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П
остановка  проблеми.  Правові
знання,  які  отримують  учні  в
професійно-технічних  навчальних

закладах,  несуть  певну  смислову функцію,  що
зумовлює  виникнення пізнавальної  і професійно
спрямованої мотивації. Виховання правосвідомості
учнів передбачає засвоєння системи знань з питань
держави й права; виховання поваги до законів своєї
держави  та необхідності  дотримання  чинного
законодавства; уміння визначати форми й способи
своєї  участі в  житті  суспільства,  спілкуватися  з
демократичними інститутами, органами влади; захищати
та підтримувати закони та права людини [2, 45].

Найперше  завдання  правового  виховання  –
підвищити юридичну  обізнаність учнів, надати
їм знання законів, систематичне інформування їх
про  актуальні  питання  права.  На  правових
знаннях  формується  правова  свідомість,  вони
допомагають  учням  співвідносити  вчинки  і
поведінку  своїх  товаришів  і  свою  не  лише  із
загальновідомими моральними нормами,  а  й  з
вимогами законів.

Правова  освіченість  і  виховання  сприяють
формуванню  правової  культури  і  менталітету
кожної людини. В основі права лежить “принцип
справедливості, що характеризує моральний зміст

УДК 377.68:34
Юлія Колісник-Гуменюк, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри освіти

дорослих факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ

РОЛЬ ПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПТНЗ

У  статті  розглянуто  основні  проблеми  формування  професійної  культури  у  майбутніх  фахівців
ПТНЗ.  Проаналізовано  якість  професійної  підготовки  учнів  ПТНЗ  із  позицій  їх  майбутньої
конкурентоспроможності  на  ринку  праці.  Обґрунтовано  необхідність  правової  підготовки  учнів
професійнотехнічними  навчальними  закладами  з  метою  підвищення  якості  майбутньої  професійної
культури у відповідності до вимог сучасної освіти.

Ключові  слова:  професійна  культура,  правова  підготовка,  професійна  підготовка,  професіонал,
професійнотехнічна  освіта,  педагог.
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нормативного характеру правил поведінки людей
у  суспільстві,  встановлених  і  забезпечених
державою” [6, 18].

Правова  освіченість  людини  підтримує  її
моральність, яка підтримує правові норми взаємин
з людьми.  “Якщо  правова  норма не  відповідає
рівню морального розвитку, то вона ігнорується і
не виконується. Тому в демократичних державах
конституції  і  нормативні  акти  приймаються  у
відповідності з вимогами народу. Тільки за таких
умов  встановлюється  гармонія  моральних  і
правових норм та правил” [5, 29].

Метою нашого дослідження  є  обґрунтування
необхідності правової підготовки учнів професійно-
технічними  навчальними  закладами  із  метою
підвищення  якості  майбутньої  професійної
культури у відповідності до вимог сучасної освіти.

Аналіз останніх  досліджень  і публікацій.
Вихідними теоретичними положеннями нашого
дослідження  слугують  праці:  дидактика
професійної  школи  (С. Батишев,  А. Беляєв,
І. Зязюн, Н. Ничкало); теорії професійної освіти
(В. Биков, С. Гончаренко, Р. Гуревич, О. Новіков,
О. Щербак  та  ін.);  психологічна  особливість
формування професійних умінь і навичок (І. Бех,
Г. Костюк, Н. Кузьміна, А. Маслоу, Т. Мельничук
та ін.); формування уявлень у підлітків про права
та обов’язки (І. Васильківською, В. Вітвицькою,
С. Керенком); вивчення  особливостей розвитку
особистості  учнів  (А. Алексюк,  Б. Ананьєв,
В. Лісовський,  С. Самигін);  роль  права
(О. Бандура, С. Бублик, Л. Байрачна, О. Данільян,
М. Заінчковський, М. Костицький С. Максимов
та ін.); дидактичні аспекти правового виховання
(В. Берман,  М. Данилов,  В. Краєвський,
О. Наровлянський, Б. Подзолков та ін.).

Виклад основного матеріалу дослідження.
Процес формування єдиного освітнього простору
в  Європі,  вимагає  від  України  вдосконалення
системи освітнього законодавства у відповідності
до  вимог  інтеграційного  процесу,  щоб
задовольнити всі вимоги до освіти як  громадян
України, так  і Європи. Тому потрібно вирішити
ряд важливих завдань: підвищити якість освіти,
забезпечити  рівний  доступ  до  освіти  всіх
громадян,  визначити градацію  дипломів та  ін.
Прилучення молоді до правової культури збагачує
її  духовне  життя,  розширює  можливості  їх
реалізації, зокрема у сфері професійної мотивації.
Професійна  правосвідомість  містить  у  собі
структурні  елементи,  властиві всім  громадянам
(правову психологію, правову ідеологію, правову
поведінку), також функціонує в єдності і взаємодії
з  політичним, естетичним, етичним  та  іншими
видами свідомості суспільства.

