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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Освіта є стратегічною основою розвитку особистості,
суспільства, нації, а від характеру та змісту соціального за
мовлення, яке вона виконує у сфері навчання і виховання
людини, залежить майбутнє держави. Наше суспільство
сьогодні замовляє, насамперед, гуманну особистість, здат
ну до творчості, ініціативи, діяльності на основі законів і
права. Актуальність зазначених завдань визначається в но
рмативноправових документах, які регламентують осві
тянську сферу (Закон України «Про освіту», «Про загаль
ну середню освіту», «Про вищу освіту», Державна програ
ма «Вчитель», «Національна програма правової освіти на
селення», нормативні акти, прийняті в рамках Болонсько
го процесу).
У розв’язанні проблем розбудови правової держави про
відне місце належить школі та вчителеві, а потреби суспі
льства диктують необхідність удосконалення освітньої си
стеми в напрямі опанування освітою правового простору та
її розвитку як правового інструменту й підсистеми грома
дянського суспільства. Для забезпечення правового харак
теру освіти правову культуру вчителя необхідно визначити
якістю не тільки громадянською, але й професійно необхід
ною, а професійною формою цієї якості виступає її правова
компетентність.
Сьогодні в суспільстві існує нагальна потреба опануван
ня громадянами правовими знаннями. Разом з тим, у вирі
шені цієї проблеми є ряд протиріч: між потребами суспільст
ва в свідомих громадянах, здатних до зміцнення державності,
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демократизації, розбудови правової держави, і реальним рів
нем розвитку правової компетентності сучасної молоді; між
соціальним замовленням до вищих педагогічних навчальних
закладів щодо формування правової компетентності майбу
тніх учителів та нездатністю традиційної системи навчання
задовольнити цей запит внаслідок нерозробленості ефектив
ного науковометодичного забезпечення для відповідної під
готовки студентів у сучасних педагогічних університетах.
Таким чином, урахування сучасних вимог до підготов
ки активних і відповідальних учителів, здатних компетент
но й конструктивно діяти в умовах розбудови правової дер
жави, необхідність вирішення зазначених протиріч та не
достатня розробка теоретичних і практичних засад форму
вання правової компетентності майбутніх учителів, обумо
вили розробку спецкурсу ”Формування правової компетен
тності майбутнього вчителя“ для студентів випускних кур
сів педагогічних університетів.
Відмінною рисою пропонованого посібника є те, що ос
новний наголос у ньому робиться на організації навчально
го процесу на основі модульнокомпетентнісної технології,
у якому освітнім результатом є правові компетенції випуск
ника, а засобом досягнення поставлених цілей – модульна
побудова змісту і структури правової освіти. При цьому го
ловну увагу приділено розробленню і впровадженню актив
них та інтерактивних технологій навчальння в умовах рей
тингової системи відповідно до вимог МОНМіС та Болонсь
кої декларації щодо запровадження кредитномодульної
системи навчання.
Посібник може бути використаний у навчальному про
цесі як викладачами, так і студентами. Викладачами – бо в
ньому описано базові засади модульнокомпетентнісного пі
дходу, зокрема предметноелементні та модульні завдання,
система діагностики правової компетентності тощо. Студе
нтам посібник буде корисний, насамперед, тому, що він мі
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стить набір матеріалів професійного спрямування для опа
нування студентами технологій правового навчання і пра
вового виховання в закладах освіти. Саме інтегрування
щодо формування правової компетентності майбутніх учи
телів засобами професійно зорієнтованих дисциплін та да
ного курсу (як корегуючої та узагальнюючої ланки систе
ми теоретичної та практичної правової підготовки), на нашу
думку, є цілком виправдане. Особливу увагу приділено ор
ганізації повноцінної самостійної роботи студентів, що, як
відомо, є одним із головних “стовпів” болонської ідеології.
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Розділ 1

Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ñïåöêóðñó
“Ôîðìóâàííÿ ïðàâîâî¿
êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ”

