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В умовах розбудови демократичної, правової держави актуалізується увага до підвищен-
ня рівня професійної компетентності юристів. Це зумовлює забезпечення якості професійної 
підготовки висококваліфікованих, компетентних фахівців відповідно до вимог держави, сус-
пільства, потреб і здібностей особистості. Як зазначено у наукових працях І. Драч саме ви-
щій освіті належить провідна роль у формуванні культурних цінностей суспільства, зростанні  
наукового та інтелектуального потенціалу країни, вихованні самостійних, ініціативних та від-
повідальних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти при виконанні соціальних, 
виробничих та економічних завдань.

Розв’язання нових завдань, що постають на сучасному етапі розвитку Української держа-
ви, висуває проблему якісної підготовки майбутніх юристів, зокрема, бакалаврів з правознавст-
ва, як одну з пріоритетних. Державні нормативно-правові документи підтверджують актуаль-
но перспективний характер таких завдань: Державна національна програма «Освіта» (Україна 
ХХІ століття) (1993 р.), Закони України «Про освіту» (1996 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), 
Національна рамка кваліфікацій (2011 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на  
2012–2021 рр. (2012 р.) тощо. Тому набуває значущості проблема застосування контекстного нав-
чання у професійній підготовці майбутніх правознавців. Основною характеристикою навчання 
контекстного типу, що реалізується за допомогою системи нових і традиційних форм та методів 

У статті проаналізовано досвід впровадження  контекстного навчання. Перебуваючи з самого по-
чатку в діяльнісній позиції, студенти здобувають у контекстному навчанні більш досконалу практику 
використання навчальної інформації як засобу регуляції власної діяльності. Це забезпечує органічне вхо-
дження молодого фахівця в професію, значно скорочую період його предметної та соціальної адаптації 
на робочому місці. Тільки разом: замовник, ВНЗ і студент здатні підготувати фахівця,який буде задо-
вольняти реалії сьогоднішнього дня і майбутнього.
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В статье проанализирован опыт внедрения контекстного обучения. Сначала в деятельностной пози-

ции студенты получают в контекстном обучении более усовершенствованную практику использования 
учебной информации как способа собственной деятельности. Это обеспечивает органическое вхождении 
молодого профессионала в профессию. Только вместе: заказчик, высшее учебное заведение и студент мо-
гут подготовить профессионала, который будет удовлетворять реальности сегодняшнего дня и будущее.
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Experience of introduction of context studies is analysed in the article. Being from the beginning in position, 
students obtain in context studies more perfect practice of the use of educational information as to the means of  
adjusting of own activity It provides organic included of young specialist in a profession, considerably abbrevi-
ate the period of him subject and social adaptation in the workplace. Only together: a customer, INSTITUTION 
of higher learning and student, is able to prepare a specialist that will satisfy realities of today and future. 
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навчання, є моделювання не тільки предметного, але і соціального змісту майбутньої професій-
ної діяльності. Погоджуючись з науковцями І. Драч та О. Бондарчук контекстне навчання – це 
процес навчання, за якого здійснюється включення змісту навчання в контекст розв’язання жит-
тєво важливих завдань стосовно професійної діяльності. У контекстному навчанні відбувається 
трансформація навчальної діяльності у професійну з поступовою зміною пізнавальних потреб, 
мотивів, цілей, вчинків, дій та засобів, предмета та результатів на професійні [12].

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми, свід-
чить про необхідність детального розгляду аспектів застосування контекстного навчання у 
зв’язку з його продуктивністю, підвищення якості у професійній підготовці майбутніх пра-
вознавців (А. Вербицький, М. Бургін, М. Кларін, Н. Лаврентьєва, В. Ляудіс, Н. Неудахіна,  
О. Сафроненко, Г. Селевко, А. Семенова. Н. Суртаєва, О. Хомерики); необхідність покращен-
ня якості підготовки кадрів, підґрунтям якої є забезпечення високого рівня юридичної освіти.

