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of determining the nature, content and structural components of professional readiness of future physical education teachers to
formation patriotic values of student youth. The author’s definition of the concept «patriotic values of student youth» is given.
The author's definition of the concept «professional readiness of future physical education teachers for the formation of patriotic
values of student youth» as a stable personal quality, characterized by the presence of relevant theoretical knowledge and practical skills (gnostic, projective, constructive, organizational, communicative), and also the presence of students' strong motivation to form patriotic values of student youth in the process of physical culture, high degree of psychological stability, conviction
in the need for professional self-improvement and self-realization is proposed. The structure of professional readiness of future
physical education teachers for the formation of patriotic values of student youth through a set of relevant components – motivational-volitional, cognitive, procedural is characterized. It is noted that: motivational and volitional component of professional
readiness is characterized by the formation of future teachers of physical culture of a high level of patriotism, deep awareness
of the importance of forming patriotic values of student youth on the basis of modern methodological, conceptual and methodological and practical developments, based on which an important aspect is the opposition to the aggressor country (namely, all
manifestations of the hybrid war unleashed by the Russian Federation against Ukraine); the cognitive component presupposes
that future physical education teachers have a set of knowledge, in particular about the purpose, tasks, principles, content
and features of the formation of patriotic values of student youth, etc.; procedural component is characterized by the presence
of future teachers of physical culture a set of practical skills on the maximum use of physical culture opportunities for the formation of patriotic values of student youth.
Key words: professional training, professional readiness, future teachers of physical culture, patriotic values.
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті презентована авторська концепція педагогічно-правової компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Виявлено, що правова підготовка в закладах вищої освіти базується на викладанні дисциплін «Правознавство» та «Основи конституційного права України» чи інтегрованого курсу на їх основі та іноді доповнюється
розділом «Права дитини у світовому контексті». Це не забезпечує майбутнім учителям початкових класів належного
рівня готовності до формування правової компетентності молодших школярів. Обґрунтовано поняття педагогічноправової компетентності майбутнього вчителя початкової школи як інтегроване особистісне утворення, характерне
синтезом знань і навичок, необхідних для успішного здійснення педагогічно-правової діяльності, та спроможності
вчителя використовувати фахові знання, вміння і навички для вирішення стандартних і нестандартних педагогічно-правових завдань і проблем. Концептуально розвиток професійної педагогічно-правової компетентності учителя
початкової школи тлумачимо як цілеспрямовану діяльність закладів вищої освіти щодо забезпечення психолого-педагогічної та правознавчої підготовки вчителя початкової школи та реалізації ним особистісно орієнтованої моделі взаємодії з учнями у формуванні правової компетентності учнів. Зміст і форми правознавчої роботи диференціюються
залежно від рівня професійної компетентності педагогів, досвіду професійної підготовки фахівців за певними спеціальностями, особистих інтересів, потреб, мотивів діяльності викладачів, віку конкретного педагогічного працівника
та стажу його викладацької роботи в навчальному закладі, рівня психологічної готовності до формування правової
компетентності учнів тощо. Готовність майбутнього вчителя до формування правової компетентності учнів розглядаємо як достатній рівень сформованості професійної педагогічно-правової компетентності учителя початкової школи та виокремлюємо низку компонентів готовності (мотиваційний, знаннєвий, діяльнісний та особистісний).
Виявлено особливості розвитку професійної педагогічно-правової компетентності учителя початкової школи. Реалізація концепції передбачає, що підготовка майбутніх учителів до формування правової компетентності учнів здійснюється за таких умов: формування готовності майбутніх учителів до формування правової компетентності учнів
за компонентами; оновлення змісту професійних знань щодо сутності організації правознавчої діяльності; розробка
інноваційних методів і форм організації студентів для усвідомлення важливості формування правової компетентності учнів; використання здобутих знань, набутих умінь і навичок у навчанні в процесі педагогічної практики та майбутньої професійної діяльності.
Ключові слова: концепція, розвиток, професійна компетентність, педагогічно-правова компетентність, майбутній учитель, початкова школа, молодші школярі.

