ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
УДК 378.1:62:34

Д. В. Коваленко
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА
У статті представлено теоретичне обґрунтування необхідності внесення змін у
зміст чинної правової підготовки студентів в умовах вищої інженерно-педагогічної освіти
відповідно до проблеми забезпечення належного виконання фахівцями професійних функцій. Розроблено науково-методичне забезпечення змісту професійно-правової підготовки
шляхом його удосконалення, доповнення за різними напрямами професійно-правової підготовки: навчальної, виховної, науково-дослідницької роботи студентів.
Ключові слова: професійно-правова підготовка, система, майбутній інженерпедагог, зміст професійно-правової підготовки, науково-методичне забезпечення змісту.

Постановка проблеми. На підставі проведеного аналізу наукових праць
(Н. Брюханова, О.Коваленко, М.Лазарєв, Т.Лазарєва, Л.Штефан та ін.) професійноправову підготовку майбутнього інженера-педагога схарактеризовано як
обов’язковий складник його професійної підготовки, процес забезпечення правовими знаннями, професійно значущими уміннями використання правових знань у професійній інженерно-педагогічній діяльності, що сприяють формуванню належного
рівня правосвідомості, правової культури особистості, а також професійно-правової
компетентності фахівця. Теоретично обґрунтовано систему професійно-правової
підготовки майбутнього інженера-педагога, що має цільовий, змістовий, процесуальний і результативний блоки.
Визначено й схарактеризовано принципи конструювання змісту професійноправової підготовки студентів у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі: принцип системності; оптимізації об’єму навчального матеріалу; єдності теорії і практики; професійної спрямованості змісту навчального матеріалу; професійного становлення і розвитку особистості фахівця в діяльності; професійної актуал ьності змісту.
Розроблена система безперервної професійно-правової підготовки потребувала науково-методичного забезпечення, що було спрямоване перш за все на вдосконалення змісту професійно-правової підготовки.
Мета статті – теоретично обґрунтувати й розробити науково-методичне забезпечення змісту системи професійно-правової підготовки студентів у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі.
Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз змісту професійноправової підготовки, що існує у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі, засвідчив необхідність цілеспрямованої роботи з узгодження різних напрямів
професійно-правової підготовки (навчальної, виховної, науково-дослідної роботи
студентів), забезпечення їхнього взаємозв’язку, наступності і послідовності тощо.
Навчально-методичне забезпечення є однією з організаційно-педагогічних
умов функціонування системи безперервної професійно-правової підготовки майбутніх фахівців інженерно-педагогічної галузі і враховує положення документів, що
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регламентують зміст освіти у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі: галузевих стандартів вищої інженерно-педагогічної освіти, навчальних планів з
підготовки фахівців інженерно-педагогічної галузі, розроблених навчальнометодичних посібників з правової освіти, практикумів, методичних рекомендації
щодо організації виховної, науково-дослідної, самостійної роботи студентів під час
професійної підготовки; навчальних програм з правознавчих дисципліни і навчал ьно-методичних комплексів з їх забезпечення; матеріалів та завдань для самостійної
роботи студентів, тематики рефератів та науково-дослідних завдань, завдань для
практики; тестів для контролю та модульного контролю рівня навчальних досягнень
студентів тощо. Окрему увагу треба приділити забезпеченню додаткової освіти, що
передбачає впровадження факультативів для студентів різних курсів професійноправового напряму, враховуючи прогалини, що існують у змісті професійноправової підготовки і перешкоджають реалізації безперервності професійноправової підготовки майбутніх інженерів-педагогів.
Щодо забезпечення змісту професійної підготовки варто зауважити, що на
сучасному етапі функціонування освіти в Україні йдеться про розроблення навчально-методичних комплексів, до складу яких входять: програма навчальної дисципліни, робоча навчальна програма дисципліни, зміст лекційного курсу, інструктивнометодичні матеріали до практичних (лабораторних, семінарських) занять з критеріями оцінювання, перелік завдань або інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи студентів, індивідуальні навчально-дослідні завдання (тематика
курcових та дипломних робіт, тематика контрольних завдань, якщо вони передбачені навчальним планом), форми і види контролю знань студентів.
При створенні навчально-методичних комплексів у системі неперервної професійно-правової підготовки майбутніх інженерів-педагогів виходили з того, що вони мають надзвичайно важливе значення і від їх якості та повноти значною мірою
залежить якість професійно-правової підготовки майбутніх фахівців.
