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Зміст анотації. У роботі представлено аналіз науково-теоретичних 

концепцій та підходів до вивчення проблеми педагогічної рефлексії як способу 

моделювання особистісного самовизначення майбутніх фахівців права, 

розкрито сутність педагогічної рефлексії як способу освітньої діяльності 

викладачів і здобувачів вищої освіти та окреслено роль, шляхи і перспективи 

розвитку педагогічної рефлексії у формуванні особистісного самовизначення 

майбутніх бакалаврів права у процесі фахової підготовки. 

Визначено наукову новизну та теоретичну значущість наукової праці, 

які полягають у тому, що: 

Уперше: визначено педагогічну рефлексію як базову професійно 

важливу якість особистісного самовизначення майбутнього фахівця права, що 

постає здатністю до певного виду метадіяльності, пов’язаної з 

концептуальним моделюванням ідей, принципів, підходів продуктивного 

процесу формування особистісного самовизначення здобувачів; встановлено 

потенціал педагогічної рефлексії як способу перетворення неявних 

припущень, латентних чинників впливу на процес особистісного 

самовизначення майбутніх фахівців в явний предмет дослідження і 

конструктивної діяльності; розкрито роль педагогічної рефлексії у 

забезпеченні ефективних організаційних умов професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів права; сформовано та обгрунтовано теоретичну модель 

використання педагогічної рефлексії у формуванні особистісного 



самовизначення майбутніх бакалаврів права рефлексивними процедурами 

розвитку навичок soft skills. 

Розширено уявлення про педагогічну рефлексію як складову процесу 

особистісного самовизначення майбутніх бакалаврів права; про роль 

педагогічної рефлексії у спрямуванні мислення здобувачів на усвідомлення 

способів формування власних (індивідуальних) зусиль у розумінні принципів 

особистісного самовизначення та фіксації рівнів його зростання; про розвиток 

загальних та професійних компетентностей та навичок soft skills. 

Дістали подальшого розвитку: концептуальні засади та наукові підходи 

щодо проблеми педагогічної рефлексії як способу моделювання особистісного 

самовизначення майбутніх бакалаврів права; контекстуально та 

міждисциплінарно доповнено характеристику професійної підготовки 

майбутніх фахівців права та теоретико-методичні засади їх активного 

фахового навчання. 

Отримані в дисертаційному дослідженні результати апробовано та 

впроваджено в освітньо-професійний процес. Провідні положення роботи 

стали основою надрукованих науково-методичних матеріалів: «Методичні 

рекомендації до самостійної роботи з курсу «Історія та теорія вищої 

юридичної освіти (правова педагогіка) для здобувачів вищої освіти 081 

«Право»; «Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і 

підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з дисципліни «Римське 

приватне право» (для здобувачів вищої освіти 081 «Право»)»; «Основи 

ораторського мистецтва юриста: навчально-методичний посібник-практикум 

(галузь знань 08 Право, спеціальність 081 «Право»; «Робочий зошит «Основи 

ораторського мистецтва»; «Основи ораторського мистецтва: навчально-

методичний посібник», що підсилило забезпечення якості освітньо-

професійної підготовки та педагогічного моделювання. 

Структурно-логічна послідовність дослідження уможливила системне 

обґрунтування зазначених теоретичних положень: у першому розділі 

«Особистісне самовизначення майбутнього фахівця права у професійній 



підготовці» визначено концептуальні засади дослідження особистісного 

самовизначення майбутніх бакалаврів права, потенціал педагогічної рефлексії 

як способу моделювання самовдосконалення і саморозвитку майбутнього 

фахівця права та надано контекстуальну характеристику цьому процесу через 

формування умінь та рефлексивних навичок; у другому розділі «Педагогічна 

рефлексія у моделюванні цілей, змісту та організаційних формувань 

особистісного самовизначення майбутнього бакалавра права (на прикладі 

ОПП 081 «Право»)» окреслено певну систему моделювання особистісного 

самовизначення майбутніх фахівців права, в якій визначено роль педагогічної 

рефлексії в орієнтації цілей та мотивів навчання особистісного 

самовизначення, у світоглядно-ціннісному оновленні змісту освітньо-

професійної програми, в організації суб’єкт-суб’єктних відносин та розвиток 

навичок soft skills. 

