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формування професійноЇ компетентності майбутніХ юристів
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Прат «внз «міжрегіональна академія управління персоналом»

у статті представлено аналіз проблеми та результати емпіричного дослідження формування професійної 
компетентності майбутніх юристів. здійснено теоретико-методологічний аналіз поняття професійної ком-
петентності майбутніх юристів. обґрунтовано структуру професійної компетентності майбутніх юристів, 
визначено критерії та показники рівнів її сформованості. розглянуто компоненти професійної компетент-
ності. Проаналізовано рівень сформованості компонентів професійної компетентності майбутніх юристів.
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Постановка проблеми. Сучасний ринок праці 
висуває високі запити не тільки до рівня те-

оретичних знань майбутніх фахівців, але й вимагає 
достатньої сформованості їх професійної компе-
тентності. Стрімкий розвиток новітніх інформацій-
них технологій обумовлює актуальність упрова-
дження таких принципів організації навчального 
процесу у вищих закладах освіти, що сприяють 
формуванню загальних та фахових компетентнос-
тей студентів, розвитку їх аналітичних здібностей 
та критичного мислення, мотивації до самовдоско-
налення, умінь самостійно регулювати навчальну 
та майбутню професійну діяльність. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні питання професійної компетентності 
широко обговорюється як у структурно-динаміч-
ному, змістовому, так і в процесуальному кон-
тексті у дослідницькому полі вивчення професі-
оналізму, професійної майстерності, професійної 
культури, професійного становлення, профе-
сійної підготовки тощо (о.о. деркач, н.і. Жи-
гайло, і.в. івашкевич, Є.о. климов, о.м. кокун, 
С.д. максименко, а.к. маркова, о.в. матласевич, 
Ю.С. Плиска, і.д. Пасічник, м.і. томчук).

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. у результаті здійсненого 
нами аналізу теоретичних джерел виявлено, 
що бракує психолого-педагогічних досліджень, 
спрямованих на розв’язання проблем професій-
ної підготовки студентів-юристів в аспекті ком-
петентнісного підходу, зокрема, які стосуються 
психолого-педагогічних умов формування про-
фесійної компетентності майбутніх юристів.

мета статті. головною метою цієї роботи є те-
оретично обґрунтувати та експериментально пе-
ревірити умови формування професійної компе-
тентності майбутніх юристів у процесі навчання 
у закладі вищої освіти.

виклад основного матеріалу. Поняття «ком-
петентність» з’явилося у науковому вжитку 
в 60-70-х роках минулого століття, насамперед 
у контексті лінгвістичних теорій, невдовзі цей 
термін почали активно застосовувати дослідники 
професійної діяльності та управління, сьогодні 
можемо простежити стрімкий розвиток компе-
тентнісного підходу в освіті. 

Проблемі професійної компетентності суб’єктів 
навчально-професійної та професійної діяльності 
присвячено чимало праць вітчизняних та зарубіж-
них дослідників (о.о. Бабаян, і.Б. Бічева, н.Б. коз-
лова, С.д. максименко, а.к. маркова, а.р. никифо-
ров, в.д. орєхова, т.в. трегубенко, н.в. чепелєва), 

які в основному розглядають її як системне бага-
токомпонентне утворення, виділяючи в її структу-
рі різні складові, залежно від особливостей дослі-
джуваної професійної сфери. на сучасному етапі 
у науковій літературі представлено достатньо ба-
гато моделей професійної компетентності в різ-
них ділянках (педагогіка, психологія, медицина, 
економіка, інженерія, інформаційна сфера тощо). 
Питанням професійної компетентності юристів 
у вітчизняній психолого-педагогічній науці приді-
лялося помітно менше уваги.