Як засвідчив проведений аналіз фонду навчально-методичної літератури бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії, він налічує достатню кількість
навчальної літератури з правознавчих дисциплін і регулярно оновлюється з урах уванням нових досягнень у галузі права. У бібліотеці є відкритим доступ до елек тронних ресурсів, серед яких достатньо повно репрезентовано нормативно-правові
ресурси професійної освіти в Україні. Забезпечено доступ до законодавчої бази д аних “Ліга-Еліт” у відділі інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки. Постійно оновлюється база електронних ресурсів забезпечення змісту освітнього процесу: навчальні плани з підготовки фахівців різних спеціальностей, навчальні прогр ами і навчально-методичні комплекси з усіх навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами підготовки студентів – майбутніх інженерів-педагогів. Правознавчі дисципліни не є винятком: зміни, які щорічно вносяться у навчальні програми
дисциплін, відбиваються в електронних версіях навчально-методичних комплексів.
Отже, проведений аналіз навчально-методичного забезпечення в бібліотеці та
на кафедрах (педагогіки та методики професійного навчання, філософії та освітніх
технологій, українознавства та політології, інтелектуальної власності) засвідчив, що
студенти забезпечені навчально-методичною літературою з професійно-правової
підготовки, але зміни в організації навчального процесу у зв’язку з упровадженням
Болонської системи, залученням студентів з Азійського регіону тощо та в змісті навчання зумовили оновлення змісту професійно-правової підготовки, що спричинило
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необхідність створення нових посібників і навчально-методичних комплексів з додаткових правових дисциплін, а також удосконалення змісту дисциплін педагогічного циклу шляхом внесення питань, присвячених професійно-правовим проблемам.
Під час дослідження було з’ясовано, що одним із нагальних завдань була розробка посібників, побудованих з урахуванням вимог Болонської системи навчання
студентів. Відомо, що Болонською декларацією посилено акцент на системи оцін ювання та контролю якості, акредитації та курс на зближення стандартів і процедур
оцінювання. Однією з важливих умов є вироблення спільних систем контролю, орієнтованих на порогові стандарти, які встановлюватимуть вимоги до рівня підгото вки випускників (результати), а не терміни та зміст підготовки. Таким чином, у євр опейських стандартах, як нормах якості вищої освіти, повинні бути зміщені акценти з
кількісно-витратних показників на показники результату: компетентність, навченість, знання [7; 8].
Під час дослідження розроблено навчальні програми з навчальних дисциплін
з урахуванням вимог ГСВО і специфіки інженерно-педагогічної освіти, з дотриманням вимог галузевих стандартів. Практична орієнтованість змісту навчальних програм правознавчих дисциплін має важливе значення, оскільки вони спрямовані на
формування компетентностей, розвиток якостей, які необхідні майбутньому фахівцеві у його професійній діяльності. Загальновідомо, що навчальна програма з ко жної дисципліни визначає інформацію, що обмежується конкретною дисципліною та
її значущістю для професійної підготовки майбутнього фахівця. Навчальна програма у навчально-виховному процесі є складником навчально-методичного комплексу,
визначає місце кожної дисципліни у системі неперервної професійної підготовки
майбутніх фахівців, мету її вивчення, зміст навчального матеріалу, організаційні
форми та методи навчання, контроль рівня навчальних досягнень тощо.
Проведений аналіз змісту всіх дисциплін, передбачених навчальним планом
підготовки студентів в інженерно-педагогічному навчальному закладі, що можуть
потенційно містити питання, присвячені професійно-правовим проблемам інженерно-педагогічної діяльності стосовно виконання всіх функцій, засвідчив, що в цілому
існуюча навчально-методична база з професійної підготовки майбутніх інженерівпедагогів не задовольняє потребу у формуванні професійно-правової компетентності майбутнього фахівця. Такий висновок збігається з висновком дослідника професійної підготовки вчителя до правового забезпечення В. Одарія, що на підставі аналізу змісту підготовки майбутнього вчителя стверджує: “Модель нормативного регулювання суспільних і міжособових відносин з боку держави подається у предметах правознавчого, загальнокультурного циклу. Але те, як це нормативне регулювання може бути відображено на рівні міжособових відносин учителя і учня як осіб,
кожна з яких має певні права і свободи, унормовані в праві, – у змісті ані психологічних, ані педагогічних, ані правових дисциплін не відображено. Натомість ця модель не має свого відображення й у свідомості майбутнього педагога” [3, с.56]. Отже, усвідомлення наявності дисциплін, у змісті яких повинен міститися правовий
компонент професійної підготовки фахівця, зумовлений використанням правових
знань, умінь і навичок під час виконання професійних функцій, натикається на пр облему ігнорування необхідності відбиття правового компоненту у змісті навчальних
дисциплін, що, у свою чергу, спричиняє незабезпечення спроможності фахівця виконувати належним чином професійні функції. Не кращою є ситуація й з забезп еченням правового аспекту у професійній підготовці майбутнього інженера-педагога,
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як засвідчив проведений аналіз змісту нормативних документів, що регламентують
процес підготовки, і власний досвід викладацької діяльності.
