, здійс-
нювати постійний пошук нових можливостей самореалізації, 
які врешті-решт приведуть до підвищення рівня професійної 
компетентності.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 
 

Ситуація в країні, що виникла через пандемію коронаві-
русу COVID-19, змусила всі заклади вищої освіти перейти на 
дистанційне навчання. Переведення здобувачів вищої освіти 
на навчання віддалено потребувало повного перегляду та 
трансформації навчально-виховного процесу, викладання 
іноземних мов зокрема. 

Отже, перед викладачами постало непросте питання: 
яким чином раптом перетворити безліч складних когнітив-
них та міжособистісних взаємодій, які пропонує очне нав-
чання, в онлайн-курс? Однак, це не є простим завданням, як 
здається на перший погляд. 

Проте, вихід є: викладачі можуть підготувати свій курс 
спеціально для цього онлайн-навчання таким чином, щоб 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
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здобувачі могли продовжувати навчання за таких надзвичай-
них обставин. Чітке планування нового онлайн-курсу дозво-
лить викладачам мати менше коректив для внесення їх про-
тягом всього викладання дисципліни. 

Розглянемо критерії розробки та особливості викорис-
тання електронних підручників з іноземної мови під час дис-
танційного навчання у закладах вищої освіти. В умовах, що 
склалися, електронний підручник є дуже необхідним та ви-
правданим навчальним засобом, оскільки передбачає можли-
вість його використання як під час занять онлайн у режимі 
відеоконференцій (Zoom), так і під час самостійної роботи 
здобувачів.  

Безумовно, розробляючи електронний підручник, потрі-
бно знати, що електронні навчальні засоби повинні відпові-
дати основним дидактичним принципам: науковості, доступ-
ності, проблемності навчання, наочності, системності й пос-
лідовності викладення матеріалу, забезпеченню свідомості 
навчання, самостійності й активізації діяльності студента, 
єдності навчальної, розвивальної і виховної мети, забезпе-
ченню систематичності і послідовності навчання з викорис-
танням електронного ресурсу. 

Причому, компетентнісний підхід, як принцип побудови 
електронного підручника, передбачає таку організацію нав-
чального матеріалу, яка забезпечить взаємозв'язаний розви-
ток всіх компонентів іншомовної комунікативної компетен-
ції: мовної, мовленнєвої, професійної, загальнокультурної, 
соціокультурної.  

Можна погодитись із думкою про те, що «електронний 
підручник повинен максимально полегшити розуміння та за-
пам'ятовування (причому, активного, а не пасивного) най-
більш істотних понять, тверджень і прикладів, залучаючи в 
процес навчання інші, ніж звичайний підручник, можливості 
людського мозку, зокрема, слухову та емоційну пам'ять, а та-
кож використовуючи комп'ютерні пояснення» [3]. 
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Незаперечними перевагами електронних підручників є 
можливість організації «живого» подання інформації – муль-
тимедійні технології дозволяють створити відповідні моделі, 
включити аудіо - і відеофрагменти. Можливості наочного ви-
кладу матеріалу, привернення уваги і багатоканальний меха-
нізм подачі інформації є провідними досягненнями комп'ю-
терних освітніх систем. У цьому випадку викладач отримує 
потужний засіб, а студент – максимально ефективну можли-
вість якісного засвоєння матеріалу [2; 5]. Серед інших пере-
ваг електронних підручників таке: оперативне внесення змін 
та доповнень, зручність пересилання електронною поштою, 
компактність збереження у пам’яті комп’ютера або на диску, 
простий спосіб тиражування. 