а.к. маркова аналізує поняття компе-
тентність як характеристику конкретної лю-
дини або її дій, що тією чи іншою мірою від-
повідають вимогам професії. цей феномен 
автор розглядає як поєднання психічних якос-
тей, як психічний стан, що дозволяє незалежно 
та відповідально виконувати чіткі трудові функції 
[5, с. 172]. на думку і.г. галяміної, компетентність –  
це здатність та готовність використовувати зна-
ння й уміння під час вирішення професійних за-
вдань в різних ділянках [4, с. 34]. згідно з погля-
дами С.П. Бондар, компетентність – це здатність 
вирішувати проблеми, що забезпечується не тіль-
ки володінням готовою інформацією, а й інтенсив-
ною участю розуму, досвіду, творчих здібностей; 
це здатність особистості діяти, її зацікавленість 
у цьому. компетентність може проявлятися тіль-
ки в органічному поєднанні з цінностями людини, 
тобто в умовах глибокої особистісної зацікавле-
ності в певному видові діяльності. отже, цінності 
є основою будь-яких компетенцій [3, с. 8]. 

на думку к.о. Баханова, компетентністю 
є якість особистості, що включає складні вміння 
та досвід, який дозволяє якісно здійснювати ді-
яльність або певну функцію [1, с. 145]. С.П. рома-
нов розглядає компетентність як інтегративний 
багатофакторний стан особистості, що забезпе-
чує якість професійної діяльності та взаємодію 
зі світом [6, с. 84]. і.Б. Бічева під професійною 
компетентністю розуміє розвиток персональної 
своєрідності суб’єкта професійної діяльності, 
який забезпечує формування особистих способів 
самоствердження у професійному середовищі 
[2, с. 11].

виходячи із здійсненого теоретичного ана-
лізу, вважаємо, що професійна компетентність 
майбутніх юристів є динамічним, інтегративним 
особистісним новоутворенням, яке функціонує 
як сформована готовність успішно здійснюва-
ти професійну юридичну діяльність на основі 
отриманих фахових знань та вмінь, практичних 
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навичок, професійного юридичного світогляду, 
етико-деонтологічних цінностей, особистісних 
та професійно-важливих якостей, і забезпечує 
можливість регулювання подальшого розвитку 
тих чи інших професійно-релевантних складо-
вих особистості.

з огляду на проаналізовані дослідження 
та ураховуючи особливості професійної діяльнос-
ті юристів, її особливий деонтологічний статус, 
суспільно-значимий смисл, опосередкованість 
ставлення до об’єктів діяльності морально-етич-
ними і правовими принципами, необхідність вза-
ємодії з людьми різного соціального статусу, по-
тенційна конфліктність тощо, що вимагають від 
юриста особливих індивідуально-психологічних 
та особистісних якостей, розвиненого професій-
ного світогляду, ціннісно-смислової системи й, 
насамперед, осмисленого, усвідомленого став-
лення до себе як суб’єкта професійної діяльнос-
ті (С.П. васильєв, о.і. денищик, С.П. романов, 
р.в. каламаж), уважаємо за доцільне розгляда-
ти таку структуру професійної компетентності 
майбутнього фахівця юридичної галузі: пред-
метно-змістовий, етико-деонтологічний, мотива-
ційно-ціннісний, рефлексивно-оцінний, комуні-
кативно-регулятивний компоненти. оволодіння 
кожним компонентом професійної компетентнос-
ті й характеризує належний рівень її розвитку 
у майбутніх юристів.

для організації констатувального етапу дослід-
ження нами було охоплено 256 студентів 1–4 курсів 
спеціальності «Правознавство» Прат внз «міжре-
гіональна академія управління персоналом».

на етапах проведення констатувального до-
слідження ми мали на меті проаналізувати рі-
вень сформованості компонентів професійної 
компетентності майбутніх юристів відповідно 
до запропонованої нами структури. за крите-
рії сформованості професійної компетентнос-
ті студентів юридичних спеціальностей було 
прийнято рівень розвитку кожного компоненту 
професійної компетентності, а саме: предметно-
змістового, мотиваційно-ціннісного, етико-деон-
тологічного, рефлексивно-оцінного, комунікатив-
но-регулятивного. обґрунтуємо вибір методик, 
які були використані нами на кожному етапі 
констатувального дослідження для діагностики 
рівня сформованості компонентів професійної 
компетентності майбутніх юристів. 

