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Анотація

Досліджено формування професійної компетентності майбутніх юристів

засобами  дистанційного  навчання.  На  підставі  аналізу  наукової  літератури

розкрито  ступінь  розробленості  проблеми  дослідження,  здійснено

термінологічний аналіз ключових понять. Теоретично обґрунтовано дидактичні

засади  дистанційного  навчання  у  закладах  вищої  освіти  та  можливості  його

впровадження у професійну підготовку майбутніх юристів.

Виявлено  основні  підходи  до  визначення  сутності  та  структури

професійної  компетентності.  Розкрито  сутність,  виокремлено  основні

структурні компоненти професійної компетентності юриста, визначено критерії,

показники й рівні її сформованості.

Проаналізовано основні  умови формування професійної компетентності

майбутніх юристів засобами дистанційного навчання.

Здійснено  експериментальну  перевірку  ефективності  методики

формування професійної компетентності засобами дистанційної освіти.

Ключові  слова:  компетентність,  професійна  компетентність,  юристи,

дистанційне навчання.

Аnnotation

Formation  of  professional  competence  of  future  lawyers  by  means  of  distance

learning is investigated. On the basis of the scientific literature analysis the degree of

elaboration of the research problem is revealed, the terminological analysis of key

concepts is made. The didactic principles of distance learning in higher education

institutions and the possibility of  its  introduction into the professional  training of

future lawyers are theoretically substantiated. The basic approaches to defining the

nature  and  structure  of  professional  competence  are  revealed.  The  essence  is

revealed, the basic structural components of a lawyer’s professional competence are

separated, the criteria, indicators and levels of its formation are determined.

The basic  analysis  of  formation of  professional  competence  of  future lawyers by

means  of  distance  learning  are  analyzed.  Experimental  verification  of  the



effectiveness of the methodology of professional competence formation by means of

distance education has been carried out.
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