Погоджуємося з В. Одарієм [3] у тому, що традиційно зміст професійної підготовки майбутнього фахівця визначається через повноту і адекватність відображення в цьому змісті всіх аспектів його реальної практичної діяльності. Зміст професійної підготовки студента у вищому навчальному закладі постає як певна мн ожина елементів, що відповідають множині елементів реальної професійної діяльності в тому її вигляді, як це відбувається на практиці. Як наслідок цього підходу, будьякі зміни в теоретичних уявленнях щодо змісту професійної діяльності фахівця, їх
конкретизація та збагачення спричиняють зміни у структурі і змісті підготовки майбутніх фахівців до цієї діяльності. Отже, констатація змін у практичній професійній
діяльності, актуальність використання правових засад під час виконання різних ф ункцій логічно зумовлюють внесення змін у зміст професійної підготовки майбутн ього фахівця, провідним напрямом якої є процес навчання, регламентований навчальним планом, програмами навчальних дисциплін тощо.
З метою забезпечення студентів-першокурсників знаннями про особливості
інженерно-педагогічної спеціальності і її місце в структурі існуючих професій; особливості організації навчально-виховного процесу у вищому інженернопедагогічному навчальному закладі; права та обов’язки українських та іноземних
студентів в Україні; правила поведінки в стінах вишу і громадських місцях було
удосконалено зміст такої важливої нормативної дисципліни, як “Вступ до спеціальності”, з вивчення якої розпочинається процес професійної підготовки. Оскільки
студенти-першокурсники повинні уміти орієнтуватися в системі навчальних занять
у вищому навчальному закладі, у його структурних підрозділах, до змісту навчальної програми з цієї дисципліни було включено модуль “Загальна характеристика
освітнього процесу”. Організація навчального процесу у виші є новою і незрозумілою для вчорашніх школярів, що спричиняє у подальшому виникнення проблем,
пов’язаних з навчанням, тому зміст цього модулю включав питання про організацію
навчального процесу у вищому навчальному закладі за Болонською системою. Метою вивчення питань модулю є забезпечення налаштування студентів на постійну
роботу під час аудиторних форм навчання і організацію систематичної самостійної
роботи під час подальшого вивчення усіх навчальних дисциплін. Як методичне з абезпечення з опанування матеріалу цього модулю було розроблено “Пам’ятку студента, що навчається за кредитно-модульною системою організації навчального
процесу” з метою ознайомлення студентів-першокурсників з правилами навчання у
вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі.
У дослідженні розроблено та впроваджено навчально-методичний комплекс з
дисциплін “Теоретико-правові основи освіти” для студентів першого курсу, що містив навчальну програму з дисципліни, зміст лекційного курсу, інструктивнометодичні матеріали до практичних занять і самостійної роботи з критеріями оцін ювання. Розроблено навчальний посібник з цієї дисципліни, метою викладання якої є
забезпечення усвідомлення студентами значення освіти у житті кожної людини, суспільства та людства в цілому, ролі освітнього права як системи норм, що впливають на особистість упродовж усього життя.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Теоретико-правові основи
освіти” було ознайомлення студентів з основними проблемами освітнього права як
актуального напряму сучасних наукових досліджень, засвоєння знань про
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суб’єктивне право на освіту, джерела освітнього законодавства, правовідносини з
приводу освіти, систему та стан освіти в Україні.
Так, у змісті дисципліни було враховано нагальну потребу з ознайомлення
студентів з основами освітнього права, на якій наголошують сучасні дослідники.
Так, В. Шкатула стверджує, що в багатьох країнах світу, зокрема в Росії з 1996 року
[6], активно запроваджується викладання дисципліни “Освітнє право”, що свідчить
про визнання на державному рівні існування такої галузі правових наук. Такі курси
вивчаються як юристами, оскільки відповідні знання розширюють ринок надання
ними послуг, так і правоохоронцями, оскільки галузь освіти залишається широким
полем для запобігання, виявлення, документування, припинення порушень прав
людини та їх поновлення. Для цих категорій фахівців навчальний курс з освітнього
права має елективний характер – він обирається студентами самостійно. У
Російській Федерації навчальна дисципліна “Освітнє право” має обов’язковий
характер для студентів, що навчаються на педагогічних напрямах та спеціальностях
[6], на що звертаємо увагу і ми в дослідженні стосовно запровадження у змісті дисциплін “Теоретико-правові основи освіти” відповідних питань.