Проблеми підготовки майбутніх юристів знайшли відображення у наукових працях  
Ю. Бойка, О. Каверіна, В. Пліско, А. Цоя, Г. Яворської, Т. Анісімової, С. Добрянського, Н. Ме-
щеріної, В. Савіщенко, В. Барковського, М. Ісаєнко, О. Касянової, О. Скрябіна. Принципи кон-
текстного навчання розглянуто у працях І. Бєлова, А. Вербицького, О. Ларіонової, М. Нечаєва.

У зв’язку з цим виникли нерозв’язані суперечності, зокрема, між: соціальним  
замовленням суспільства та держави на формування нового покоління юристів, здат-
них здійснювати ефективну професійну діяльність та незадовільним станом готовності  
науково-педагогічних працівників вищої освіти до використання потенційних можливос-
тей контекстного навчання в освітньому процесі; існуванням теоретико-методичної бази 
контекстного навчання для підготовки майбутніх фахівців у вищій освіті та відсутністю 
розробленої та експериментально перевіреної цілісної системи педагогічних умов вико-
ристання контекстного навчання майбутніх бакалаврів з правознавства, що забезпечувати-
муть підвищення якості освіти;

Метою статті є виявити стан проблеми застосування контекстного навчання у професій-
ній підготовці майбутніх бакалаврів з правознавства на сучасному етапі.

Одним із напрямків підвищення правової культури в суспільстві є створення чіткої, 
взаємопов’язаної системи юридичної освіти, що відповідала б сучасним вимогам. Важливим 
напрямком удосконалення професійної підготовки майбутніх правознавців є об’єктивна мо-
дернізація процесу навчання з активним використанням під час підготовки юридичних кадрів 
прогресивних засобів і методів навчання, посилання зв’язку навчального процесу з практи-
кою. Необхідно, щоб юрист не тільки володів певним обсягом знань, але й був спроможний 
застосовувати ці знання на практиці.

Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань:
 – розробити та впровадити нові педагогічні технології, основною ознакою яких можна 

вважати ступінь адаптивності елементів педагогічної системи;
 – виявити стан проблеми застосування контекстного навчання у професійній підготовці 

майбутніх правознавців;
 – узагальнити теоретичні відомості використання контекстного навчання майбутніх ба-

калаврів з правознавства у процесі професійної підготовки.
За логікою та методологією наукового пізнання контекст розуміється як окреме мірку-

вання, фрагмент наукової теорії або теорія в цілому. Як доповнення до основної семантичної 
значущості, що має слово або речення, узяті самі по собі, контекст надає їм додаткової значу-
щості, більш того, він може суттєво змінити основну значущість слів та речень. Тому в різних 
контекстах слова та речення можуть набувати різної значущості. Іноді контекст цілком надає 
значущості певному терміну. У таких випадках говорять про контекстуальне визначення тер-
міна [4]. Питання про контекстуальну значущість наукових термінів привертає значну увагу 
в методології наукового пізнання у зв’язку з аналізом розвитку наукового знання, переходом 
термінів зі старої теорії в нову та зміною їх значущості при таких переходах.
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Погоджуючись з Е. Гусинським та Ю. Турчаніковою [3] у тому, що саме контекст визна-
чає, яку значущість того чи іншого слова потрібно обрати в тому чи іншому випадку. Адже 
контекст може змінювати словарну значущість, надавати сказаному переносного або іроніч-
ного змісту. При перекладі з іноземної мови іноді доводиться застосовувати слова, що жодний 
словник не пропонує, але «за контекстом» цілковито зрозуміло, що переклад повинен бути 
саме таким.

Таким чином, контекст – це система внутрішніх та зовнішніх умов життя і діяльності 
людини, що впливає на сприйняття, розуміння та перетворення ними конкретної ситуації, 
надаючи сенс і значущість цій ситуації як в цілому, так її компонентам. Внутрішній контекст 
є індивідуально-психологічними особливостями, знаннями і досвідом людини; зовнішній – 
предметні, соціокультурні, просторово-часові тощо характеристики ситуації, за яких він діє. 
Тому моделювання предметного та соціального контекстів майбутньої діяльності студента в 
формах його пізнавальної діяльності надає навчанню особистого змісту.