Поступовий  перехід  у  межах  професійної
підготовки  від  навчальної  діяльності  до
професійної забезпечує поетапну трансформацію
мотивів з навчальних у професійні. Ефективним
процес професійної підготовки вважається лише
за умов взаємозв’язку професійного навчання із
професіоналізацією  майбутнього  фахівця.
Формування  особистості  професіонала
забезпечується  синтезом  її  можливостей,
здібностей,  активності  та вимогами діяльності.
Загальний і професійний розвиток особистості є
невід’ємною складовою її професіоналізації, яка
передбачає  формування  специфічних  видів
трудової активності людини.

Освіта  сьогодення  покликана  забезпечити
молоді  необхідні  знання,  уміння,  навички  та
компетентності для особистісного розвитку; участі
в  процесах розбудови  суспільства,  адаптації  до
сучасного  ринку  праці,  використання  свого
потенціалу впродовж життя [3, 3].

Удосконалення  професійної  підготовки
майбутніх  фахівців  пов’язане,  зокрема,  з
проблемою  формування  й  розвитку  в  них
сучасного наукового мислення та професіоналізму
в майбутній діяльності. Цей процес має творитися
шляхом  виховання  рефлексивно-мисленнєвої
культури  як  форми  організації  свідомості
професіонала. За  сучасною парадигмою освіти,
створення  відповідної  системи  професійної
підготовки  знаходиться  в  площині  оновлення
традиційних,  моделювання  і  впровадження
інноваційних технологій навчання.

Підготовка майбутніх  фахівців  є  складовою
професійної освіти і спрямована на забезпечення
фахівців певним рівнем професійної майстерності,
формування  в  них  відповідних  якостей  з
конкретної  професіограми  з  одночасним
розвитком  загальної  культури  особистості.
Завдання навчальних закладів полягає в тому, щоб
майбутні фахівці оволоділи конкретною якістю
знань, необхідних для роботи за обраним фахом
та усвідомили шляхи подальшого розвитку своєї
професійної  діяльності,  уміли  активно  й
ефективно впливати на цей процес.

Професіонал – це не просто фахівець у певній
галузі  трудової діяльності,  а людина  з  високою
моральною свідомістю. Професіонал  –  це  діяч,
який  виконує  свою  справу  не  примусово,  а  за
покликанням, не просто відтворює отримані під
час  професійного  навчання  навики,  а  прагне
внести  у  роботу  щось  нове  [8, 4].  Йому
притаманні воля, володіння  теорією, технікою  і
мистецтвом  впливу  на  оточуючих  людей,
готовність до інновацій, висока компетентність і
відповідальність,  які через  реалізацію творчого
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потенціалу  людини  як  суб’єкта  професійної
діяльності  забезпечують  формування  її
професіоналізму  від  кваліфікації  до
компетентності. А професійна компетентність дає
ще  й  змогу  фахівцю  успішно  виконувати
різноманітні види  професійної діяльності,  вона
синтезує  у  собі  широкий  спектр  знань  та
практичних дій, відображає ступінь сформованості
професійної  культури  спеціаліста  і  визначає
результати  його  роботи.  Професійна
компетентність  є  мірою  і  головним  критерієм
професійної підготовленості та здатності суб’єкта
праці  виконувати  свої  професійні  завдання  й
обов’язки.

Професіоналізація  передбачає  не  лише
включення особистості в професійну діяльність,
наявність  вимог до професійної освіти та рівня
кваліфікації,  існування  суспільної  потреби  у
професійному  удосконаленні,  а  й  формування
належного  рівня  професійної  культури,  яка  є
однією  зі  складових  професійної підготовки  та
культури особистості як члена суспільства. Вона
передбачає  творче  оволодіння  та  розвиток
особистісних знань, здійснення праці, володіння
певною  стратегією  у  виконанні  завдань,
розвиненість  професійної  інтуїції.  Вона
формується у людей, професійно зайнятих певною
сферою  діяльності,  які  пройшли  спеціальну
підготовку  до  неї.  Професійна  культура,
безперечно,  пов’язана  із  загальною  культурою,
але має і свої певні риси. Якщо загальна культура
особистості  відображає  широту  опанування
ціннісного змісту духовної і матеріальної культури,
міру  залучення  особистості  до  створення
цінностей,  готовність  і  здібність  до  їх
продукування,  то  професійна  культура  по  суті
відображає  прояв  загальної  культури  в
специфічних умовах професійної діяльності.

Саме поняття професійної культури сьогодні
ще  не  має  однозначного  розуміння,  його  зміст
трактують  по-різному.  Зокрема,  професійна
культура  характеризує  рівень  компетентності
робітника та ставлення його до праці  [4, 384  –
385]  й охоплює систему  цінностей, переконань,
вірувань, уявлень,  очікувань,  символів,  а  також
ділових  і  професійних  принципів,  норм
поведінки, стандартів, які мають місце в організації
за  час  діяльності  та  які  сприймаються
співробітниками.

Основу  професійної  культури  складають
знання  та  цінності,  вироблені  конкретною
соціально-професійною групою та закріплені у
традиціях її життєдіяльності [1, 724].

Структура  професійної  культури  фахівців
характеризується  сукупністю  історично

сформованих принципів, норм, правил і методів,
які регулюють професійну діяльність людини.

