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Розбудова України як правової демократичної держави, трансформаційні 

процеси, що відбуваються в економіці та соціальній сфері, потребують 

підготовки висококваліфікованих фахівців, орієнтуючи їх, головним чином, на 

творчий характер майбутньої професійної діяльності. У цьому контексті 

актуальною є модернізація національної вищої школи, зокрема системи 

юридичної освіти. Її невід’ємною складовою повинні бути якісно нові підходи 

до підготовки висококваліфікованих фахівців у системі вищої юридичної освіти, 

формування нового покоління правознавців у вищих навчальних закладах 

України. 

В умовах створення інформаційного суспільства для ефективної роботи з 

протидії злочинності, попередження злочинних дій або бездіяльності, мінімізації 

наслідків злочинів та правопорушень у майбутніх правознавців необхідно 

формувати вміння та навички професійної, досить специфічної інформаційної 

діяльності. Ситуація, що склалася у суспільстві,  зумовлює використання у 

процесі їхньої підготовки теоретичних і емпіричних підходів для розв’язування 

нетрадиційних, принципово нових завдань пошуку, опрацювання, аналізу та 

синтезу якісно нових відомостей, застосування сучасних досягнень інформатики 

й інформаційних технологій, використання їх у професійній  діяльності юриста. 

Нашій державі нині вкрай потрібні фахівці, які володіють високим рівнем 

професійних знань, здатні приймати рішення, відповідати за їх результати, бути 

самостійними в своїх діях і прагненнях. Проте організація сучасної професійної 

підготовки фахівців находиться у помітному дисонансі з потребами ринку. 

Особливо це виявляється у процесі підготовки правознавців. Разом з тим, 

система їхньої професійної підготовки має випереджати суспільно-економічний 

розвиток країни і потреби ринку.  

Одним із основних завдань у підготовці майбутніх юристів у вищому 

навчальному закладі є підвищення загальноосвітнього, культурного та 

професійного рівня фахівців, які працюватимуть у дуже важливій і 

відповідальній галузі, забезпечення їхньої конкурентоспроможності. За таких 

умов актуальності набуває підготовка майбутніх правознавців у вищих 

навчальних закладах до роботи в умовах стрімкого оновлення технологій, 

формування в них високого рівня професійної компетентності, інформованості 

та мобільності. Такі завдання вимагають удосконалення навчального процесу, 

впровадження нових освітніх технологій, відповідних методик та засобів 

навчально-методичного супроводу викладання інформатики та споріднених з 

нею дисциплін. 

Саме в такому актуальному контексті виконане дисертаційне дослідження 

Русіної Н.Г., що присвячене пошуку шляхів методичного забезпечення процесу 
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формування інформатичних компетентностей майбутніх правознавців як 

складової їхнього професіоналізму в умовах сучасного університету.   

Актуальність представленої на розгляд роботи зумовлена виявленими 

авторкою суперечностями між підвищеними вимогами суспільства до 

інформатичної компетентності майбутніх правознавців та неможливістю 

реалізувати зазначене в рамках традиційної юридичної освіти, динамічно 

зростаючим рівнем наукових досягнень у галузі ІТ-технологій та недостатнім 

рівнем їх відображення у змісті підготовки майбутніх правознавців, 

необхідністю формування інформаційної культури майбутніх правознавців та 

недостатнім рівнем розробки відповідних компонентів методики формування 

інформатичних компетентностей. 

Дисертанткою відзначено, що, не зважаючи на достатню увагу вчених до 

загальних проблем підготовки правознавців, дослідження становлення 

професіоналізму правознавця, його професійної, інформаційної, службової 

діяльності, досі існує проблема, зумовлена тим, що у навчальних програмах 

дисциплін різних вищих навчальних закладів юридичного профілю, пов’язаних з 

інформатикою та інформаційними технологіями, недостатньо відображено 

професійну спрямованість навчання, в них досить слабо висвітлені або зовсім 

відсутні міжпредметні зв’язки з дисциплінами спеціальності «Право» 

(наприклад, «Інформаційне право України», «Криміналістика», «Юридична 

деонтологія», «Риторика», «Правова статистика», «Криміналістика», 

«Кримінологія» тощо), успішне опанування якими створює профіль професійної 

придатності правознавця.  