Концепція контекстного навчання була розроблена  А. Вербицьким у 1991 р.  Відповідно 
до неї засвоєння змісту навчання здійснюється не шляхом простої передачі студенту-право-
знавцю інформації, а в процесі власної, внутрішньо мотивованої активності, спрямованої на 
предмети та явища навколишнього світу [1]. Особлива увага приділяється реалізації посту-
пового, поетапного переходу студентів до базових форм діяльності більш високого рангу: від 
навчальної діяльності академічного типу до квазі професійної діяльності (ділові та дидактич-
ні ігри), а потім до навчально-професійної діяльності (практика, стажування).

Основною проблемою будь-якої професійної освіти є перехід від навчальної діяльнос-
ті студента, що актуально здійснюється, до діяльності професійної. Відрив теоретичного 
навчання від майбутньої практики з одного боку, та неможливість перенести практику до 
навчального закладу, з іншого – спонукали до висновку про необхідність посередньої лан-
ки між навчальною та професійною діяльністю [7]. У контекстному навчанні моделювання 
професійної діяльності, що засвоюється студентами, відбувається за допомогою трьох типів 
взаємопов’язаних моделей: 1) семіотичної, 2) імітаційної, 3) соціальної. Завдяки цих моделей 
здійснюється формування не тільки предметної, але й соціальної підготовленості бакалавра 
з правознавства.

Основна мета контекстного навчання – формування в межах навчальної діяльності сту-
дента його цілісної, внутрішньо вмотивованої професійної діяльності, як майбутнього фа-
хівця. Зміст контекстного навчання відбирається з двох джерел: змісту досліджуваних наук, 
змісту майбутньої професійної діяльності, представленої у вигляді моделі діяльності фахів-
ця – його функцій, проблем, завдань, компетенцій. Зміст навчання задається у вигляді на-
вчальних текстів, однак у них інформація задає предметний і соціальний контексти майбут-
нього життя та діяльності студента. У контекстному навчанні виділяють три базові форми 
діяльності та безліч перехідних від однієї базової до іншої. Базовими формами є:

 – навчальна діяльність академічного типу (інформаційна лекція тощо); але на проблем-
ній лекції, наприклад, намічається контекст майбутньої професійної діяльності;

 – квазі професійна діяльність: імітаційна, рольова, ділова гра та інші ігрові форми ор-
ганізації навчальної діяльності. Хоча гра залишається аудиторного формою занять, у ній від-
творюється предметний, соціальний та психологічний зміст професійної діяльності фахівця – 
контекст професійної діяльності;

 – навчально-професійна діяльність, де студент виконує функції фахівця: виробнича 
практика, написання курсових та дипломних робіт тощо. На цьому етапі відбувається транс-
формація навчальної діяльності у професійну [3].

Контекстне навчання – це форма активного навчання, орієнтована на професійну під-
готовку студентів та реалізована за допомогою системного використання професійного кон-
тексту, поступового насичення навчального процесу елементами професійної діяльності.  
У контекстному навчанні теоретична значущість вперше стає для студента осмисленою,  
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перетворюючись з «культурних консервів», придатних для складання іспитів, в живе знання, 
орієнтовну основу майбутньої професійної діяльності, що формується «тут і зараз» в моде-
льованих ситуаціях компетентного предметних дії та вчинку. Тим самим студент нібито «роз-
гортається» з минулого через сьогодення в майбутнє, діє в цілісному просторово-часовому 
контексті «минуле – сьогодення – майбутнє». Він розуміє, що було («що стало» зразки теорії 
і практики), що є (виконувана ним пізнавальна діяльність) і що буде (модельований ситуації 
професійної діяльності). Це мотивує його навчальну діяльність, робить її осмисленою та про-
дуктивною. Така мотивація необхідна студентам, у процесі навчання. Основною одиницею 
змісту контекстного навчання виступає не «порція інформації» або завдання, хоча і їй тут 
достатньо місця, а проблемна ситуація у предметній та соціальній неоднозначності та супе-
речливості [10].