Удосконалення системи правової освіти учнівської молоді набуває особливої актуальності в нових соціально-економічних умовах [6], а «пошуки шляхів удосконалення змісту і методики правової освіти та правового виховання майбутніх учителів мають здійснювати заклади вищої освіти різних рівнів акредитації»
[2, с. 141]. Така установка зумовлює проблему формування в майбутнього вчителя початкових класів педагогічно-правової компетентності фахівця, здатного виконувати педагогічну діяльність в умовах інклюзивної освіти. Правова підготовка учителя базується, як правило, на викладанні дисциплін «Правознавство»
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та «Основи конституційного права України» чи інтегрованого курсу на їх основі та іноді доповнюється розділом «Права дитини у світовому контексті».
На нашу думку, педагогічно-правова компетентність майбутнього вчителя початкової школи – це одна
з важливих характеристик його професійної діяльності. Вона охоплює комплекс теоретичних знань, умінь
та навичок, практичних знань, умінь та навичок та особистісно значущих і професійно важливих якостей
і вимагає концептуального підходу. Концепція є формою, за допомогою якої викладаються основна точка
зору, провідний задум, теоретичні вихідні принципи побудови педагогічного процесу чи педагогічної системи, призначені викласти теорію в конструктивній, прикладній формі. Щоб виконувати своє призначення,
концепція має відповідати певним вимогам. Зокрема, системність концепції полягає в чіткому визначенні її
структури та забезпеченні зв’язків між елементами цієї структури, системність виражається в структурності
загальної концепції професійної педагогічно-правової компетентності вчителя в початковій школі.
Проблема правової підготовки майбутнього вчителя початкової школи досліджується переважно у виховному та соціальному аспектах. Теоретичні та практичні аспекти формування педагогічної культури викладача у процесі підготовки майбутнього магістра з правознавства до викладацької діяльності досліджував
Є. Безсмолий [1]. Наукові розвідки проводилися в напрямах розроблення педагогічних основ правовиховної роботи з молодшими школярами (І. Запорожан [3], М. Фіцула [12]), правової компетентності учителя
як основи управління школою (О. Іваній [4]), формування правової компетентності в сучасних студентів
(Д. Клочкова [5]), підготовки майбутніх вчителів початкових класів до правового виховання молодших
школярів (Л. Мацук [7]), розвитку основ педагогічного правознавства (М. Подберезський [9]), формування
готовності майбутніх учителів до правового виховання молоді (В. Пономарьова [10]), а також навчання правознавства учнів основної і старшої школи (Л. Рябовол [11]) та ін. Водночас проблема розроблення концепції педагогічно-правової компетентності майбутнього вчителя початкової школи не знайшла належного
вирішення в сучасній педагогічній теорії та практиці. Тому нагальною потребою сьогодення є формування
в майбутнього вчителя початкових класів високого рівня педагогічно-правової компетентності ще під час
навчання в закладах вищої освіти.
Мета статті – обґрунтувати основи авторської концепції педагогічно-правової компетентності майбутнього вчителя початкової школи.
Аналіз масової практики роботи вчителів початкових класів свідчить про те, що в сучасній школі ще не
сформувалася чітка й достатньо обґрунтована система правознавчої роботи з дітьми молодшого шкільного
віку, «натомість у практиці підготовки вчителів у педагогічних навчальних закладах закцентовано питання
формування їхньої дидактико-методичної культури. Щодо підготовки студентів до виховання школярів,
зокрема до правового, зазначимо, що окреслений аспект діяльності вищої школи потребує істотного поліпшення» [7, с. 4].
Шкільна правова освіта є предметною освітньою системою, частиною освітніх систем вищого рівня, безпосередньо підсистемою шкільної суспільствознавчої освіти як галузевої освітньої системи: «У макросистемі шкільної правової освіти виділено мікросистему навчання правознавства, структуру якої утворюють
цільовий, змістовий, організаційний та контрольно-результативний компоненти. Вони є порівняно самостійними, однак функціонують лише в єдності, знаходяться у стійких і закономірних взаємозв’язках, за яких
зміни в одному з них спричиняють зміни в іншому та системі в цілому» [11, с. 369].
Функції розвитку професійної педагогічно-правової компетентності вчителя початкової школи визначаємо так. На науковому рівні виділяємо науково-теоретичну та пояснювальну функції, на методичному
рівні – конструктивно-технічну та нормативну.