На необхідність висвітлення питань, пов’язаних з освітнім правом, для усіх
студентів звертають увагу представники студентського самоврядування України,
зазначаючи “недостатнє та несвоєчасне ознайомлення викладачів та студентів з вимогами нормативно-правових актів, що діють у системі вищої освіти” [2]. Через це і
викладачі, і студенти відчувають утруднення у разі необхідності розв’язання проблем, що виникають у процесі навчання і виховання у вищому навчальному закладі,
є неспроможними самостійно їх вирішити.
За оцінками фахівців [4], у навчальному процесі вищого навчального закладу
України проблеми освітнього права відображені лише в межах курсів: “Адміністративне право України” (висвітлюються питання управління освітньою галуззю),
“Конституційне право України” (поняття та зміст права на освіту) [4]. Водночас, “у
більшості юридичних факультетів університетів США пропонуються курси «Освітнього права» («Educational Law»)”. В Україні піонером у цій сфері свого часу став
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, з 2000-2001 навчального року на першому курсі бакалаврату якого запроваджено навчальну дисципліну
“Законодавство про освіту” загальним обсягом 72 години [4].
Ураховуючи необхідність вирішення “завдання гармонізації правового регулювання відносин у сфері освіти, розв’язання яких неможливе без відповідного теоретичного аналізу та підвищення правосвідомості учасників освітніх правовідносин” [1, с.5], науково-педагогічними працівниками Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за ініціативи Луганської Правової Фундації та фінансової підтримки Міжнародного Фонду “Відродження” у 2010-2011 навчальних роках в
освітній процес двох університетів запроваджено навчальну дисципліну “Освітнє
право”. Для супроводу вивчення цієї дисципліни майбутніми педагогами та майбутніми юристами впроваджено дистанційний курс, розроблений за допомогою віртуального навчального середовища LMS MOODLE.
Така увага науковців і практиків України до питань освітнього права є своєрідним проривом, що розкриває нові можливості щодо розроблення нормативної бази в галузі освітньої політики, правоосвітньої діяльності стосовно фахівців, виконання професійних функцій яких пов’язано із застосування засад освітнього права.
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Розроблений нами курс “Теоретико-правові основи освіти” розрахований на
54 години (1,5 європейського кредита) і містить 2 змістові модулі “Загальний огляд
основ освіти в Україні” і “Особливості діяльності навчальних закладів”. До змісту
дисципліни внесено питання, присвячені ознайомленню студентів з основними положеннями таких нормативно-правових актів, як Закон України “Про освіту”, “Про
вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту” тощо; основними положеннями
груп нормативно-правових актів щодо акредитації та ліцензування закладів освіти
та правил надання і забезпечення освітніх послуг; особливостями найму та звільнення працівників у галузі освіти; основними положеннями щодо прав та обов’язків
осіб, на яких спрямована діяльність закладів освіти, тощо.
Завдяки вивченню дисципліни “Теоретико-правові основи освіти” студенти
мають вміти належним чином застосовувати у практичній діяльності юридичні терміни “освітньо-кваліфікаційний рівень”, “освітній рівень”, “науково-педагогічний
працівник”, “базова вища освіта”, “повна вища освіта” тощо; здійснювати правовий
аналіз нормативно-правових актів, які регулюють відносини в галузі освіти; аналізувати практичну діяльність фахівців та посадових осіб закладів освіти з точки зору
належного застосування правових норм у повсякденній професійній діяльності.
Для підготовки всіх фахівців у вищому навчальному закладі загальнообов’язковим є вивчення правової дисципліни “Правознавство”, що є продовженням і
поглибленим вивченням правових питань, опанування яких відбувалося під час н авчання у загальноосвітньому навчальному закладі, як правило, у 9 класі. Безперечно,
зміст питань з дисципліни “Правознавство” у вищих навчальних закладах за різними
напрямами підготовки майбутніх фахівців має збігатися в деяких питаннях (стосовно забезпечення загальноправової підготовки з формування загальноправової компетенції громадянина Української держави). Проте зміст цієї дисципліни повинен
містити правові питання, спрямовані на забезпечення формування спеціальноправової компетенції, пов’язаної з виконанням професійних функцій майбутнього
фахівця.
Проведений аналіз змісту нормативної дисципліни “Правознавство”, що викладається у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі, засвідчив існування прогалин у змісті стосовно забезпечення професійної спрямованості матеріалу
на виконання інженерно-педагогічних функцій майбутнього фахівця, у зв’язку з чим
було внесено відповідні зміни у зміст.