Серед методів активного навчання значного поширення в сучасній педагогічній прак-
тиці набули контексти, або знаково-контекстне навчання. Автор і пропагандист цього методу 
навчання А. Вербицький вважає, що цей напрям організації навчального процесу, що реалізує 
принципи активності та системності, виконує головне призначення професійної освіти: здійс-
нювати глибинну професійно-предметну та соціальну підготовку майбутніх спеціалістів [3]. 
А. Вербицький сформулював наступні основні принципи контекстного навчання:

 – забезпечення особистісного включення студента у навчальну діяльність;
 – моделювання під час навчання цілісного змісту, форм та умов професійної діяльності;
 – принцип проблемності змісту і процесу його засвоєння студентами у навчальній  

діяльності;
 – адекватність форм організації цілям та змісту освіти;
 – принцип провідної ролі спільної діяльності;
 – принцип відкритості по відношенню до педагогічних технологій, запропонованим в 

рамках інших теорій та підходів;
 – принцип спадкоємності традиційних і нових педагогічних технологій;
 – принцип єдності навчання і виховання професіонала.

Основою розв’язання проблеми застосуванням контекстного навчання майбутніх право-
знавців є навчальна ділова гра, в межах якої учасники здійснюють змодельовані умовами зада-
чі квазіпрофесійної діяльності, що містить риси учіння та майбутньої професійної діяльності. 
Така навчальна ділова гра є знаковою моделлю професійної діяльності, контекст якої задається 
знаковими засобами за допомогою мов моделювання, імітації та зв’язку. Вона зберігає пере-
ваги «абстрактного способу» традиційного навчання (понятійний характер знання, стислий 
масштаб часу опанування професією тощо) і, разом з тим, вільна від його основної вади –  
відірваності від практики, оскільки розв’язує протиріччя між навчальною та майбутньою про-
фесійною діяльністю. Отже аналіз конкретних виробничих ситуацій, розігрування ролей під 
час гри забезпечують не лише розвиток теоретичного і практичного мислення спеціаліста,  
а й необхідні «посадові» якості особистості – здібності до управлінської діяльності, прийняття 
колективних рішень, умінь та навичок соціальної взаємодії, керівництва та підлеглих.

Останнім часом розробляються різні варіанти інтенсивного навчання та моделі, заснова-
ні на теорії поетапного формування мисленнєвих професійних дій на: інтенсивному викорис-
танні резервних можливостей особистості, адаптивному, комунікативному та проблемному 
підходах. Тому основним характеристикам нової освітньої парадигми більше відповідає кон-
текстне навчання. Завдяки йому студент усвідомлює те, що було? (зразки теорії і практики, 
що є? (пізнавальна діяльність, яку він виконує) та те, що буде? (ситуації професійної діяль-
ності, яка моделюються). 

Таким чином, актуальність цього питання полягає в тому, що з ускладненням завдань, 
що стоять перед правознавцями в сучасних умовах виникає необхідність виявлення тих освіт-
ніх технологій, застосування яких у навчальному процесі дасть можливість перейти до під-
готовки на якісно новий рівень, що відповідає вимогам часу. У процесі навчання необхідно 
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з’єднати теорію з практикою так, щоб ВНЗ покидали випускники, готові до розв’язання будь-
яких професійних завдань. 

Побудова моделі процесу підготовки майбутніх правознавців на базі технології кон-
текстного навчання дозволяє максимально наблизити зміст і процес навчальної діяльності 
студентів до їх майбутньої професії. Отже, створення відповідних педагогічних умов дина-
мічного руху діяльності студента від навчальної до професійної з відповідною зміною потреб, 
мотивів, цілей, дій (вчинків), засобів, предметів та результатів щодо застосування контекстно-
го навчання у процесі професійної підготовки майбутніх правознавців має значний потенціал 
у підвищенні якості підготовки спеціалістів-правознавців. 
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