Моделювання як створення пошукових і нормативних моделей з урахуванням вірогідної або бажаної
зміни використовується для побудови концептуальної моделі розвитку професійної педагогічно-правової
компетентності учителя початкової школи. Ця модель містить усі основні структурні елементи, показує їхні
взаємозв’язки та відображає основні ідеї концепції.
Розвиток професійної педагогічно-правової компетентності учителя початкової школи у початковій школі
ми тлумачимо як цілеспрямовану діяльність закладів вищої освіти щодо забезпечення психолого-педагогічної та правознавчої підготовки учителя початкової школи та реалізації ним особистісно орієнтованої моделі
взаємодії з учнями у формуванні правової компетентності учнів. Її слід розглядати як підсистему в загальній
системі закладів вищої освіти. Значення правознавчої роботи полягає в тому, що вона сприяє особистісному
розвитку вчителя, забезпечує належний рівень його психолого-педагогічної підготовки до викладання, проведення різних форм авдиторної і позаавдиторної роботи з учнями.
Педагогічно-правова компетентність майбутнього вчителя початкової школи – це інтегроване особистісне утворення, характерне синтезом знань і навичок, необхідних для успішного здійснення педагогічноправової діяльності та здатності вчителя використовувати фахові знання, вміння і навички для вирішення
стандартних і нестандартних педагогічно-правових завдань і проблем.
Метою формування педагогічно-правової компетентності в майбутнього вчителя початкової школи є забезпечення високого рівня компетентності завдяки професійній підготовці студентів у закладі вищої освіти.
Відповідно до мети конкретизовано завдання: забезпечити оволодіння загальнонауковими,
загальнопедагогічними і фаховими знаннями, вміннями та навичками із правових галузей знань;
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сприяти засвоєнню умінь і навичок, накопиченню професійного досвіду педагогічно-правової
діяльності в початковій школі; забезпечити педагогічні умови формування ключових елементів когнітивної, діяльнісної й фахової компетенцій; удосконалювати і розвивати особистісно значущі якості
в майбутнього вчителя початкової школи; формувати професійно важливі якості в майбутнього вчителя
початкової школи.
Конкретні цілі формування професійної педагогічно-правової компетентності вчителя початкової школи
визначаємо як:
– поєднання програмного матеріалу та правових знань учнів у навчальному процесі в початковій школі;
– забезпечення логічної послідовності методичних розробок та їх впровадження у практику;
– організація формування правової компетентності учнів початкової школи та її діагностика;
– забезпечення неперервного навчання правознавчих знань навчально-методичними матеріалами, які
узгоджені та скоординовані на всіх ступенях навчання;
– створення і апробація науково-правознавчої та навчальної літератури;
– підготовка навчальних планів та планів позакласної роботи;
– добір матеріалів для самостійної роботи;
– розроблення методичних матеріалів для самостійного опрацювання фахової літератури, написання
курсових робіт і дипломних проєктів; створення умов для мотивації навчання на кожному ступені;
– упровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій на всіх ступенях навчання.
Зміст і форми правознавчої роботи диференціюються залежно від рівня професійної компетентності
педагогів, досвіду професійної підготовки фахівців за певними спеціальностями, особистих інтересів,
потреб, мотивів діяльності викладачів, віку конкретного педагогічного працівника та стажу його викладацької роботи в навчальному закладі, рівня психологічної готовності до формування правової компетентності учнів.
Готовність майбутнього вчителя до формування правової компетентності учнів розглядаємо як достатній
рівень сформованості професійної педагогічно-правової компетентності учителя початкової школи.
Н. Мойсеюк наголошує, що «термін готовність уживається у двох значеннях: 1) навченість, підготовленість до виконання майбутніх завдань; 2) наявність компетентності, знань і умінь, потрібних для виконання
поставлених завдань. Таким чином, сутність готовності визначається комплексом фахових, методичних
та психолого-педагогічних знань та вмінь особистості» [8, с. 365].