Перший етап констатувального дослідження 
був спрямований на оцінку мотиваційноцін
нісного та етикодеонтологічного компонен
тів професійної компетентності студентів юри-
дичних спеціальностей. до батареї методик для 
з’ясування рівня розвитку даних компонентів 
професійної компетентності майбутніх юристів 
було включено: бесіду зі студентами щодо мо-
тивації вибору ними професії юриста; методику 
«мотиви вибору професії» (р.в. овчарова); мето-
дику «діагностика особистості на мотивацію до 
успіху т. елерса»; методику «ціннісні орієнтації» 
м. рокича; методику «морфологічний тест жит-
тєвих цінностей» (в.Ф. Сопів, л.в. карпушина); 
методику «визначення спрямованості особис-
тості» (Б. Басса); методику «діагностика рівня 
морально-етичної відповідальності особистості» 
(і.г. тимощук); методику «оцінка рівня емпатій-
них здібностей» в. Бойко.

опишемо отримані результати застосування 
означених методик.

відповідаючи під час бесіди на запитання  
«Що спонукало вас обрати саме цю професію?» 
27,2% досліджуваних студентів вказували на те, 
що під час вибору професії юриста керувались 
думкою батьків, інших людей; на вибір спеціаль-
ності для 29,5% опитаних вплинула престижність 
професії; для 30,6% студентів вибір професії – це 
сімейні традиції. тільки незначна кількість студен-
тів (12,7%) вибір професії здійснювали самостійно. 

отримані дані корелюють з відповідями сту-
дентів на запитання щодо їх бачення характеру 
юридичної діяльності. зокрема, 30,7% респонден-
тів вважають юридичну діяльність престижною 
та елітною професією, тоді як 33,8% опитаних 
вказують на відповідальність праці, оскільки 
вона пов’язана з долею людей і помилок тут не 
може бути, інші (35,5%) вважають юридичну ді-
яльність різноплановою та цікавою. 

за результатами застосування методики 
«мотиви вибору професії» нами було з’ясовано, 
що більше третини досліджуваних, обираючи 
професію, керувалася зовнішньою мотиваці-
єю. а саме, для 26,4% студентів переважаючим 
видом мотивації є зовнішні позитивні мотиви, 
тобто для них найбільш важливими є матері-
альне стимулювання, високо оплачуваність ро-
боти, можливість використовувати професійні 
вміння поза роботою, схвалення колективу, 
престиж. для 9,6% студентів домінуючим ви-
дом мотивації вибору професії юриста були зо-
внішні негативні мотиви. для 31,6% досліджу-
ваних студентів домінуючим видом мотивації 
є внутрішні індивідуально значимі мотиви, це 
значить, що для цих осіб значимим є задово-
лення, яке приносить спілкування з різними 
людьми. внутрішні соціально значимі мотиви 
характерні для 32,4% опитаних, тобто вони ці-
нують, що професія юриста передбачає високе 
почуття відповідальності, дає можливість при-
носити користь людям.

за результатами методики діагностики осо-
бистості на мотивацію до успіху елерса нами 
отримано наступні результати: для 31,4% дослід-
жуваних характерний низький рівень мотивації 
до успіху, рівень пізнавальної активності у них 
низький; для 41,5% досліджуваних характерний 
середній рівень мотивації до успіху, тобто дані 
студенти високо оцінюють вплив пізнавального 
та професійного мотивів; у 17,3% осіб виявлено 
помірковано високий рівень мотивації до успі-
ху, такі студенти проявляють пізнавальний ін-
терес до предметів, прагнення до особистісного 
самовдосконалення та саморозвитку. тільки для 
незначної кількості досліджуваних (9,8%) ха-
рактерний занадто високий рівень мотивації до 
успіху, тобто вони здатні систематично й напру-
жено працювати та ґрунтовно оволодівати осно-
вами майбутньої професії.