Головним  атрибутом  феномену  професійної
культури А. Харченко вважає активний і свідомий
прояв її в процесі професійної діяльності [7, 91].
При  цьому  виявляється  діалектика
взаємовідносин між характером цієї діяльності та
розвитком  професійної культури, яка полягає в
тому,  що,  з  одного  боку,  збільшення  досвіду  і
вдосконалення  характеру  діяльності  активно
сприяють формуванню  і розвитку  професійної
культури.  З  іншого  ж  боку,  розвиток  рівня
професійної  культури  збагачує  практичний
досвід,  змінює характер  діяльності  та  ціннісне
ставлення людини до неї.

Висновки  з  даного  дослідження.  Завдяки
професійній  культурі  формується  професійна
позиція учня, яка базується на системі ціннісно-
смислових позитивних ставлень до: діяльності, її
особливостей, умов, результатів; соціокультурного
простору, можливостей детермінації середовищних
систем  можливостями  вибраної  професії;
усвідомлення себе у професії.

З  правової культури особистості  складається
правова культура суспільства, яка показує рівень
правосвідомості  та  правової  активності
суспільства.  Одним  з  найважливіших  шляхів
становлення  й  розвитку  індивідуальної  і
загальносуспільної правової свідомості та правової
культури  є  правове  виховання  населення  та
правова  освіта,  спрямована  на  формування  у
людей  високого  рівня  правової  свідомості  та
правової культури.
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П
остановка  проблеми  та  аналіз
останніх досліджень  і  публікацій.
Історична  освіта  посідає  особливе

місце  у  формуванні  громадянської  позиції
молодого покоління,  становлення  їх ціннісних
переконань,  поглядів  тощо.  Саме  тому  в
Радянському  Союзі  історичній  освіті  була
відведена особлива  роль,  а  зміст  історії був під
пильним оком партійно-державних органів.

Дослідження  процесу  розвитку  змісту
історичної освіти у ВНЗ України та впливу на цей
процес  партійних  документів  дасть  змогу
встановити історичну правду, уникнути помилок,
краще  осмислити  шляхи  розвитку  історичної
освіти на сучасному етапі.

За  часів  існування  СРСР  вплив  партійних
органів на формування змісту освіти розглядався
виключно  в  позитивному забарвлені.  Саме  так
представлено розвиток вищої освіти у монографії
“Вища школа  Української  РСР  за  50  років”  за
редакцією В. Пітова. Лише після проголошення
незалежності  України  вітчизняні  науковці
отримали  змогу  писати  правду  про  розвиток
історичної освіти та науки у радянський період.
Серед  багатьох  досліджень  у  контексті  нашої
проблеми  варто  згадати  праці  Р. Крайніка,
Я. Калакури, В. Яремчука та ін.

Джерельну  базу  дослідження  складають
партійні постанови опубліковані у різноманітних
збірниках документів  та архівні матеріали  про
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1.Приймаються  одноосібні статті (співавтори). Текст обсягом 8 – 12 друкованих сторінок із
двома-трьома ілюстраціями (рисунками, таблицями). У статтях повинно бути чітко і стисло,
без зайвих математичних формул, викладено те нове та оригінальне, що досягнуто авторами в
їх практичній діяльності. Потрібно уникати повторів, зайвих подробиць та загальновідомих
положень, на які можна посилатися, вказуючи відповідний номер у списку літератури, що
додається.

2.Електронний варіант статті виконується в редакторі Microsoft Word, причому файл має
бути збережений в форматі: *.doc. Формат сторінки А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту –
14 кегль. Розмір полів: ліве – 3,0 см; праве – 1,5 см; верхнє – 2,0 см; нижнє –2,0 см; інтервал – 1,5.

ДО РУКОПИСУ ДОДАЮТЬСЯ:
- УДК;
- ключові слова (українською, російською та англійською мовами);
- анотація статті на окремій сторінці у одному примірнику українською, російською та

англійською мовами;
- рисунки, таблиці з підрисунковими підписами;
- список літератури, оформлений у відповідності з діючим ДСТ-ом (за абеткою; у тексті

в дужках позначається позиція та сторінка [3, 47]); кількість літературних джерел
має складати не менше 5 та не більше 15.

- відомості про автора (авторська карточка: прізвище, ім’я та по-батькові, посада, місце
праці, вчений ступінь, наукове звання, адреса (службова, домашня), телефони.

3. До статей додається рекомендація кафедри (відділу) установи, де автор працює, і рецензія
доктора чи кандидата наук; для статей докторів та кандидатів наук рецензій не потрібно.

4. Таблиці повинні мати назви та порядковий номер. Одночасне використання таблиць та
графіків для пояснення одних і тих же положень не рекомендується.

5. Cтатті підписуються всіма авторами із зазначенням домашньої адреси, номерів
домашнього та службового телефонів автора, який буде листуватися з редакцією з приводу
цієї статті.

Редколегія відхиляє статті з порушенням цих вимог:

Відповідно до вимог Атестаційної колегії МОН України до фахових видань та
публікацій  необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями, аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячується дана стаття; формування мети статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
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