Аналіз опублікованих результатів наукових досліджень, проведений 

Н.Г.Русіною, дозволив окреслити низку суперечностей у сучасній системі 

професійної, зокрема, інформатичної, підготовки майбутніх правознавців, що 

можуть бути вирішені шляхом обґрунтування, розробки та впровадження у 

систему професійної інформатичної підготовки майбутніх юристів нових 

методик, що враховують компетентнісний підхід та використовують сучасні 

засоби інформаційно-комунікаційних технологій.   

Враховуючи викладене, можна стверджувати, що дисертаційне 

дослідження Н.Г.Русіної є  доцільним, актуальним і своєчасним.  

Робота складається з переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, 

висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел (352 

найменування, розміщених на 39 сторінках), 16 додатків на 32 сторінках. 

Загальний обсяг дисертації становить 255 сторінок машинописного тексту. 

Основний зміст викладено на 184 сторінках. Робота містить 10 таблиць, 44 

рисунки, що відповідає чинним вимогам до підготовки дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми, проаналізовано ступінь 

вивчення досліджуваної проблеми, визначено мету, завдання, гіпотезу, об’єкт, 

предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено дані щодо апробації та впровадження 

результатів, публікаціях автора, в яких висвітлені основні положення дисертації. 

Аналіз наукового апарату дослідження, викладеного у вступі, свідчить про його 

теоретико-методологічну обґрунтованість та достатній науковий світогляд 

здобувача.  
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У першому розділі «Теоретичні основи формування інформатичних 

компетентностей у майбутніх правознавців» проаналізовано роль і місце 

даної проблеми в науково-методичній, психолого-педагогічній та навчальній 

літературі, висвітлено специфіку навчального процесу підготовки майбутніх 

правознавців у контексті формування інформатичних компетентностей, 

проведено аналіз сучасного стану впровадження компетентнісного підходу у 

процес навчання сучасних інформаційних технологій для підготовки майбутніх 

правознавців у вищій школі. Висвітлено роль і місце сучасних інформаційних 

технологій в системі підготовки фахівців у галузі правознавства та систему 

інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців.  

Здобувачка уточнює, що інформатичні компетентності майбутнього 

правознавця розглядаються як здатність застосовувати набуті знання, вміння та 

навички у галузі інформатики та інформаційних технологій, що пов’язані з 

умінням надавати можливість людині розв’язувати професійні задачі та вміти 

використовувати ІКТ у повсякденному житті та для професійного розвитку. 

Аналіз професійної діяльності сучасного правознавця і наукових робіт 

дослідників з проблем підготовки майбутніх правознавців дозволив здобувачці 

виокремити компоненти інформатичних компетентностей  майбутніх 

правознавців: змістовий, операційно-технологічний, інформаційно-

технологічний, особистісно-мотиваційний. У роботі доведено, що сприятливими 

чинниками формування інформатичних компетентностей майбутніх 

правознавців є застосування міжпредметних зв’язків, формування інформаційної 

культури, поєднання традиційних та особистісно-орієнтованих методів 

навчання, використання різних сучасних засобів навчання, зокрема, 

мультимедійних та хмарних технологій, активізація пізнавальної та самостійної 

діяльності студентів, мотивація учіння для набуття студентами професійних 

вмінь та навичок. 

Формування інформаційної культури майбутніх правознавців надає 

можливість вільного спілкування в інформаційному просторі, коректного 

доступу та цільового використання даних, відомостей в будь-яких мережах та 

інформаційних системах, систематизації правових даних в межах визначених 

інформаційно-правових систем навчання, формування інформаційного 

світогляду для володіння навичками розуміння різних поглядів та освоєння 

новітніх технологій протягом всього життя для підвищення професійних навиків 

та самореалізації чи самовдосконалення. 

У розділі розглянуто вплив міжпредметних зв’язків на формування 

інформатичних компетентностей майбутніх правознавців, наведено аналіз 

навчальних програм дисциплін фундаментального та природничо-наукового 

циклів підготовки різних юридичних факультетів і вищих навчальних закладів 

юридичного профілю, тобто, окреслена нормативна база та теоретико-методичні 

засади розробки компонентів методики формування інформатичних 

компетентностей контингенту відповідно до напряму дослідження. 