В дисертаційному дослідженні виокремлено комплекс організаційних 

умов, що забезпечують успішність підготовки майбутніх бакалаврів права 

щодо формування особистісного самовизначення з використанням 

педагогічної рефлексії як способу моделювання, а саме: 1) орієнтація цілей та 

мотивів щодо використання педагогічної рефлексії як способу моделювання 

особистісного самовизначення майбутніх бакалаврів права; 2) оновлення 

змісту фахової підготовки майбутніх фахівців права щодо використання 

педагогічної рефлексії як способу моделювання особистісного 

самовизначення майбутніх бакалаврів права в контексті ОПП 081 «Право»; 

3) створення цілісної системи постійної фахової підготовки щодо 

використання педагогічної рефлексії як способу моделювання особистісного 

самовизначення майбутніх бакалаврів права; 4) розвиток навичок soft skills в 

майбутніх фахівців права щодо використання педагогічної рефлексії як 

способу моделювання особистісного самовизначення майбутніх бакалаврів 

права в ОПП 081 «Право». 

У ході дослідження обґрунтовано та розроблено теоретичну модель 

використання педагогічної рефлексії у формуванні особистісного 



самовизначення майбутніх бакалаврів права у процесі професійної підготовки, 

яка складається із чотирьох блоків, що розкривають специфіку зазначеного 

дослідження та є цілеспрямованою та цілісною, що розкриває мету, завдання, 

зміст, принципи, організаційні умови, форми й методи підготовки майбутніх 

фахівців права й включає такі компоненти: ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, операційно-діяльнісний та рефлексивно-оцінний. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у розширенні 

«арсеналу» можливостей методологічних, світоглядних, аксіологічних, 

соціальних регуляторів особистісно орієнтованої освіти через експлікацію 

ідей, прагнень, ініціатив, заходів, що зумовлюють культурно-цивілізаційні 

принципи і форми процесу професійної підготовки фахівців, зокрема 

особистісного самовизначення майбутніх бакалаврів права. Аналіз 

ефективних засобів та методів педагогічної рефлексії може стати основою 

оптимізації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців через 

використання педагогічної рефлексії у проектуванні в освітньо-професійних і 

освітньо-наукових програмах цілей, структури, змісту, ефективних 

організаційно-управлінських умов навчання, викладання та забезпечення 

якості культурного розвитку суб’єктів освіти. 

Ключові слова: бакалавр права, моделювання, навички soft skills, 

особистісне самовизначення, освітньо-професійна програма, педагогічна 

рефлексія, професійна підготовка. 
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                                        ABSTRACT 

 

Kulida O.O. The pedagogical reflection as the way of the modeling of 

the personal self-determination of the future bachelor of law. – Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 011 – 

Educational, Pedagogical Sciences. – Bohdan Khmelnitsky Melitopol State 

Pedagogical University, Melitopol, 2021. 

Abstract content. The analysis of the scientific and theoretical concepts and 

the approaches to the study of the problem of the pedagogical reflection as the way 

of the modeling of the personal self-determination of the future specialists of law 

has been presented in the work; the essence of the pedagogical reflection as the way 

of the educational activity of the teachers and the competitors of higher education 

has been revealed and the role, the ways and the prospects of the development of the 

pedagogical reflection in the formation of the personal self-determination of the 

future bachelors of law in the process of professional preparation have been outlined 



The scientific novelty and the theoretical significance of the scientific work 

have been determined, which consist in the fact that: 

Firstly, the pedagogical reflection has been determined as the basic 

professionally important quality of the personal self-determination of the future 

specialist of law, which appears as the ability to the certain type of purpose activity 

related to the conceptual modeling of the ideas, the principles, the approaches of 

productive process of the formation of personal self-determination of the 

competitors; the potential of the pedagogical reflection as the way of the 

transformation of the implicit assumptions, the latent factors of the impect on the 

process of the personal self-determination of the future specialists into the clear 

subject of the research and the constructive activity have been installed; the role of 

the pedagogical reflection in the providing of the effective organizational conditions 

of the professional preparation of the future bachelors of law has been revealed; the 

theoretical model of the use of the pedagogical reflection in the formation of the 

personal self - determination of the future lawyers by the reflexive procedures of the 

development of soft skills has been formed and grounded. 

The idea of the pedagogical reflection as a component of the process of the 

personal self-determination of the future bachelors of law, about the role of the 

pedagogical reflection in the directing of the thinking of competitors on the 

understand of the ways of the formation of their own (individual) efforts in 

understanding of the principles of the personal self-determination and the fixation 

of the levels of its growth, on the development of the general and the professional 

competencies and soft skills have been widened. 