Отже, електронний навчальний підручник повинен міс-
тити 1) на базовому рівні:  

 основний теоретичний матеріал, що відповідає вимо-
гам стандартів;  

 системи вправ і завдань, що дозволяють сформувати 
й розвинути практичні уміння і навички;  

 методи і засоби підсумкової оцінки засвоєння базових 
знань; 

2) на додатковому рівні:  
 навчальний матеріал, до якого здобувач може зверта-

тися для поглибленого вивчення питань курсу; 
 навчальний матеріал, до якого здобувач може зверну-

тися для задоволення професійних питань. 
Викладачі можуть використовувати різноманітні 

прийоми та методи навчання, що пристосовані для дистан-
ційних занять онлайн, у режимі відеоконференції, та органі-
зовувати мовленнєву діяльність, яка б поєднувала зміст нав-
чального матеріалу, максимально орієнтовану на здобувачів, 
і яка є здійсненною для них та мала б чітко визначені цілі й 
терміни виконання. При тому викладач повинен визначити, 
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що здобувачі дізнаються від нього, зі змісту навчального ма-
теріалу, з мовленнєвої діяльності та інших учасників навча-
льного процесу. 

Так само, як і в традиційному форматі, необхідно розро-
бити критерії визначення результатів навчання та повідом-
ляти їх здобувачам. Слід чітко визначити навчальну діяль-
ність та вправи або тестові завдання для оцінювання, які до-
поможуть здобувачам досягти результатів та правильно їх 
зрозуміти. 

Позитивним моментом, в умовах дистанційного нав-
чання під час карантину, є те, що викладач має можливість 
експериментувати, знаходити невдалі моменти, враховувати 
їх, брати до уваги пропозиції здобувачів та переглядати свій 
курс.  

Як свідчить досвід, викладати дистанційно та в режимі 
онлайн не простіше, ніж в аудиторії. Викладачі, що працюють 
в дистанційних умовах, повинні ознайомитися з новітніми ін-
тернет-технологіями та програмними засобами навчання, а 
також сприяти спілкуванню та взаємодії зі своїми здобува-
чами. Багато в чому це займає набагато більше часу та вияв-
ляється складнішим. 

Перед тим, як застосовувати методику викладання та 
оцінювання в новому форматі, викладачі повинні перекона-
тися в тому, що вони самі володіють навичками організації 
онлайн-навчання та вміють користуватися сучасними теле-
комунікаційними засобами. 

Для більш надійної співпраці зі здобувачами важливо ви-
значити замінний канал зв'язку, для того щоб мати можли-
вість зв’язатись з ними та вони змогли спілкуватися між со-
бою (Viber, WhatsApp, Telegram, електронна пошта). 

Таким чином, можна зробити висновок, що, плануючи за-
няття із застосуванням телекомунікаційних та електронних 
навчальних засобів, як у звичайних умовах навчання, так і в 
період, наприклад, карантинних обмежень, необхідно керу-
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ватися педагогічною доцільністю застосування того або ін-
шого методу, а також способом його застосування під час ви-
кладання навчального матеріалу. Використання електрон-
них засобів навчання у процесі навчання іноземних мов зна-
чно впливає на форми і методи навчання, характер взаємодії 
між викладачем та здобувачами і, відповідно, на методику 
проведення занять у цілому. Безумовно, застосування теле-
комунікаційних технологій не замінює традиційні методи на-
вчання, але значно підвищує їх ефективність [1].  

При методично обґрунтованому застосуванні, елект-
ронні підручники та інтернет-технології стають основною 
базою сучасної освіти, що гарантує потрібну якість, варіатив-
ність, диференціацію та індивідуалізацію навчально-вихов-
ного процесу, а також, як показує досвід, може стати рятува-
льним засобом навчання при таких надзвичайних обстави-
нах, як пандемія, що стала серйозним викликом для всіх галу-
зей та освіти зокрема. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ  «ОСВІТА 2.0»  

23 грудня в Луганському державному університеті внутріш-
ніх справ імені Е.О. Дідоренка відбулась конференція «Освіта 2.0». 
На п’яти дискусійних панелях науковці та викладачі обговорю-
вали переваги й недоліки віддаленого навчання, підвищення на-
вчальної мотивації здобувачів вищої освіти, диверсифікацію осві-
тніх послуг та формування професійно важливих якостей особис-
тості.  