Ми виокремлюємо компоненти готовності: мотиваційний, знаннєвий, діяльнісний, особистісний. Організаційне забезпечення розвитку професійної педагогічно-правової компетентності вчителя початкової школи
неможливе без поєднання зусиль навчальних закладів у здійсненні освітньої діяльності.
Можливі кілька варіантів спільного вирішення проблем. Один із них – це налагодження відносин між
навчальними закладами на горизонтальному й вертикальному рівнях (дошкільна, основна та старша школа).
Такий підхід дає змогу здійснювати підготовку за узгодженими навчальними планами та програмами, але не
передбачає комплексного вирішення проблем максимального використання наявного потенціалу навчальних предметів у формуванні правової компетентності учнів в їхній освітній діяльності. Інший варіант –
створення в навчальному закладі позанавчальних підрозділів, які здійснюють освітню правову діяльність за
нижчими ступенями освіти.
Реалізація концепції передбачає, що підготовка майбутніх учителів до формування правової компетентності учнів здійснюється за таких умов: формування готовності майбутніх учителів до формування правової компетентності учнів за компонентами; оновлення змісту професійних знань щодо сутності організації
правознавчої діяльності; розробка інноваційних методів і форм організації студентів на усвідомлення важливості формування правової компетентності учнів; використання здобутих знань, набутих умінь і навичок
у навчанні у процесі педагогічної практики та майбутньої професійної діяльності.
Висновки. Особливості розвитку професійної педагогічно-правової компетентності вчителя початкової школи передбачають наскрізні інтегровані навчальні плани, підручники та навчальні посібники,
скоординовані з іншими ступенями навчання, методичні матеріали написання курсових і дипломних
робіт, навчальну та навчально-методичну літературу, технічні засоби навчання; розробляються інтеґровані комп’ютерні навчальні програми. Концептуально розвиток професійної педагогічно-правової компетентності учителя початкової школи тлумачимо як цілеспрямовану діяльність закладів вищої освіти
щодо забезпечення психолого-педагогічної та правознавчої підготовки вчителя початкової школи та реалізації ним особистісно орієнтованої моделі взаємодії з учнями у формуванні правової компетентності
учнів. Готовність майбутнього вчителя до формування правової компетентності учнів розглядаємо як
достатній рівень сформованості професійної педагогічно-правової компетентності вчителя початкової школи та виокремлюємо низку компонентів готовності (мотиваційний, знаннєвий, діяльнісний
та особистісний).
На подальших етапах дослідження передбачено вирішення таких завдань: розкрити зміст і сутність педагогічно-правової компетентності, встановити та обґрунтувати структурні складники компетентності, створити модель педагогічно-правової компетентності та визначити шляхи її впровадження у практику.
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Popadych O. O. Concept of development of professional pedagogical and legal competence of a future elementary
school teacher
The article presents the author’s concept of the pedagogical and legal competence of a future elementary school teacher. It is
determined that legal training at higher education establishments is based on teaching the course of «Law Science» and «Fundamentals of the Constitutional Law of Ukraine» or the integrated course, being sometimes supplemented with the chapter «Rights
of children in the global context». Such approach does not provide the appropriate level of knowledge for future elementary
school teachers to develop legal competence of elementary school students. The research substantiates the concept of the pedagogical and legal competence of a future elementary school teacher as an integrated personal formation, being characterized
by the synthesis of knowledge and skills, which are necessary for successful pedagogical and legal activity, and the teacher’s
competence to use professional knowledge and skills to solve standard and specific pedagogical and legal problems and tasks.
Conceptually, development of professional pedagogical and legal competence of an elementary school teacher is interpreted
as a focused activity of higher education establishments on supply of psychological and pedagogical, as well as legal training
of an elementary school teacher and implementation of the learner-centered model of interaction with students in formation
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of their legal competence. The essence and forms of legal work are differentiated depending on the level of teachers’ professional competence; experience of professional skills of the specialists by defined specialties; personal interests, needs, motifs
of teachers’ work; age of each pedagogical worker and his/her pedagogical work experience at the educational establishment;
level of psychological maturity to develop legal competence of students, etc. Proficiency of a future teacher to develop legal
competence of students is considered as a sufficient level of professional pedagogical and legal competence of an elementary
school teacher. Therefore, a set of components, characterizing the proficiency (motivation, knowledge, activity and personality)
are specified in the research. The work identifies peculiarities of development of professional pedagogical and legal competence of an elementary school teacher. The concept suggests that training of the future teachers to be able to develop legal
competence of their students is implemented under the following conditions, particularly formation of the proficiency of future
teachers to develop legal competence of students by the components; upgrading of the content of professional knowledge
on the essence of organization of the legal activity; development of innovative methods and forms, aimed for the students to
understand the importance of legal competence; use of the gained knowledge and mastered skills in the process of pedagogical
practice and future professional activity.