Так, метою викладання навчальної дисципліни “Правознавство”, що містить
чотири змістові модулі і розрахована на 2,5 кредита (90 годин), є підготовка спеціалістів управлінського профілю, які працюватимуть в умовах побудови правової
держави та ринкової економіки. У професійному плані вивчення дисципліни спрямовано на правове регулювання у сфері виробничих відносин. Майбутній фахівець
повинен опанувати необхідний мінімум правових знань як передумови успішної виробничої діяльності.
Завданням вивчення дисципліни студентами 2, 3 або 4 курсу відповідно до
навчального плану підготовки фахівців різних інженерно-педагогічних спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” є формування у студента: знань
про основоположні відомості з теорії держави і права, основи цивільного, трудов ого, сімейного, адміністративного та кримінального права; умінь орієнтуватися в
чинному законодавстві, аналізувати зміст нормативних актів, застосовувати теоретичні знання та принципи нормативних актів у практичному житті; навичок щодо
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роботи з нормативно-правовими актами, правильного користування юридичною термінологією, правильного застосування правових норм у виробничо-службовій діяльності.
Проведений аналіз програми навчальної дисципліни “Правознавство” засвідчив наявність змістового модулю, що передбачає засвоєння основ трудового права:
теми, присвячені питанням характеристики трудових правовідносин, припиненню
трудових правовідносин, правовому регулюванню робочого часу і часу відпочинку,
трудовій дисципліні, дисциплінарній та матеріальній відповідальності; правовому
регулюванню трудових спорів.
Треба зазначити, що, дійсно, більшість науковців-розробників змісту правової підготовки майбутнього фахівця, незалежно від напряму і спеціальності його
професійної підготовки, звертають основну увагу на галузь трудового права в цілому. Для представника інженерної галузі пріоритетними є питання, пов’язані з правовим регулюванням процесу працевлаштування; видами трудових договорів; правилами внутрішнього розпорядку; індивідуальними та колективними трудовими спорами та порядком їх вирішення; наглядом і контролем за додержанням законодавства про працю; відповідальністю за порушення трудового законодавства тощо.
Проте науковці-розробники змісту мало звертають уваги на те, що відповідно
до чинного законодавства виконання інженерно-виробничої функції зобов’язує майбутнього фахівця забезпечувати безпеку представників робітничих професій при
експлуатації виробничих будівель, споруд, обладнання; безпеку технологічних процесів і використовуваних у виробництві сировини і матеріалів; застосування засобів
колективного та індивідуального захисту; дотримання умов праці на кожному робочому місці, що відповідають вимогам законодавства, тощо.
Інженер-педагог під час виконання інженерно-виробничої функції зобов'язаний проводити роботу, передбачену в нормах про охорону праці, зокрема щодо забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, з проведення
обов’язкових медичних оглядів; проводити навчання та інструктаж працівників з
техніки безпеки і виробничої санітарії, а також перевірку знання ними норм, правил
та інструкцій з охорони праці; інформувати працівників про стан умов і охорони
праці на робочому місці.
Забезпечення спеціально-правової компетенції, необхідної для виконання інженерно-виробничої функції, зумовило потребу в упровадженні до змісту нормативної дисципліни “Правознавство” спеціального змістового модулю, присвяченого
питанням правового забезпечення виробничого процесу, управлінню процесами взаємодії на виробництві на правових засадах.
Отже, удосконалення змісту дисципліни “Правознавство”, передбаченої для
вивчення студентами, що проходять підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем
“бакалавр”, стосувалося забезпечення сформованості спеціально-правової компетенції щодо виконання управлінської функції в інженерно-виробничій діяльності інженера-педагога.
Аналіз змісту навчальної дисципліни “Теорія та методика виховної роботи”
дозволив визначити можливості для внесення питань стосовно забезпечення під час
навчальної діяльності формування професійно-правової компетентності щодо виконання правовиховної функції: оволодіння теоретичними основами правового виховання особистості, його роллю і особливостями у професійно-технічному навчальному закладі; ювенальної юстиції, її засад і можливостей упровадження стосовно
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учнів професійно-технічних навчальних закладів; щодо питань забезпечення правового супроводу учнів тощо. Майбутній інженер-педагог під час професійної підготовки готується до виховання іншої особистості, професійним призначенням якої є
виконання виробничих функцій.
Особливості правовиховної функції інженера-педагога зумовлені особливостями категорії учнів (у зв’язку з чим виховання часто пов’язано з перевихованням
учнів професійно-технічних навчальних закладів, що зумовлює необхідність використання засад ювенальної юстиції); особливостями навчальної діяльності, яка дістає характеристику навчально-виробничої, адже, окрім навчання в аудиторіях, учні
перебувають на виробництві, що посилює необхідність правовідповідної поведінки
під час виконання ними виробничих функцій; необхідність організації їхньої дозвіллєвої діяльності тощо.