Постійне вдосконалення й оновлення методичних підходів,
змісту і технології підготовки фахівців для різних галузей
діяльності є актуальними проблемами реформування сис
теми вищої професійної освіти в Україні. Як один з нових
підходів до підготовки фахівців пропонується використову
вати компетентнісний підхід, сутність якого полягає в пе
реорієнтації домінуючої освітньої парадигми, заснованій на
трансляції знань і формуванням навичок на створення пе
редумов для оволодіння комплексом певних компетенцій,
які надають випускнику можливість самостійної й успіш
ної діяльності в умовах сучасного багатовимірного соціаль
нополітичного, ринковоекономічного, інформаційно і ко
мунікативно насиченого простору. Науковометодичне за
безпечення реалізації компетентнісноорієнтованого підхо
ду в рамках вищої професійної освіти є актуальною проб
лемою.
Компетентнісний підхід, пов’язаний з формуванням про
фесійної компетентності фахівців, конкретизується у вимо
гах до підготовки вчителів, здатних успішно працювати в
громадянському, правовому суспільстві з ринковою еконо
мікою. У цьому зв’язку особливої актуальності набуває на
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буття учителями умінь і навичок та на основі наукових
знань робити правомірний вибір, зіставляти принципи дер
жавної політики у сфері освіти з освітньою практикою, фо
рмувати суб’єтивнозначущі етикоморальні та правові
якості учнів, розвивати оцінноціннісну сферу особистості.
Тому стосовно вчителя необхідно ставити питання про ком
петентність у галузі права як частину його загальної і пра
вової культури, яка забезпечується всім змістом освіти вчи
теля. Такі вчителі, володіючи правовою компетентністю,
здатні бути лідерами, творцями, професійно реагувати на
«виклики» суспільства, на зміни в соціальних вимогах до
освіти.
У спецкурсі ”Формування правової компетентності май
бутнього вчителя“ аналізується взаємозв’язок понять ”пра
вова компетенція“, ”правова компетентність“, ”готовність“,
”здатність“ тощо, визначається мета, зміст, організація про
цесу правової освіти та досягнення результатів правового
навчання і правового виховання студентів.

1.1. Êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä äî ôîðìóâàííÿ
îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ:
îñâ³òíº ïðàâî òà êâàë³ô³êàö³ÿ
Виникнення компетентнісного підходу як наукового ме
тоду, який застосовується до різних галузей знань, вклю
чаючи педагогіку, прийнято відносити до досліджень відо
мого американського лінгвіста Н. Хомського, який уперше
сформулював поняття компетенції стосовно мови, трансфор
маційної граматики. Він зазначав, що існує «фундамен
тальна відмінність між компетенцією (знанням своєї мови
людиною, яка говорить і слухає) і вживанням (реальним
використанням мови в конкретних ситуаціях)». Уживан
ня, за Н. Хомським, пов’язане з мисленням, реакцією на
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використання мови, з навичками тощо, тобто пов’язане з
досвідом самої людини і є актуальним проявом компетенції
як «прихованого», потенційного.
Аналіз робіт Н. Хомського, Р. Уайта, Дж. Равена, Н. Ку
зьміної, А. Маркової, В. Куніциної, Г. Бєліцької, Л. Берес
тової, В. Байденко, О. Хуторського, Н. Грішанової та ін.
дозволяє умовно виділити етапи становлення компетентні
сного підходу в освіті.
Перший етап (1960–1970) – характеризується введен
ням у науковий апарат категорії «компетенція», створен
ням передумов розмежування понять компетенція / компе
тентність. З того часу в руслі трансформаційної граматики
і теорії навчання мовам починається дослідження різних
видів мовної компетенції, введення поняття «комунікатив
на компетентність» (Д. Хаймс).
Другий етап (1970–1990) – характеризується викорис
танням категорії компетенція / компетентність у теорії і
практиці навчання мові (особливо нерідної), професіоналі
зму в управлінні, керівництві, менеджменті, у навчанні
спілкування. У цей час розробляється зміст поняття «соці
альні компетенції / компетентності». У роботі Дж. Равена
«Компетентність у сучасному суспільстві», опублікованій
у 1984 р., дається розгорнуте тлумачення компетентності.
Автор вважає, що вона складається з великого числа ком
понентів, багато з яких відносно незалежні один від одного,
деякі компоненти належать швидше до когнітивної сфери,
а інші – до емоційної, ці компоненти можуть замінювати
один одного як складові ефективної поведінки. При цьому,
як підкреслює Дж. Равен, «види компетентності» суть «мо
тивовані здібності».
Третій етап (1990ті – теперішній час) – пов’язаний із
загальноєвропейською і навіть загальною світовою тенден
цією руху «від поняття кваліфікації до поняття компе
тенції». Ця тенденція виражається в тому, що традиційне
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