
770

слід за ст. 119 кк. причому хуліганський мотив не буде мати значення 
для кваліфікації за цією статтею, так як кримінальний закон охороняє гро-
мадський порядок не тільки на рівні конкретної норми, але і всією систе-
мою норм особливої   частини кку. (иванцова н. перспектива хулиган-
ства – его дикриминализация. 2004, с. 38)

на нашу думку, найголовнішим є проведення у країні докорінних 
економічних, соціальних перетворень, що назріли, їх реалізація на загаль-
нодержавному рівні. особливе значення у попередженні хуліганства мають 
виховні та масово-роз'яснювальні заходи. ні в кого не викликає сумніву 
необхідність проведення по всій країні комплексу заходів з підвищення 
загальної культури громадян і, зокрема, культури міжособистісного 
спілкування, виховання шанобливого ставлення до іншої людини. по-
ряд із моральним вихованням повинно відбуватись і правове навчання 
населення, стан якого в окремих соціальних групах є незадовільним. 
адже в основі своїй хуліганство – це наслідок відсутності культури, 
невихованості та правової необізнаності населення.

Каліцева О. В.
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс  
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ДО ПиТАння МЕТОДиКи нАВчАння ПРОФЕСійнОгО 
МОВлЕння СТуДЕнТіВ юРиДичнОгО ПРОФілю

розбудова демократичної правової держави, розвиток грома-
дянського суспільства україни співпадає у часі з процесом формування 
інформаційного суспільства в нашій країні. завдання вищої школи, яке 
постає на сучасному етапі, – готувати фахівців нової генерації, які б до-
сконало володіли державною мовою у повсякденно-професійній сфері, 
набули навичок комунікативно виправданого використання засобів мови, 
а також оволоділи мовою фаху. саме тому наразі акцент у методиці ви-
кладання української мови у виші слід перенести на формування навичок 
професійної комунікації, студіювання особливостей фахової мови, на роз-
виток культури мови, мислення і поведінки особистості.

готуючи фахівців, слід зважати на те, що вміння спілкуватися є 
невід’ємною частиною їхньої майбутньої діяльності. поряд з тим, не 
можна не погодитися з фактом, що студенти, вступаючи до вищої шко-
ли, не володіють ані змістом майбутньої професійної думки, ані формою 
її вираження. така ситуація зумовлює двоєдину проблему: необхідність 
отримати спеціальні професійні знання і, разом з тим, удосконалити на-
вички професійного мовлення. Шукаючи шляхи вирішення цієї пробле-
ми, новітні наукові педагогічні дослідження у галузі вищої освіти пере-
конливо свідчать про необхідність широкого упровадження у навчальний 
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процес різноманітних форм та засобів активного навчання, які пропонує 
нам сьогоднішнє інформаційне суспільство.

однією з найхарактерніших рис сучасного світу є стрімкий розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа, що на-
гально потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого й без-
печного користування ними. так у «концепції впровадження медіаосвіти 
в україні», схваленій постановою президії національної академії 
педагогічних наук україни 20 травня 2010 року, зазначається, що у вищій 
школі медіаосвітні елементи мають увійти до навчальних програм циклу 
професійно-орієнтованої гуманітарної підготовки з різних спеціальностей 
у відповідних їм обсягах (концепція впровадження медіа-освіти в україні 
[електронний ресурс] : сайт інституту соціальної і політичної психології 
напн україни. – текст. дані. – режим доступу : http://www. ispp. org. ua/
news_44. htm.).

попри те, що роль засобів масової інформації в житті суспільства стає 
більш вагомою, сучасна юридична освіта україни все ще не досить актив-
но використовує переваги й потенційні вигоди, що їх надає інформаційне 
суспільство, зокрема й завдяки медіаосвітнім технологіям.