Key words: concept, development, professional competence, pedagogical and legal competence, future teacher, elementary
school, elementary school students.
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Романенко О. В., Обозний В. В.
ЯКІСТЬ ОСВІТИ ФАХІВЦЯ ТУРИЗМУ ЗА ВИМОГАМИ НАЗЯВО:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Досліджуються питання підготовки та безпосереднього проходження акредитаційної експертизи за спеціальністю «242 Туризм» освітньо-професійної програми «Міжнародний туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри туризму, роботи експертної групи Національного агентства з питань забезпечення якості вищої освіти
з 28 по 30 вересня 2020 року у віддаленому (дистанційному) режимі, актуальність, важливість і необхідність якої продиктована сучасними реаліями відповідності механізму формування загальноєвропейського освітнього простору, що
дасть змогу забезпечити міжнародне визнання національних освітніх програм, мобільність студентів і викладачів,
підвищить якість освіти. Розглядаються перспективні етапи удосконалення роботи: на профорієнтаційному етапі –
посилення профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами, зокрема використовування розробленої системи
пошуку навчання і професійної орієнтації на краєзнавство і туризм здібної учнівської молоді в системі шкільного
профільного навчання, наприклад, у МАН; на організаційному і теоретико-аналітичному етапі – теоретичне обґрунтування технологічного підходу як одного з напрямів удосконалення процесу навчання. Зокрема, підготовка фахівців
майбутніх бакалаврів туризму на основі реалізації науково-дослідної складової частини виробничих практик, які на
різних курсах мають бути змодельовані таким чином, щоб розвивати в студентів науково-дослідницькі компетенції,
а на їх основі формувати компетенції професійні; на дослідницько-прикладному етапі – в умовах виробничої практики
вирішувати бізнесово-господарські завдання та створювати зразки навчально-виробничої діяльності, які сприяють
професійному зростанню майбутнього фахівця бакалавра туризму; під час навчально-методичного етапу напрацьовані результати впроваджувати у навчально-виховний процес, зокрема, удосконалювати технологію професійної підготовки майбутніх фахівців бакалаврів туризму.
Ключові слова: фахівець бакалавр туризму, експерти, критерії оцінювання якості, європейські стандарти, педагогіка, економіка, географія, ОПП «Міжнародний туризм».

Важливою проблемою залишається організація якісної освіти фахівця туризму в умовах євроінтеграційного руху, національної освіти до загальноєвропейської політики у сфері професійної освіти і навчання
в закладах вищої освіти.
В останні роки почав активно функціонувати ринок освітніх туристичних послуг із посиленням на
ньому конкуренції перед педагогічними закладами вищої освіти, в яких здійснюється туристична підготовка кадрів. Нині процес формування контингенту абітурієнтів утруднюється такими обставинами:
по-перше, об’єктивно скорочується кількість абітурієнтів внаслідок демографічного спаду 1991–1999 р.,
що привело до фактичного зникнення конкурсності під час прийому в заклади вищої освіти; по-друге, з різних причин погіршується «якість» набору та мотивація молоді до навчання; по-третє, негативну роль відіграє поширена в останнє десятиріччя тенденція заміни копіткого профорієнтаційного навчання учнівської
молоді агітаційно-рекламними заходами, орієнтованими на вступ до ЗВО. Залишається значною частка
абітурієнтів і студентів-початківців, які намагаються перенести стереотип відпочинкового туризму на професійну діяльність. Практичний досвід нагадує про те, що повноцінно розкрити майбутнім абітурієнтам
сутність і творчий характер професійної туристичної діяльності можна тільки в умовах профорієнтаційнопрофільного навчання.
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