за результатами застосування методики 
«ціннісні орієнтації» м. рокича нами визначе-
но такі пріоритетні цінності-цілі досліджува-
них студентів: щасливе сімейне життя (1 ранг); 
здоров’я (2 ранг); матеріальне забезпечення 
(3 ранг); свобода (самостійність, незалежність 
у вчинках і судженнях) (4 ранг); добрі, вірні дру-
зі (5 ранг); цікава робота (6 ранг). найменш пріо-
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ритетними виявилися такі цінності-цілі, як твор-
чість, краса природи і мистецтва та щастя інших.

означених пріоритетних цінностей-цілей до-
сліджувані студенти намагаються досягти пе-
реважно за допомогою таких цінностей-засобів: 
раціоналізм (вміння тверезо і логічно мисли-
ти, приймати обдумані, раціональні рішення) 
(1 ранг); чесність (правдивість, щирість) (2 ранг); 
незалежність (здатність діяти самостійно, рішу-
че) (3 ранг); освіченість (широта знань, висока 
загальна культура (4 ранг); високі вимоги (висо-
кі вимоги до життя і високі домагання) (5 ранг); 
відповідальність (почуття обов'язку, вміння три-
мати слово) (6 ранг). такі цінності-засоби, як 
терпимість до поглядів і думок інших (уміння 
вибачати) та самоконтроль (стриманість, само-
дисципліна) на жаль, для опитаних студентів – 
майбутніх юристів є найменш важливими для 
досягнення їх цілей на даному етапі життя.

за результатами методики «морфологіч-
ний тест життєвих цінностей» ми отримали такі 
дані: для значної кількості досліджуваних сту-
дентів (69,1%) характерне домінуюче прагнення 
до вищого рівня свого матеріального становища; 
збереження власної індивідуальності має висо-
ке значення для 56,8% досліджуваних студен-
тів, тобто у них є прагнення до незалежності від 
інших людей; для 55,3% досліджуваних істотне 
значення має власний престиж, тобто прагнен-
ня людини до визнання, поваги; саморозвиток 
має високу важливість для 49,8% опитаних, для 
них важливо отримувати об’єктивну інформацію 
про особливості їх характеру, інших характе-
ристик своєї особистості; активні соціальні кон-
такти істотно важливі для 48,6% респондентів, 
для них характерне прагнення до встановлення 
сприятливих взаємостосунків з іншими людьми; 
духовне задоволення важливе для 18,4% дослід-
жуваних, вони прагнуть отримати моральне за-
доволення у всіх ділянках життя, вважають, що 
найважливіше в житті – робити тільки те, що 
цікаво та що приносить внутрішнє задоволення; 
виражене прагнення до досягнення конкретних 
та відчутних результатів характерне для 37,9% 
студентів, такі досліджувані ретельно планують 
своє життя, ставлячи конкретні цілі на кожному 
його етапі; відсоток студентів, для яких доміну-
ючою цінністю є креативність (27,1%), прагнення 
до реалізації своїх творчих здібностей, внесення 
різноманітних змін у всі життєві сфери.

за результатами методики «визначення 
спрямованості особистості» Б. Басса отрима-
но такі дані: для 42,4% досліджуваних студен-
тів характерний прояв «спрямованість на себе», 
їм притаманні орієнтація на пряму винагороду, 
агресивність у досягненні статусу. у 35,7% сту-
дентів переважає «спрямованість на спілку-
вання», тобто вони прагнуть за підтримувати 
стосунки з людьми, орієнтуються на спільну ді-
яльність. виражену «спрямованість на справу» 
мають 13,9%, тобто для таких студентів не існує 
великої зацікавленості в розв’язанні ділових пи-
тань, виконанні відповідальної роботи.