За результатами роботи конференції (панельних дискусій) 
організаційний комітет підготував такі рекомендації:  

1.Як будь-яка педагогічна новація, технології дистанційного
навчання здатні забезпечити процес здобуття освіти з впрова-
дженням елементів андрогогіки та акмеології та містять можли-
вості щодо підвищення його  ефективності. Водночас їх застосу-
вання характеризується значними небезпеками. Отже, найбільш 
актуальним питанням треба вважати: як максимально ефекти-
вно використовувати технологізацію освіти, забезпечивши до 
того ж   мінімізацію негативних наслідків. 

2. Щодо позитивних аспектів використання дистанційного
навчання. Досвід ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка дає змогу стверджу-
вати, що широке впровадження інформаційних технологій 
сприяє підвищенню ефективності діяльності університету  за та-
кими ключовими напрямами : освітній процес, наукова, розвива-
льна,  виховна та профорієнтаційна робота. 

2.1. Оновлення освітнього процесу полягає у створенні уні-
версального технологічного простору для комунікації. Цей прос-
тір забезпечує створена  в університеті інфраструктура  для дос-
тупу до швидкісного інтернет-з’єднання, ліцензоване  програмне  
забезпечення  для проведення відеоконференцій та онлайн плат-
форма з навчально-методичним забезпеченням. Завдяки такій 
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технічній базі університет під час протиепідемічних заходів за-
безпечив проведення всіх передбачених навчальними планами 
занять у синхронному режимі. Створені технічно-педагогічні рі-
шення можуть активно використовуватися й після пом’якшення 
карантинних обмежень. Зокрема, інтерактивність авдиторій зна-
чно спрощує залучення стейкхолдерів до освітнього процесу. В 
університеті розпочато системну роботу щодо внутрішньої оці-
нки якості та актуалізації навчально-методичного забезпечення, 
яке розміщується на дистанційних платформах. 

2.2. Упровадження інформаційних технологій забезпечило 
розширення форм наукової комунікації. Університет на постійній 
основі проводить конференції, круглі столи, семінари в режимі ві-
деоконференцій. Просторовий чинник перестав бути перепоною 
для дискусії. 

2.3. Відбувається якісне оновлення роботи, спрямованої  на 
професійну соціалізацію здобувачів освіти. За допомогою техно-
логій онлайн було забезпечено проведення великої кількості за-
ходів для студентів та курсантів. Форму й  тематику позаавдито-
рної роботи зорієнтовано на забезпечення здатності здобувачів 
вищої освіти працювати автономно та в команді, проявляти ліде-
рські навички та особистісні риси, що відповідають нормам про-
фесійної етики, а також їхню здатність до  постійного розвитку, 
самоосвіти, самоаналізу та самооцінки. 

2.4. Суттєвою зміною профорієнтаційної роботи стало прове-
дення масових освітніх онлайн заходів. Скажімо, у квітні 2020 
року майже 700 учителів середніх загальноосвітніх  шкіл Луган-
ської області брали участь у розробленому викладачами ЛДУВС 
імені Е. О. Дідоренка онлайн-курсі «Робота 2.0. Організація спіль-
ної діяльності за допомогою інформаційних технологій». Із  2016 
року університет проводить щорічний інтернет-урок права. Під 
час заходу у відеоконференції об’єднуються учні шкіл Луган-
щини, учителі правознавства та науково-педагогічні працівники 
університету. Здійснюється обговорення актуальних питань пра-
вового регулювання. 
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3. Водночас не можна залишати поза увагою й певні негати-
вні аспекти дистанційного навчання. Попри наявні позитивні 
трансформації  вимушене широке впровадження технологій дис-
танційного навчання промовисто свідчить про появу нових сис-
темних ризиків для освіти. 

3.1. Утрата значної частини складової комунікації, насампе-
ред емоційно-психологічної, що фрагментує особистість і внутрі-
шньо (суто особистісно), і зовнішньо (соціально) через обме-
ження міжгрупової взаємодії учасників занять з допомогою пря-
мих та зворотних зв’язків. Соціальна роль вишів і соціалізація сту-
дентів не мають «страждати» від використання дистанційних те-
хнологій в освіті. 