The conceptual principles and the scientific approaches as for the problem 

of the pedagogical reflection as the way of the modeling of the personal self-

determination of the future bachelors of law have been received further 

development; the characteristic of the professional preparation of the future 

specialists of law and the theoretical and methodical principles of their active 

professional preparation has been supplemented contextually and interdisciplinary. 



The obtained results in the dissertation research have been tested and 

implemented in the educational and professional process. The leading provisions of 

the work has become the basis of the published scientific and methodical materials: 

"Methodical recommendations for independent work on the course "History and 

theory of higher legal education (legal pedagogy) for competitors of higher 

education of 081 "Law"; "Methodical recommendations as for the content and the 

organization of current and final control of knowledge of competitors of higher 

education in the discipline "Roman private law" (for competitors of higher education 

of 081 "Law")"; "Bases of oratory: teaching-methodical manual-practicum (field of 

knowledge of 08 Law, specialty of 081 "Law"; "Workbook "Bases of oratory"; 

"Bases of oratory: teaching-methodical manual", which have strengthened the 

providing of the quality of the educational-professional preparation and the 

pedagogical modeling. 

The structural and logical sequence of the research has enabled the 

systematic grounding of these theoretical provisions: the conceptual bases of the 

research of the personal self-determination of the future bachelors of law, the 

potential of pedagogical reflexion as the way of the modeling of self-determination 

and self-development of the future specialist of law have been determined in the first 

section "The personal self-determination of the future specialists of law in the 

professional preparation" and the conceptual characterization of this process through 

the formation of skills and reflexive skills has been given; the certain system of the 

modeling of the personal self-determination of the future specialists of law has been 

outlined in the second section "The pedagogical reflection in the modeling of the 

purpose, the content and the organizational formation of the personal self-

determination of the future bachelor of law (on the example of EPP of 081 "Law")", 

where the role of the pedagogical reflection in the orientation of the purposes and 

the motives of the teaching of self-determination, in the worldview-value renewal of 

the content of the educational-professional program, in the organization of subject-

subject relations and development of soft skills has been determined. 



The complex of the organizational conditions has been singled out in the 

dissertation research that provides the progress pf the preparation of the future 

bachelors of law as for the formation of the pedagogical reflection as the way of the 

modeling of the personal self-determination, namely: 1) the orientation of the 

purposes and motives as for the formation of the pedagogical reflection as the way 

of the modeling of the personal self-determination of the future bachelors of law; 2) 

the renewal of the content of professional preparation of the future bachelors of law 

as for the formation of the pedagogical reflection as the way of the modeling of the 

personal self-determination in the context of EPP of 081 "Law"; 3) the creation of 

the integral system of the constant professional preparation as for the use of the 

pedagogical reflection as the way of the modeling of the personal self-determination 

of the future bachelors of law; 4) the development of soft skills in the future 

specialists of law as for the use of the pedagogical reflection as the way of the 

modeling of the personal self-determination of the future bachelors of law in EPP of 

081 "Law". 

The theoretical model of the use of the pedagogical reflection in the 

formation of the personal self-determination of the future lawyers in the process of 

the professional preparation has been grounded and developed in the course of the 

research, which consists of four blocks that disclose the specifics of this research 

and it is purposeful and integral which disclose the purpose, tasks, content, 

principles, organizational conditions, forms and methods of the preparation of the 

future specialists in law and it includes the following components: value-

motivational, cognitive, operational-activity and reflexive-evaluative. 

The practical meaning of the dissertation research is to expand the «arsenal» 

of the possibility of methodological, ideological, axiological, social regulators of the 

personality-oriented education through the explication of the ideas, the desire, 

initiatives, measures that determine the cultural and civilizational principles and 

forms of the process of the professional preparation of the future bachelor of law, 

including the personal self-determination of the future bachelors of law. The analysis 

of the effective tools and the methods of the pedagogical reflection can become the 



basis of the optimization of the process of the professional preparation of the future 

specialists through the use of the pedagogical reflection in the design of the 

educational and professional and educational-scientific programs purposes, the 

structure, the content, the effective organizational and administrative conditions of 

the teaching and providing of quality of the cultural development of the subjects of 

education. 

Key words: bachelor of law, modeling, soft skills, personal self-

determination, educational-professional program, pedagogical reflection, 

professional preparation. 
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