згідно з результатами методики «діагнос-
тика рівня морально-етичної відповідальнос-
ті особистості», низький рівень сформованос-
ті морально-етичної відповідальності виявлено 
у 42,4% студентів, середній рівень виявлено 

у 38,2% досліджуваних, для 19,4% респондентів 
характерним є високий рівень морально-етичної 
відповідальності. отримані дані за опитувальни-
ком у розрізі шкал представлені наступним чи-
ном: низький рівень морально-етичної рефлексії 
(43,5%), середній (36,1%), високий (20,4%) свід-
чить про здатність до швидкого і глибокого розу-
міння моральних і аморальних аспектів власних 
комунікативних інтенцій; 41,9% досліджуваних 
мають низький рівень морально-етичної мотива-
ції, 38,3% середній рівень, 19,8% високий рівень, 
тобто існує глибинне внутрішнє прагнення осо-
бистості створювати етичну атмосферу взаємодії 
з іншою людиною; 39,8% досліджуваних юрис-
тів мають низький рівень альтруїстичних по-
чуттів, 40,2% середній, 20%високий рівень, тобто 
це емоційна складова (емпатія, любов, чуйність, 
гідність, обов’язок), що відбиває гуманно-відпові-
дальне значення відносин особистості; для 45,5% 
досліджуваних юристів притаманним є низький 
рівень моральної інтуїції, для 39,9% середній рі-
вень, для 14,6% високий, тобто особистість мо-
ментально усвідомлює і віддає перевагу одним 
цінностям перед іншими; для 43,8% опитаних 
характерним є низький рівень екзистенціальної 
відповідальності, для 38,3% середній рівень, для 
17,9% високий рівень, тобто це компонент, який 
відповідає за чітке усвідомлення суб'єктом сенсу 
життя; для 40,2% досліджуваних характерним 
є низький рівень морально-етичних цінностей, 
для 37,1% середній рівень, для 22,7% високий 
рівень, тобто вони синтезують й інтегрують 
в єдиний особистісний гештальт такі психологіч-
ні утворення, як: світогляд, установки, інтереси 
й ідеали суб'єкта. 

за результатами дослідження за методикою 
«оцінка рівня емпатійних здібностей» в. Бойко 
виявлено, що дуже високий рівень емпатії ха-
рактерний для 14,6% юристів, тобто вони нама-
гаються бути максимально корисними для тих, 
хто знаходиться поруч. розвинена емпатія про-
являється в тому, що особистість знаходить ці-
лісність, стає більш відкритою і товариською; 
переважаючим рівнем є середній – 37,1%, який 
виражається в тому, що особистість готова в по-
трібний момент проявити співчуття до людини, 
яка цього потребує, але при цьому не прагне 
повністю перейнятися його станом; занижений 
рівень характерний для 28,9% досліджуваних, 
тобто вони подумки здатні пожаліти людину, 
з якою трапилася невдача, однак не всі готові 
дійсно приймати серйозну участь у долі незнайо-
мої людини; решта осіб (19,4%) із дуже низьким 
рівнем емпатії, характеризуються нерозвиненим 
почуттям співпереживання, вони є більшою мі-
рою егоїстичні, здатні піклуватися тільки про за-
доволення своїх повсякденних потреб. 

рівень сформованості рефлексивно-оцінного 
компонента професійної компетентності майбутніх 
юристів ми досліджували, використовуючи мето-
дику діагностики рефлексивності а.в. карпова, 
в.в. Пономарьової; методику «визначення само-
оцінки та рівня домагань» (а.м. Прихожан); опиту-
вальник самоставлення в. Століна – С. Пантелеєва.

за методикою діагностики рефлексивності 
а.в. карпова, в.в. Пономарьової виділяють ви-
сокий, середній, низький рівень сформованості 
рефлексивності особистості. згідно з отримани-
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ми результатами, низький рівень сформованості 
рефлексивної компетентності притаманний для 
40,3% майбутніх юристів, що проявляється пе-
реважно у негативному або невизначеному став-
ленні студентів до різних аспектів майбутньої 
професійної діяльності та її рефлексії. для 34,6% 
опитаних характерний середній рівень рефлек-
сивної компетентності, дані студенти виявляли 
позитивне, але в окремих випадках невизначене 
ставлення до різних аспектів професійної діяль-
ності та її рефлексії. 25,1% опитаних студентів 
продемонстрували високий рівень рефлексивної 
компетентності, що виявлялось у чітко вираже-
ному позитивному ставленні до різних аспектів 
професійної діяльності та її рефлексії.