Така вибіркова дисципліна, як “Корекційна педагогіка”, спрямована на забезпечення загальних знань студентів щодо забезпечення навчання і виховання особистостей з різного роду відхиленнями: у фізичному, психічному або поведінковому
плані. У зв’язку з тим що на державному рівні проголошена необхідність забезпечення інклюзивного освітнього процесу із залученням дітей з обмеженими можливостями, такі знання з основ коректувальної педагогіки є професійно важливими для
інженера-педагога. З позиції професійно-правової підготовки такі знання повинні
супроводжуватися ознайомленням з положеннями правових документів, що регламентують інклюзію в навчально-виховному процесі професійно-технічного і вищого
навчального закладу, шляхи соціального захисту таких учнів, про що обізнаним п овинен бути і викладач професійно-технічного закладу, що виконує окрім навчальних
ще виховну, організаційну функції тощо.
До змісту дисципліни “Корекційна педагогіка” було впроваджено змістовий
модуль “Правова основа інтеграції молоді з обмеженими можливостями в освітнє та
професійне середовище”, присвячений ознайомленню студентів з міжнародними та
вітчизняними нормативно-законодавчими актами: Декларацією ООН про права інвалідів, Конвенцією ООН про права інвалідів, Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.
До змісту дисципліни “Методика професійного навчання”, під час вивчення
якої студенти опановують дидактичні засади діяльності у професійно-технічному
навчальному закладі, було внесено питання, пов’язані з формуванням умінь аналізувати і використовувати законодавчі документи про освіту при наданні характери стики принципів, рівнів та закладів освіти.
Оскільки функціями інженера-педагога в його професійній діяльності, виконання яких забезпечується сформованою професійно-правовою компетентністю, є
технологічна і нормотворча функції, що передбачає складання стандартів професійно-технічної освіти з конкретної робітничої професії, розробку освітньокваліфікаційних характеристики, навчальних планів з підготовки фахівців конкретної галузі, іншої документації, що регламентує освітньо-виробничий процес з підготовки фахівців робітничих професій, для студентів четвертого курсу, що навчаються
за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, було розроблено факультативний
курс “Стандарти професійно-технічної освіти”.
До змісту курсу було включено питання з історії розвитку стандартизації
професійно-технічної освіти; сучасних підходів до стандартизації професійнотехнічної освіти в різних країнах світу; особливостей професійних стандартів як о сТеорія і практика управління соціальними системами 2‘2015
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нови стандартів професійно-технічної освіти і методики розроблення державних
стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій. Цей курс
входив у комплекс забезпечення підготовки студентів до проходження педагогічної
практики, під час якої вони працювали з такою документацією. Було розроблено
“Методичні рекомендації щодо розробки робочих навчальних планів з конкретних
робітничих професій у професійно-технічних навчальних закладах”.
Для спеціалістів і магістрів було розроблено курс “Нормативно-правове забезпечення освіти”, розрахований на 3 кредити. До змісту курсу було внесено питання з вивчення нормативно-правових актів, що регулюють питання освіти в Україні, та засвоєння їх класифікації; нормативно-правових актів щодо акредитації та ліцензування закладів освіти та освітніх послуг, найму та звільнення працівників у
галузі освіти, положень щодо прав та обов’язків осіб, на яких спрямована діяльність
закладів освіти.
До змісту дисципліни “Інтелектуальна власність” було внесено питання,
пов’язані з формуванням у студентів системи знань у галузі законодавства України з
охорони інтелектуальної власності щодо створення продуктів інженернопедагогічної діяльності, що становлять собою інтелектуальну власність, а також питання, вивчення яких забезпечує формування навичок та уявлень, необхідних для
здійснення творчої діяльності та захисту своїх особистих немайнових та майнових
прав, як в Україні, так і поза її межами.
У змісті розроблених і удосконалених навчальних програм з правознавчих
дисциплін ураховано характерні особливості майбутньої професійної діяльності інженерів-педагогів. У навчальних програмах відповідно до запропонованої системи
неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців інженерно-педагогічного
напряму треба зазначити раціональну структуру, наступність, інтеграцію змісту, узгодженість форм і методів навчання, регламентується набір кінцевих цілей навчання, виховання та розвитку тих, хто навчається, що забезпечує єдність у плануванні
процесу навчання; враховані внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки у змісті
навчальних дисциплін, що забезпечують професійно-правову підготовку майбутнього інженера-педагога.
При розробленні навчальних програм ураховано, що вони мають повністю
відповідати потребам європейського ринку праці залежно від того, коли присвоюється кваліфікація: після бакалаврського курсу навчання або після магістратури.