У другому розділі «Компоненти методики формування інформатичних 

компетентностей у майбутніх правознавців» подано основні компоненти 

методики формування інформатичних компетентностей майбутніх правознавців 

у процесі навчання сучасних інформаційних технологій. Розглянуто зміст 

навчання курсу «Сучасні інформаційні технології» для майбутніх правознавців, 

рівні сформованості інформатичних компетентностей студентів, набутих у 
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процесі навчання курсу «Сучасні інформаційні технології», форми контролю та 

оцінювання рівнів сформованості інформатичних компетентностей майбутніх 

правознавців. 

Авторка під методикою формування інформатичних компетентностей у 

майбутніх правознавців розуміє сукупність способів, форм, методів та засобів, 

взаємопов’язаних між собою, що використовує викладач у процесі навчання ІКТ. 

Її складовими обрано мету, принципи та стратегію формування 

інформатичних компетентностей майбутніх правознавців, способи реалізації 

міжпредметних зв’язків курсу «Сучасні інформаційні технології» з фаховими 

дисциплінами юридичного профілю, методи, форми та засоби навчання, що 

використовуються в процесі навчання ІКТ майбутніх правознавців. За 

результатами проведеного дослідження було визначено рівні сформованості 

інформатичних компетентностей майбутніх правознавців (початковий, середній, 

достатній та високий),  обрано їх критерії сформованості, показники та їх 

вимірники. 

Для характеристики методики формування інформатичних 

компетентностей розглянуто окремі компоненти методичної системи навчання 

сучасних інформаційних технологій майбутніх правознавців. 

З’ясовано, що методика формування інформатичних компетентностей 

майбутніх правознавців базується на методиці навчання дисципліни «Сучасні 

інформаційні технології». Тому, під час підготовки майбутніх правознавців 

виокремлено такі основні складові для формування інформатичних 

компетентностей: навчання курсу «Сучасні інформаційні технології», 

проходження навчально-виробничої практики у суді та прокуратурі, 

застосування online та offline інформаційно-правових систем, правових 

автоматизованих баз у процесі їх навчання фахово-орієнтованих дисциплін. 

Окреме місце у структурі дисципліни дисертантка відводить опануванню 

предметно-орієнтованими інформаційно-пошуковими системами юридичного 

призначення: «ЛІГА:ЗАКОН», «Законодавство України», «НАУ-online», 

«ІНФОДИСК» та інших аналогічних програмних продуктів вітчизняної 

розробки.   

Для забезпечення формування необхідних навичок у процесі навчання 

сучасних інформаційних технологій майбутніх правознавців здійснюється добір 

правових задач з використанням ІКТ.  

У процесі навчання курсу «Сучасні інформаційні технології» 

використовуються як традиційні, так і комп’ютерно-орієнтовані форми 

навчання, зокрема лекції, практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота 

студентів, проміжний контроль (у формі усного опитування, комп’ютерного 

тестування), підсумковий контроль (у формі заліку). 

Для організації самостійної роботи студентів розроблено курс «Сучасні 

інформаційні технології» на платформі Moodle. При виконанні індивідуальних 

практичних завдань студенти мають доступ до електронних навчальних 

матеріалів в зручний для них час (після проходження реєстрації на курс), можуть 

відправляти викладачу виконані завдання, ознайомлюватись з новинами, 

приймати участь в обговоренні на форумі, відпрацьовувати пропущені заняття; 

переглядати бали за виконані завдання. 

У результаті навчання курсу «Сучасні інформаційні технології» повинен 

бути виявлений рівень обізнаності студентів, тобто стан  сформованості знань, 
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умінь та набутих навичок у майбутніх юристів в галузі ІКТ та фахової 

компетентності у процесі вирішення  правових питань із застосуванням 

інформаційних технологій. 

Отже, запропоновані компоненти методики формування інформатичних 

компетентностей реалізуються у межах авторської моделі. Складовою моделі 

підготовки майбутніх правознавців є професійно спрямований електронний 

навчально-методичний комплекс «Сучасні інформаційні технології» на 

платформі Moodle, що пропонується автором до використання в якості однієї із 

базових складових навчального середовища ВНЗ (Інтернет і локальні мережі, 

Веб-ресурси, ЕОР професійного спрямування).  