за результатами методики «визначення са-
мооцінки та рівня домагань» (а.м. Прихожан) 
у 56,2% досліджуваних осіб зафіксовано дуже ви-
соку самооцінку та дуже високий рівень домагань, 
серед яких 26% студентів диференціюють свій рі-
вень домагань, а решта 30,2% не диференціюють. 
висока самооцінка та рівень домагань спостеріга-
ється у 12,9% досліджуваних, з яких 5,1% дифе-
ренціюють рівень домагань, інші – ні (7,8%). із се-
редньою самооцінкою та високим рівнем домагань 
22,5% осіб. Щодо решти студентів: 8,4% – для них 
характерна низька самооцінка та дуже високий 
рівень домагань, з яких у 5,2% осіб диференційо-
ваний, а у 3,2% – ні. отже, як ми бачимо з отри-
маних результатів, значна кількість респондентів 
мають завищену самооцінку (56,2%). 

отримані результати за тестом-опитувальни-
ком cамоставлення в.в. Століна, С.р. Пантелеєва 
свідчать про загальне позитивне самоставлення 
студентів, однак співставлення показників са-
моставлення за його основними шкалами свід-
чить про певну неузгодженість його компонентів.  
за результатами тестування звертає увагу, що 
більше третини опитаних респондентів (35%) 
продемонстрували низький рівень самоповаги.  
це означає гостру незадоволеність собою, нега-
тивну оцінку своєї особистості. за шкалою «ау-
тосимпатія» переважаюча кількість досліджува-
них (58%) продемонстрували високі показники, 
що свідчить про довіру до себе, схвалення себе, 
бачення в собі позитивних рис. за шкалою «очіку-
ване ставлення інших» більшість опитаних (72%) 
продемонстрували середні показники, що може 
свідчити про певне побоювання студентів нега-
тивного ставлення до себе з боку інших значущих 
осіб. за шкалою «самоінтерес» 52% студентів про-
демонстрували високі показники, що свідчить про 
їх інтерес до власних думок, почуттів, перекона-
ність в своїй цікавості для інших. за шкалою «са-
мозвинувачення» для переважаючої кількості до-
сліджуваних (76%) характерні низькі показники.

для дослідження рівня розвитку комуні-
кативно-регулятивної складової професійної 
компетентності майбутніх юристів нами було 
застосовано такі методики: «тест визначення 
рівня перцептивно-невербальної компетент-
ності» (г.я. розен), «тест-опитувальник оцін-
ки соціально-комунікативної компетентності» 
(д.я. райгородський), а також «методику ко-
мунікативних та організаторських здібностей 
(коз–2)», «16-чинниковий опитувальник кетте-
ла (16pf)», а саме діагностували фактор а (ко-
мунікативність) та емоційно-вольові якості.

у результаті емпіричного вивчення респон-
дентів за методикою дослідження рівня перцеп-
тивно-невербальної компетентності виявили, що 
серед майбутніх юристів переважає її помірний 
рівень (56,4%), який є найбільш сприятливий для 
налагодження стосунків і орієнтації в контексті 
спілкування. високий рівень перцептивно-невер-
бальної компетентності характерний для 11,8% 
досліджуваних, їм властиво занадто переймати-
ся проблемами інших і неуважно ставитися до 
своїх власних проблем. низький рівень перцеп-
тивно-невербальної компетентності переважає 
у 31,8% респондентів, тобто вони більше пере-
ймаються своїми власними проблемами та недо-
статньо уважні до проблем інших.