При складання модульних програм з дисциплін керувалися такими принципами: цільове призначення інформаційного матеріалу, поєднання комплексних, інтегрованих і часткових дидактичних цілей, повнота навчального матеріалу в кожному модулі, відносна самостійність елементів модуля; реалізація зворотного зв’язку,
оптимальна передача інформаційного й методичного матеріалу.
Постановка цілей здійснюється і при оформленні модуля викладачем, і при
обробці модуля на занятті. Використання чіткої, упорядкованої системи цілей важливо, оскільки: забезпечує концентрацію зусиль викладача на визначенні першочергових завдань, порядку та перспективах подальшої роботи; сприяє ясності та гласності у спільній роботі викладача і студентів.
Швидке зростання обсягу правової інформації висуває до кожного викладача
вимогу самостійного пошуку ефективних форм подання важливої інформації у на уково-методичних виданнях. В умовах функціонування системи безперервної професійно-правової підготовки майбутніх інженерів-педагогів розробка навчально32
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методичного комплексу сприятиме формуванню їх компетентностей і реалізації їх
особистісного потенціалу.
Велику роль під час забезпечення змісту професійно-правової підготовки відводять правовому вихованню студента - майбутнього інженера-педагога.
Суб’єктами забезпечення такого важливого напряму є викладачі всіх дисциплін, що
повинні виступати прикладом правовідповідної поведінки під час організації навчальної діяльності студентів. Адже саме тому і не існує педагогів, які викладали б і
навчали певним чеснотам іншу особистість, бо кожна мить спілкування і взаємодії
між педагогом і студентом має такий потенціал з формування позитивних якостей
особистості, що формується. Викладачі власним прикладом повинні виховувати
правосвідомість студентів, дотримуючись нормативних документів, що регламентують діяльність науково-педагогічних працівників.
Потенціал у забезпеченні формування професійно-правової компетентності
має інститут кураторства у вищому навчальному закладі. Так, одним з напрямів роботи кожного куратора з академічною студентською групою є робота з правового
виховання як “формування правової установки на узгодження прагнень і очікувань
особистості з інтересами суспільства, тобто процес вироблення стійких правових
принципів у правосвідомості вихованців, формування правової культури” [5, с.55].
Правове виховання студентів інженерно-педагогічного навчального закладу дістає
професійно-орієнтованого характеру, адже в подальшій професійній діяльності правовиховну функцію виконуватимуть студенти.
Значення мають бесіди з ознайомлення студентів з правилами внутрішнього
розпорядку і поведінки на території вищого навчального закладу, з типовими положеннями про студентський гуртожиток навчального закладу і правила внутрішнього
розпорядку в ньому, про соціальне забезпечення студентської молоді. Окрему увагу
треба приділяти проведенню роботи, спрямованої на організацію дозвіллєвої діяльності студентів, спрямованої у тому числі і на згуртування студентської групи, вироблення толерантного ставлення один до одного, вироблення норм взаємодії.
Куратором у студентській групі повинні проводитися заходи, присвячені
профілактиці негативних явищ у студентському середовищі, що можуть мати і правові наслідки: вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління, наркозалежності тощо. Така робота є особливо ефективною, якщо організується як партнерські заходи
із залученням спеціалістів, що можуть професійно вплинути на молодих людей: медиків, правоохоронців, юристів, представників соціальних служб, молодіжних орг анізацій, діяльність яких може бути також спрямована на залучення студентства до
активної діяльності на правових засадах (волонтерства, благодійних заходів тощо).
Робота кураторів студентських груп повинна мати цілеспрямований, планований і
систематичний характер, що зумовлює необхідність додаткової підготовчої роботи
саме з кураторами.
Для реалізації правового самовиховання має значення організація студентського самоврядування як досвіду з реалізації управлінських функцій на правових з асадах у навчальному процесі, що виховує самостійність і відповідальність за власні
дії, формує вміння управлінської діяльності. Важливе значення участь у студентському самоврядування студентів – майбутніх інженерів-педагогів має для підготовки
до реалізації правоосвітньої функції, адже забезпечує формування знань і умінь студентів з регулювання освітніх правовідносин з учасниками освітнього процесу у
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правовому полі, захист власних прав і обстоювання прав інших, навчає дорослому
життю і правовідповідній поведінці тощо.
