
Назва дисципліни:

Формування правової культури  майбутнього вчителя 

Факультет початкової, технологічної та професійної освіти

Кафедра теорії і практики технологічної та професійної освіти

Дисципліна широкого вибору для студентів всіх спеціальностей

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)



профайл викладача: 
http://www.slavdpu.dn.ua/inde

x.php/teorii-i-praktyky
tekhnolohichnoi-ta-profesiinoi

osvity/sklad-kafedri
e-mail викладача: tsibulko.grigoriy@gmail.com

сторінка курсу в Moodle: 
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/cours

e/view.php?id=1901;
розклад консультацій: середа 12.00-15.00

ПІБ викладача, науковий ступінь, вчене звання:

Цибулько Григорій Яковлевич 

кандидат педагогічних наук, доцент.



Правова освіта вчителя є невід’ємною складовою його професіоналізму, фундаментальної 
підготовки та педагогічної майстерності. Завдання процесу формування правової підготовки 
вчителів полягають у здійсненні комплексу заходів, серед яких основним є ознайомлення з 
правами вчителя (людини), знань положень Конституції України та необхідних законів про 
освіту, а також усіх офіційних матеріалів, пов'язаних зі змістом навчальних предметів, які 
вони будуть викладати в загальноосвітніх школах та інших закладах освіти.

У рамках спецкурсу передбачені лекції, 
практичні заняття, самостійна робота студентів з 
вивчення матеріалу основ правової культури, 
має важливе значення й спрямована на засвоєння 
необхідних теоретичних і частково практичних 
знань за умови самостійної роботи з літературою 
та електронними носіями інформації.



• Основною метою спецкурсу є професійна підготовка майбутнього 
вчителя до набуття правових знань, умінь та розвитку їх професійних і 
особистісних якостей, необхідних для здійснення професійної 
діяльності у правовому полі, а також формування правової культури 
майбутніх вчителів.

Мета вивчення 
дисципліни:

• здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

• здатність до розуміння предметної області та розуміння професії;

• здатність до використання законів про працю;

• здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями в області права;

• здатність до визначеності та наполегливості щодо поставлених 

правових завдань і  обов’язків вчителя.

Загальні компетентності, 
які будуть сформовані за 
результатами вивчення 

дисципліни:

• професійна підготовка – складова частина процесу формування правової 
культури;

• філософські засади педагогічної етики, професійний педагогічний 
обов’язок, педагогічна справедливість, педагогічна честь і педагогічний 
авторитет;

• правові аспекти педагогічної діяльності.

Спеціальні компетентності, 
які будуть сформовані за 
результатами вивчення 

дисципліни:

Очікувані результати навчання:

• Уміння використовувати культурологічний підхід в професійній діяльності;

• володіти питаннями законодавчого забезпечення професійної діяльності;

• дотримуватись педагогічної етики, педагогічної справедливості;

• в своїй діяльності спиратись тільки на чинне законодавство.



1
• Професійна поведінка вчителя.

2
• Правові основи професійно-педагогічної діяльності  вчителя.

3
• Основи правовідносин в закладі загальної середньої освіти.

4
• Реалізація правових знань вчителя.

5
• Правова самоосвіта вчителя.

6
• Правова культура як частина сучасної науки і практики.

7
• Правова культура професійно-педагогічної діяльності учителя.

8
• Правові аспекти педагогічної діяльності вчителя.