за допомогою теста-опитувальника «оцін-
ки соціально-комунікативної компетентності» 
з’ясовано, що усі виділені автором негативні 
параметри мають місце серед опитаних рес-
пондентів. Соціально-комунікативна незграб-
ність переважає у 15,4% респондентів, тобто 
у них відсутні навички ефективного спілкуван-
ня; для 17,3% опитаних характерна нетерпи-
мість до невизначеності, що свідчить про ви-
никнення в них відчуття небезпеки в невідомих 
та невизначених ситуаціях; надмірне прагнен-
ня до конформності присутнє у 10,1% студен-
тів, може свідчити про те, що вибір життєвих 
і соціальних цінностей проявляється не в са-
мостійному, глибоко продуманому осмисленні, 
а тільки в пасивному, пристосувальному став-
ленні до існуючого порядку речей; значна кіль-
кість досліджуваних (26,3%) характеризується 
підвищеним прагненням до статусного росту; 
тоді як інші респонденти (37,7%) відзначили 
орієнтацію на уникнення невдач, це свідчить 
про відмову від активних дій через страх пе-
ред невдачею, про прагнення уникнути прини-
жень, заздалегідь вийти з ситуацій, що можуть 
призвести до образ, насмішок або демонстрації 
байдужості; фрустраційну нетолерантність ви-
явлено у 9,8% осіб, в них виявляється недо-
статня здатність до прийняття соціально-кому-
нікативних ситуацій.

за допомогою «методики виявлення ко-
мунікативних та організаторських здібностей  
(коз–2)» з’ясовано, що у студентів перева-
жає середній рівень комунікативних здібностей 
(42,3%). для 17,4% опитаних респондентів харак-
терний високий рівень комунікативних здібнос-
тей, вони швидко орієнтуються у новій обста-
новці, швидко знаходять друзів. однак звертає 
увагу значна частка осіб (40,3%), у яких вияв-
лено низький рівень комунікативних здібностей, 
вони не прагнуть до спілкування, почувають себе 
невпевнено серед незнайомих людей. Щодо ор-
ганізаторських здібностей, то для значної кіль-
кості осіб (40,9%) характерний середній рівень, 
вони вільно себе почувають у новому колекти-
ві, прагнуть до співпраці; тоді як високий рівень 
тільки у 7,8% опитаних, вони характеризують-
ся високою здатність організовувати команду 
однодумців, легко переконують співрозмовника 
у своїй правоті; низький рівень притаманний для  
51,3% респондентів, для них характерним є від-
чувати труднощі в організаційних моментах про-
фесійної діяльності, вони погано орієнтуються 
в незнайомій ситуації. 
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Проаналізовані результати за методикою ба-

гатофакторного дослідження особистості (р. кет-
тел) показали, що для більшості досліджуваних 
характерний середній ступінь вираженості осо-
бистісних якостей за аналізованими факторами. 
однак, в частини досліджуваних спостерігалися 
крайні їх межі. Саме на них необхідно звернути 
більше уваги. 

зокрема, за фактором а у 8,3% осіб спостері-
галася замкненість, недовірливість, скептичність, 
нетовариськість. у 25% осіб виявлено високий 
рівень відкритості, доброзичливості, готовності 
до співпраці, товариськості, уважності до лю-
дей, орієнтації на роботу з людьми. за фактором 
Q3 показники позитивного полюсу цього фак-
тора (5 балів і вище) інтерпретують як розви-
ток самоконтролю, точності, вольових та лідер-
ських рис характеру. у значної частки опитаних  
(18,3% осіб) виявлено низький самоконтроль, 
тобто для них характерна низька дисципліно-
ваність, неуважність, неточність. для 27,7% осіб 
характерний високий самоконтроль, тобто вони 
схильні до організаційної діяльності, об'єктивні, 
рішучі. за фактором g у 16,7% осіб виявлено 
низьке супер-его, тобто вони неорганізовані, не-
відповідальні, ліниві. для 23,3% осіб характерне 
високе супер-его, тобто вони добросовісні, відпо-
відальні, стабільні, врівноважені. за фактором С  
у 14,7% осіб спостерігалась слабкість я, що ха-
рактеризується емоційною нестійкістю, впливом 
почуттів, зміною настрою, нестійкістю в інтер-
есах, для 24,4% досліджуваних властива сила я, 
тобто вони емоційно стійкі, стримані, спокійні.  
за фактором о у 17,5% осіб виявлено гіпертимію, 
тобто для них характерні, безпечність, самовпев-
неність, самонадійність. для 11,2% осіб харак-
терна гіпотомія, тобто вони неспокійні, ранимі, 
піддаються впливу настрою, страху. за факто-
ром Q4 для 16,2% осіб характерна низька его-на-
пруженість, тобто для них характерна невисока 
мотивація досягнень, розслабленість. для 10,4% 
властива висока его-напруженість, тобто для них 
характерна енергетична збудливість, що вимагає 
визначеної розрядки.