Правове самонавчання, що є передумовою для навчально-наукової і науководослідної діяльності студентів, спрямованої на формування професійно-правової
компетентності, повинно передбачати розширення кола досліджуваних студентами
професійних проблем і включати проблеми професійно-правового характеру. Зрозуміло, що яким би досконалим не був зміст навчальних програм з підготовки ст удентів, яке б коло питань не охоплювали навчальні дисципліни з правових дисциплін, завжди залишається місце для самоосвіти. Із постановкою мети освіти на формування саме компетентності зростає роль самонавчання і самоосвіти взагалі і пр авової зокрема ще й через динамічність правових знань. Кожна дисципліна повинна
орієнтувати і заохочувати студента до розширення і поглиблення системи правових
знань шляхом самостійного опанування.
У змісті навчально-наукової роботи студентів треба передбачити ознайомлення з питаннями правового характеру, що розширюють обсяг знань студентів, передбачених темами аудиторних занять з правознавчих дисциплін і дисциплін, у яких
наявним є правовий аспект. Потребує розроблення тематика наукових доповідей
студентів на заняттях, науково-практичних конференціях, що поглиблюють правові
знання, і які мали б обов’язково професійну спрямованість. Перспективним є вибір
наукової теми для факультативного опрацювання на різних етапах підготовки студентів тощо. Така робота повинна бути систематичною, починаючи з другого курсу
навчання студентів, коли вони знайомляться з теоретичними засадами наукової ді яльності і самостійно виконують курсові проекти з фахових і педагогічних дисциплін. Участь у студентських олімпіадах, присвячених правовим аспектам професійної
діяльності, студентських конкурсах творчих робіт, наукових конференціях – усе це
може бути формами професійно-правової підготовки студентів за умови готовності
викладачів до організації такої діяльності, стимулювання студентської аудиторії до
неї.
До змісту навчально-виробничої практики студентів, яка організується на четвертому курсі й реалізується на базі професійно-технічних навчальних закладів,
треба також впроваджувати завдання правового характеру для студентів. Адже саме
на практиці студенти відпрацьовують свої уміння з розроблення навчальної документації, організації навчально-виховної діяльності, керуючись нормативними документами під час виконання педагогічних функцій; використання нормативних док ументів, організації діяльності з дотриманням вимог техніки безпеки і охорони праці
тощо під час виконання виробничих функцій.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, науково-методичне
забезпечення змісту професійно-правової підготовки передбачало внесення змін,
коригування за всіма напрямами професійно-правової підготовки у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі: у зміст правового навчання, правового виховання, правового самонавчання, правового самовиховання, навчально-наукової і
науково-дослідної діяльності, практичної підготовки студентів на базах практики.
Проте підвищити ефективність професійно-правової підготовки можливо не стільки
внесенням змін у зміст, скільки завдяки технологічному забезпеченню цього процесу в умовах вищого інженерно-педагогічного навчального закладу.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
UDC 378.1:62:34

D. Kovalenko
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORTING OF FUTURE ENGINEERTEACHERS’ VOCATIONAL-LEGAL TRAINING CONTENT
This article presents a theoretical background to the necessity of changes in the content of
students’ legal training during the higher engineering and pedagogical education in accordance
with the problem of supporting the proper performance of specialists’ professional functions.
The analysis of documents which regulate the content of future engineer-teachers’ vocational-legal training suggests the necessity and possibility of amendments introduction to the present academic disciplines content which could contain potential questions that reveal the vocational-legal problems of engineering and teaching. In general, it is found that the present teaching materials for future engineer-teachers’ training do not satisfy requirements to create the future specialist’s vocational-legal competence. The author has developed training courses, the
content of which is directly aimed to support the future engineer-teachers’ readiness to perform
professional duties on a legal basis. The content of the developed and advanced jurisprudential
disciplines training programs considers characteristics of future engineer-teachers’ professional
activity.
The possibilities of educational work with students to promote the content of their vocational-legal training are analyzed and identified. The potential of students’ research activities,
curricular practical training and students’ independent work on formation their vocational-legal
competence is identified here too.
The technological process support of future engineer-teachers’ vocational-legal training
is required for further research.
Keywords: vocational-legal training, system, future engineer-teachers, vocational-legal
training content, scientific and methodological providing of content.

УДК 378.1:62:34
Д. В. Коваленко
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРАПЕДАГОГА
В статье представлено теоретическое обоснование необходимости внесения
изменений в содержание правовой подготовки студентов в условиях высшего инженернопедагогического образования в соответствии с проблемой обеспечения надлежащего исполнения специалистами профессиональных функций. Разработано научно-методическое
обеспечение содержания профессионально-правовой подготовки путем его усовершенствования, дополнения по разным направлениям профессионально-правовой подготовки: учебной, воспитательной, научно-исследовательской работы студентов.
Ключевые слова: профессионально-правовая подготовка, система, будущий инженер-педагог, содержание профессионально-правовой подготовки, научно-методическое
обеспечение содержания.
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