3.2. Ризики для здоров’я всіх учасників навчального процесу. 
Через обмеження фізичної активності та «живого» спілкування 
учасники освітнього процесу наражаються на значні  стрес фак-
тори як для фізичного, так і ментального здоров’я. 

3.3. Значне збільшення навантаження на викладачів, що 
впливає на всі складові навчального процесу. Неготовність сис-
теми обліку роботи викладачів до широкого використання тех-
нологій дистанційного навчання створює різновиди робіт, що мо-
жна віднести до «зайвого» навантаження. Наприклад, ведення 
журналів навчальних груп, документів первинного обліку успіш-
ності в електронному та паперовому виглядах тощо. Організація 
освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 
навчання вимагає перегляду підходів до визначення нормативів 
часу для розрахунку та обліку роботи викладача й студента. 

3.4. Брак мотивації здобувачів вищої освіти, що особливо про-
являється під час використання технологій дистанційного нав-
чання. Значна кількість курсантів та студентів, опинившись поза 
постійною безпосередньою комунікацією утрачають інтерес до 
навчання. Додатковим чинником втрати мотивації у деяких ви-
падках є також недостатній рівень технічної оснащеності та яко-
сті телекомунікаційних послуг.  
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3.5. Обмеженість можливостей технологій дистанційного на-
вчання не дає змоги  використовувати їх для викладання значної 
кількості дисциплін практичного спрямування.  

4. Розуміння як позитивних, так і негативних наслідків упро-
вадження технологій дистанційного навчання дає змогу ствер-
джувати, що вагомим є чітке визначення меж застосування тех-
нологій дистанційної освіти. Доречним є розширення класичних 
форм навчання, зокрема організація освітнього процесу за «змі-
шаною формою» з застосуванням контекстного навчання, що по-
чергово передбачає організацію вивчення теоретичного матері-
алу в режимі використання технологій дистанційного навчання і 
відпрацювання практичних навичок в авдиторному режимі.  За 
таких умов ефективне використання відповідних інформаційних 
ресурсів забезпечить належний рівень теоретичної підготовки 
здобувачів вищої освіти, а завчасно спланований графік прове-
дення авдиторних (практичних, лабораторних) занять - набуття 
відповідних професійних компетентностей. Застосування техно-
логій дистанційного навчання треба також розглядати як перспе-
ктивний напрям організації підвищення кваліфікації в андрагогі-
чному та акмеологічному аспектах.  

5. Постійне ускладнення соціальних процесів вимагає онов-
лення освіти. З огляду на інформаційні освітні технології тривала 
дискусія про відповідність змісту навчання вимогам до професій-
ної діяльності отримує  нові аргументи. Еволюція освіти особливо 
потребує нового рівня індивідуалізації та актуалізації навчаль-
ного контенту. Незалежно від епідемій, наявності/відсутності ін-
ших обставин, що обмежують безпосереднє спілкування, техно-
логії дистанційного навчання будуть розвиватися та використо-
вуватись, оскільки саме вони є інструментом для розв’язання 
проблем індивідуалізації та актуалізації змісту сучасної освіти. 



Наукове видання 
 
 

ОСВІТА 2.0 
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
(м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2020 року) 

 
Тексти друкуються в авторській редакції. 

 
 
 
 
 

Укладач: Ю. О. Кудінова. 
Макетування та комп’ютерне верстання: Ю. О. Кудінова. 

 
 

Підписано до друку 01.03.2021. 
Формат 60х84 1/16 Ум. друк. арк. 9,4 

 
 
 
 
 

В И Д А В Е Ц Ь 
Луганський державний університет  

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 1. 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2692  
від 17.11.2006 р. 


	Title Освіта 2.0
	Титульна Тези конф. ОСВІТА 2.0
	Титульна Тези конф. ОСВІТА 2.0
	Збірник освта 2.0 ++3,0
	Титульна Тези конф. ОСВІТА 2.0