Предметно-змістовий компонент професійної 
компетентності ми визначали, аналізуючи семес-

трову навчальну успішність студентів, а також 
пропонували пройти комп’ютерне тестування 
на з’ясування рівня засвоєння системи відповід-
них професійно значущих знань і вмінь (питання 
формувалися відповідно до програмних та на-
вчальних результатів, які були заплановані для 
конкретного курсу навчання); уявлення майбут-
ніх юристів про юридичну діяльність, про струк-
туру правничої професії та її роль у суспільстві 
(системність таких уявлень підвищує ступінь 
застосування знань, активне їх використання); 
знання стандартів правничої професії; знання 
міжнародних стандартів прав людини; знання 
правових цінностей і принципів, етичних стан-
дартів правничої професії; здатність виявляти 
проблеми правового регулювання і пропонувати 
способи їх вирішення; навички логічного, критич-
ного і системного аналізу документів, розуміння 
їх правового характеру і значення; знання про 
основні складові професійної комунікації; знання 
про основи поведінки індивідів і соціальних груп.

результати за тестом виявились наступ-
ні: 14,5% студентів одержали оцінку «відмін-
но», 37,4% – оцінку «добре», 40% – оцінку «за-
довільно», 8,1% – оцінку «незадовільно». Щодо 
семестрової успішності студентів результати 
наступні: 18% студентів – оцінка «відмінно», 
54% – оцінка «добре», 28% – оцінка «задовільно».

висновки і пропозиції. на основі аналізу 
й узагальнення наявного в психолого-педагогіч-
ній літературі матеріалу з досліджуваної про-
блеми, теоретико-методологічного обґрунтування 
та експериментального дослідження професійної 
компетентності майбутніх юристів, нами вста-
новлено актуальність проблеми формування 
професійної компетентності майбутніх юристів 
у зв’язку з необхідністю реформування вітчиз-
няної юридичної галузі у відповідь на процеси 
глобалізації та євроінтеграції, якими зумовлені 
нові вимоги до випускника юридичної спеціаль-
ності. він має бути кваліфікованим компетент-
ним спеціалістом, який здатний орієнтуватися 
та працювати із змінною нормативно-правовою 
базою, з великими потоками інформації; емо-
ційно врівноваженою, толерантною особистістю 
з розвиненими комунікативними здібностями. 
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формирование профессиональной  
компетентности будущиХ юристов

аннотация
в статье представлен анализ проблемы и результаты эмпирического исследования формирования про-
фессиональной компетентности будущих юристов. осуществлено теоретико-методологический анализ 
понятия профессиональной компетентности будущих юристов. обосновано структуру профессиональ-
ной компетентности будущих юристов, определены критерии и показатели уровней ее сформирован-
ности. рассмотрены компоненты профессиональной компетентности. Проанализирован уровень сфор-
мированности компонентов профессиональной компетентности будущих юристов.
ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, юридическая деятельность, бу-
дущие юристы, студенты.

zoshiy i.V.
pJsC "universities "interregional academy 
of human resources management"

fOrmaTiOn Of prOfeSSiOnal COmpeTenCy Of fuTure lawyerS

Summary
the article presents the analysis of the problem and the results of an empirical study of the formation 
of professional competence of future lawyers. a theoretical and methodological analysis of the concept 
of professional competence of future lawyers is carried out. the structure of professional competence of 
future lawyers is substantiated, criteria and indicators of levels of its formation are determined. the com-
ponents of professional competence are considered. the level of formation of components of professional 
competence of future lawyers is analyzed.
Keywords: competence, professional competence, legal activity, future lawyers, students.