Запропоновані компоненти методики сприяють процесу забезпечення 

безперервного наскрізного навчання ІТ майбутніх правознавців, формування 

їхньої потреби саморозвитку, умінь та навичок самоосвіти, самостійного і 

творчого підходу до процесу отримання знань у подальшій професійній 

інформаційній діяльності. 

Відомостей, наведених у даному розділі, достатньо для проведення 

експериментальної частини дослідження.  

У третьому розділі «Експериментальне дослідження ефективності 

методики формування інформатичних компетентностей у майбутніх 

правознавців» наведено основні етапи, організацію, перебіг та результати 

педагогічного дослідження, виконано статистичне опрацювання, аналіз та 

узагальнення результатів педагогічного експерименту. 

На констатувальному етапі педагогічного дослідження були використані 

аналіз наукової, навчально-методичної та психолого-педагогічної літератури, 

нормативно-правової бази та навчальних програм курсів ІКТ та юридичного 

профілю, анкетування студентів та психолого-педагогічне дослідження. 

На пошуковому етапі було уточнено поняття «методика формування 

інформатичних компетентностей». Здійснено добір навчального матеріалу, 

вивчення якого сприяє формуванню інформатичних компетентностей у 

майбутніх правознавців. 

На формувальному етапі педагогічного експерименту проведено 

статистичний аналіз результатів ефективності запропонованої методики 

формування інформатичних компетентностей майбутніх правознавців. 

Статистична значимість відхилення експериментального розподілу навчальних 

досягнень була перевірена шляхом застосування χ2 критерію Пірсона. З’ясовано, 

що ймовірність того, що відхилення є випадковим, менша за 0,05. Гіпотеза про 

відповідність експериментальних значень розподілу Гауса відкидається на 

високому рівні значимості. У зв’язку з цим для порівняння результатів 

застосовано непараметричний z-критерій Вілкоксона для двох незалежних 

вибірок (контрольна та експериментальна групи).  

У процесі експерименту встановлено, що в експериментальній групі нижчі 

показники в початковому і вище у достатньому та високому рівнів навчальних 

досягнень сформованості знань. У контрольній групі нижчі показники 

середнього рівня навчальних досягнень сформованості знань. Після проведення 

експерименту в контрольній групі істотно покращилися показники на 

початковому, достатньому і високому рівнях, в експериментальній групі 

покращилися показники на всіх рівнях. 
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По завершенні експериментального етапу роботи виявлено динаміку змін, 

які відбулися у формуванні інформатичної компетентності майбутніх 

правознавців завдяки впровадженню у навчальний процес авторських 

компонентів методики.  

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження Н.Г.Русіної в 

основному полягає у тому, що теоретично обґрунтовано основні компоненти 

методики формування інформатичних компетентностей у майбутніх 

правознавців,  уточнено зміст поняття «інформатичні компетентності для 

майбутніх правознавців»,  розроблено критерії та рівні сформованості 

інформатичних компетентностей студентів, визначено структуру інформатичних 

компетентностей у майбутніх правознавців; визначено міжпредметні зв’язки 

курсу «Сучасні інформаційні технології» з дисциплінами циклу професійної 

підготовки. 

Практичне значення отриманих авторкою результатів дослідження 

полягає у розробці навчальної і робочої програм курсу «Сучасні інформаційні 

технології» як дисципліни циклу загальноосвітньої підготовки студентів 

юридичних факультетів вищих навчальних закладів, навчально-методичного 

комплексу дисципліни «Сучасні інформаційні технології» для бакалаврів 

напряму підготовки «Право», спеціальності (6.030401) «Правознавство» (нині 

спеціальності «Право» (081)), навчального дистанційного курсу «Сучасні 

інформаційні технології» у системі Moodle для підтримки навчання студентів 

спеціальності «Право» (081) (наповнення курсу складають методичні, 

дидактичні матеріали та система тестових завдань для контролю знань 

студентів) та впроваджено у навчальний процес юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Основними результатами дослідження Н.Г.Русіної є теоретико-