застосування медіаосвітніх засобів може зарадити вирішенню 
різноманітних питань покращення якості освіти у вищій школі. так на 
всеукраїнській конференції з питань реформування вищої юридичної 
освіти в україні, що відбулася 23 жовтня 2009 року представлено про-
ект концепції розвитку вищої юридичної освіти в україні, в якому 
зазначається, що навчальний процес наразі переобтяжений нормативно-
теоретичним навчанням, а тому не стимулює індивідуальну навчальну 
активність студентів (проект концепції розвитку вищої юридичної освіти 
в україні [електронний ресурс] : сайт хмельницького університету 
управління та права. – текст. дані. – режим доступу : http://www. univer. 
km. ua/doc/koncepc. htm). з огляду на це мова має бути не стільки метою, 
скільки засобом отримання професійної освіти, що має примушувати 
викладачів у процесі навчання їх української мови ураховувати майбутню 
спеціальність студента.

одним із актуальних наразі вмінь майбутніх юристів є здатність 
бути активними споживачами інформації, тобто медіаграмотними. проте 
нині у майбутніх юристів ніхто не формує вміння читати та розпізнавати 
прихований зміст текстів мас-медіа, розрізняти поняття факту і ставлен-
ня, уяви, пропаганди, усвідомлювати наслідки впливу на людину засобів 
масової комунікації, – тобто ніхто не навчає вмінню критично мислити, 
що дасть можливість успішно функціонувати в сучасному інформаційному 
суспільстві.

про недостатній рівень медіаграмотності сучасних студентів юри-
дичного профілю переконливо свідчать результати проведеного нами 
опитування. Як на першому, так і на старших курсах молодь, витрачаю-
чи час на перегляд телепередач, читання періодичних видань, пошук 
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інформації в інтернет-мережі, все ще не обізнана з тими медіа, що пропо-
нують матеріали за їхнім фахом.

слід погодитися з думкою і. Ю. гуріненко про доцільність і 
можливість використання засобів масової інформації в навчально-
му процесі визначаються їхніми особливостями впливу та сприй-
няття (гуріненко і. Ю. сутність терміна «медіа-засоби навчання» / 
і. Ю. гуріненко // педагогіка формування творчої особистості у вищій і 
загальноосвітній школах. – запоріжжя, 2009. – вип. 3 (56). – с. 182).

використання медіатекстів в рамках вивчення курсу «українська 
мова за фаховим спрямуванням» має на меті спонукати студента не про-
сто до засвоєння певного об’єму наукового матеріалу, соціального досвіду, 
зафіксованого у вигляді навчальної інформації, а до формування здатності 
на основі цих знань самостійно виконувати складні спеціалізовані 
виробничі завдання у майбутній галузі професійної діяльності, зокрема в 
нестандартних ситуаціях.

моделюючи на заняттях реальні ситуації з професійної діяльності 
майбутніх спеціалістів, викладач сприяє усвідомленню потреби опану-
вання мовою професійного спрямування на високому рівні, що безпереч-
но підвищує мотивацію. Яскраві зразки таких ситуацій, зокрема у галузі 
права, пропонують викладачеві сьогодні різноманітні медіа.

застосування медіазасобів навчання дає можливість також яскра-
во проілюструвати тактику та стратегію прийняття правових рішень, 
елементи юридичної психології, етику та діяльність з представництва 
інтересів громадян та юридичних осіб в судах, державних органах, орга-
нах місцевого самоврядування, риторику та судове мовлення.

таким чином, медіаосвіта, завданням якої є ґрунтовна підготовці 
нового покоління до активної життєдіяльності в умовах стрімкого роз-
витку інформаційно-технологічного суспільства, має перспективи вико-
ристання як методу підготовки молоді до успішного функціонування в 
інформаційному суспільстві в умовах навчально-виховного середовища 
вищих юридичних навчальних закладів.
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ФОРМуВАння КОМуніКАТиВнОЇ КОМПЕТЕнТнОСТі 
СТуДЕнТіВ – МАйБуТніХ юРиСТіВ 

В ОСВіТньОМу ПРОцЕСі СучАСнОгО Внз
розвиток нових засобів комунікації, становлення процесу правової 

інтеграції та гармонізації у країнах Європейського союзу, процес адоптації 
законодавства україни до вимог Європейського законодавства є тими фак-