методологічний аналіз з питань використання компетентнісного підходу в освіті, 

порівняльний аналіз змісту навчання інформатичних дисциплін майбутніх 

правознавців у різних вищих навчальних закладах України, розгляд засад 

компетентністного підходу до навчання сучасних інформаційних технологій 

майбутніх правознавців, уточнення змісту поняття «інформатичні 

компетентності майбутнього правознавця» та визначення їх основних 

компонентів, авторський навчально-методичний комплекс дисципліни «Сучасні 

інформаційні технології» (лекційний курс, систему завдань для проведення 

лабораторних та практичних занять, систему комп’ютеризованого контролю 

знань) для студентів юридичних факультетів, навчально-методичний посібник 

«Сучасні інформаційні технології» для студентів спеціальності «Право», окремі 

компоненти (міжпредметні зв’язки, рівень сформованості, способи, форми, 

методи, засоби у процесі навчання ІКТ) методики формування інформатичних 

компетентностей майбутніх правознавців у процесі навчання сучасних 

інформаційних технологій. 

Дисертанткою використано досить потужну статистичну обробку 

одержаних у процесі експерименту даних, що оцінювались за допомогою 

критерію χ2, що дозволило переконатися у достовірності отриманих результатів. 

Досить вдало проілюстровані результати констатувального та формувального 

експерименту відповідними малюнками та зведеними таблицями.  

Достовірність результатів проведеного дослідження забезпечується 

використанням традиційних статистичних методик опрацювання результатів 
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педагогічного експерименту, достатнім обсягом та структурою вибірок 

експериментальної та контрольної груп, показники яких досліджувалися у 

процесі констатувального та формувального експерименту, адекватністю 

математичних методів та відповідного програмного забезпечення обсягу та 

структурі експериментальних даних.  

Сформована авторкою джерельна база (352 найменування) відзначається 

різноманітністю і структурною повнотою, забезпечуючи обґрунтованість 

висновків щодо розробки компонентів методики формування інформатичних 

компетентностей майбутніх правознавців. 

Послідовність, структура і логіка викладу матеріалу дисертації є 

достатньо обґрунтованими і сумніву не викликають. Оформлення дисертаційної 

роботи в цілому відповідає встановленим вимогам.  

Висновки дисертації чіткі, логічно несуперечливі, достатньо обґрунтовані. 

Результати дослідження забезпечувалися реалізацією теоретичних положень і 

методик, застосуванням статистичних методів дослідження, що дозволило 

перевірити ефективність застосування авторських компонентів методики 

формування інформатичних компетентностей майбутніх правознавців.   

Розроблену методику впроваджено у навчальний процес Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Академії адвокатури 

України, Донецького юридичного інституту МВС України, Хмельницького 

інституту «ПрАТ ВНЗ» Міжрегіональної академії управління персоналом, 

Фінансово-правового коледжу, стосовно чого надані відповідні документи щодо 

впровадження.  

Проведений педагогічний експеримент засвідчив ефективність 

запропонованої авторської розробки, а саме довів, що застосування розроблених 

компонентів методики формування інформатичних компетентностей майбутніх 

правознавців сприяє опануванню студентами навичками роботи з сучасними 

інформаційно-комунікаційними технологіями, інтенсифікації навчально-

пізнавальної діяльності студентів, підвищує рівень інформаційної культури, дає 

змогу покращити професійну підготовку студентів, сформувати навички до 

індивідуальної, самостійної діяльності та навчання впродовж всього життя. 

Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у наступних 

публікаціях автора: 2 – у навчально-методичних посібниках (у співавторстві), 2 

статті в наукових виданнях зарубіжних країн (з них 1 - одноосібно), 8 статей 

опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України (з них 7 - 

одноосібно), 2 у збірниках наукових праць, 8 у збірниках матеріалів конференцій 

і тез доповідей, 2 – в електронних збірниках. 

Кількість та повнота висвітлення положень дисертаційного дослідження у 

наукових публікаціях Н. Г. Русіної за темою дисертації відповідає чинним 

вимогам. Зміст автореферату є ідентичним зі змістом дисертації, у ньому 

достатньо повно викладені її основні положення. 

У цілому позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Н. Г. Русіної, 

вважаємо можливим звернути увагу на певні дискусійні питання, окремі 

недоліки та висловити деякі побажання: 

 

1. На с.1 автореферату (аналогічно, у тексті дисертації) авторка стверджує, 

що впровадження компетентністного підходу сприяє вирішенню протиріччя між 

забезпеченням належної якості освіти та труднощами зробити це традиційними 
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методами в умовах дтнамічного розвитку ІКТ, в тому числі і у процесі 

професійної підготовки майбутніх правознавців. Проте, самі суперечності не 

деталізовані з урахуванням специфіки професійної діяльності майбутніх 

юристів.  

2. На с.2-3 автореферату (с.9-10 тексту дисертації) здобувачкою наведені 

відомості, що названі «висновками», які теж потребують уточнення. Так, у 

першому «висновку» вказано, що «у вищій педагогічній школі ще недостатньо 

…» і далі за текстом. Можливо, мова йде про те, що «у психолого-педагогічних 

фахових джерелах відповідно до тематики дослідження» або щось подібне. У 

четвертому пункті «висновків» (с.3 автореферату, с. 10 тексту дисертації) слід 

було б зазначити, що формування інформатичної компетентності є запорукою 

здійснення професійної інформаційної діяльності майбутнім юристом в умовах 

інформаційного суспільства. 

3. На с. 3-4 автореферату (аналогічно с.11 тексту дисертації) існує 

неоднозначність у формулюванні гіпотези дослідження. 

4. На с. 10 автореферату наведено рис.1, що ілюструє схему методики 

формування інформатичних компетентностей, на с. 12 (рис.2) наведено схему 

представлення розкриття теми практичного заняття з курсу «Сучасні 

інформаційні технології», на с.16 (рис.3), що ілюструє показники підготовки 

контрольної та експериментальної груп. Ці малюнки переобтяжені дрібним 

текстом та не є достатньо чіткими, на відміну від аналогічних малюнків, 

наведених у тексті дисертації.  

5. В авторефераті, с. 9, перший абзац, «Під методикою формування..» і далі 

за текстом, с. 15, другий абзац «Під методикою формування…» і далі за текстом 

– змістовий повтор.  

6. На с. 13 тексту роботи (с. 5 автореферату) наведено теоретико-

методологічні основи дослідження. Проте, віднесення до них нормативно-

правових актів є достатньо дискусійним. Скоріше, наведені нормативно-правові 

акти регламентують використання ІКТ у певних сферах діяльності, окреслюють 

чинне правове поле дослідження та здійснюють орієнтуючу функцію щодо 

перебігу дослідження, оцінювання поточних та підсумкових результатів. У 

цьому зв’язку слід звернути увагу на те, що, розглядаючи актуальність 

дослідження, авторка аналізує низку нормативно-правових актів щодо 

інформатизації та використанні ІКТ у навчальному процесі ВНЗ. Разом з тим, у 

переліку нами не виявлено аналізу змісту «Положення про електронні освітні 

ресурси», що було б корисним у контексті дослідження. 

7. На с.30 тексту дисертації авторка стверджує, що під набуттям майбутніми 

правознавцями окреслених інформатичних компетентностей слід розуміти 

первинний рівень сформованості навчальних досягнень, залишаючи поза увагою 

розвиток особистісно-мотиваційної сфери майбутніх юристів.  

8. На с.55-65 наведена табл. 1.2, що містить відомості щодо способів 

реалізації міжпредметних зв’язків дисципліни «Сучасні інформаційні 

технології» з дисциплінами фундаментального юридичного професійного циклу. 

Таку велику за обсягом таблицю доцільно було б представити у додатках. 

Аналогічно для табл. 2.5, с. 136-147.  

 

Сформульовані зауваження суттєво не впливають на наукову цінність 

роботи, тому є достатні підстави вважати, що дисертаційна робота Русіної 
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Наталії Геннадіївни на тему «Методика формування інформатичних 

компетентностей у майбутніх правознавців» є завершеним, самостійно 

виконаним науковим дослідженням. 

Аналіз дисертаційної роботи, автореферату та опублікованих праць 

дисертантки дає підстави зробити загальний висновок, що дисертаційне 

дослідження Русіної Наталії Геннадіївни на тему «Методика формування 

інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців», подане на здобуття 

вченого ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія 

та методика навчання (інформатика), є завершеним, цілісним, самостійним 

науковим дослідженням, що має наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення, відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України до 

кандидатських дисертацій та пп. 9, 11, 12, 13, 15 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 № 567, що є підставою для присудження її автору – Русіній Наталії 

Геннадіївні наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика). 
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