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achieving the vital success of both the teacher and his students. The authors examine the essence and components of pedagogical ethics. In the structure of pedagogical ethics as a branch of ethical knowledge, the researchers suggest to highlight the following aspects: the ethical assessment of the educational environment; moral principles of pedagogical workers (professional morality); moral climate in the pedagogical team; examples of the teacher’s ethically impeccable behavior in professional and everyday activities; manifestations of unethical behavior in the professional and everyday activities of the teacher and ways to overcome them; norms of pedagogical etiquette as ritualized external norms of behavior of the teacher. In this article, the ethical requirements concerning the interaction of the teacher with students, parents, administration, colleagues and other communicators are systematized and generalized. The authors also focus on the ethical principles of interaction between the teacher and the informational and social environment, defines the basic principles of the network ethics of the teacher. The researchers examine separately the manifestations of the unethical behavior of the teacher, the forms of disturbance of professional ethics by the teacher. The article proposes measures to stimulate the ethical behavior of pedagogical workers in educational institutions, in particular by developing ethical norms, creating ethical structures, hot lines, teaching ethical behavior, a personal example of a leader. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі реформування освітнього простору в Україні пріоритетними напрямками наукової діяльності викладачів гуманітарних дисциплін є подальше теоретичне обґрунтування необхідності гуманітарної освіти в системі вищої школи України, адже відповідні компетентності є нормою для будь-якої особи, котра опановує освітні програми та висвітлення специфіки теоретико-методичних засад вивчення правознавчих дисциплін з урахуванням сучасних тенденцій розвитку суспільства й подальшої професійної діяльності майбутніх фахівців. Включення правознавчих навчальних дисциплін в інваріативні складові навчальних планів сприятиме процесу формування правової культури здобувачів вищої освіти, адже такий процес тільки в позааудиторній діяльності не може бути результативним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на посилену увагу громадськості, науковців, методистів, усіх учасників освітнього процесу про проблем формування правової культури молоді, результативність такої діяльності не завжди видається ефективною. У статті Ю. Атемаскіної порушуються питання про формування правової культури педагогів у процесі освітньої діяльності в дошкільних навчальних закладах [1]. У науковій розвідці В. Беніна з’ясовується цінність правової культури як одного з пріоритетних демократичних інститутів [2]. А співвідношення понять та правових категорій «культура правової діяльності» та «правова культура» досліджує Л. Бєлая [3]. Науковець І. Долініна наполягає на необхідності потужної правопросвітницької роботи та робить спробу сформувати її концептуальні засади [4]. У своїх статтях ми окреслюємо авторське бачення основних напрямків правоосвітньої та правовиховної діяльності з урахування норм національного © Т Жалій, 2017 
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законодавства та локальних нормативно-правових актів [5]. Особливості здійснення правової освіти в умовах сучасного закладу освіти вивчає О. Зоріна [6]. Через співвідношення понять «цінність права» і «правова культура» розглядає проблему А. Карась [7]. О. Минькович-Слободяник розглядає ціннісні основи політичної та правової культури, а Н. Оніщенко вивчає правову культуру через призму інститутів громадянського суспільства [8-9]. Дослідниця Н. Четверінкова простежує процес формування правової культури батьків [10]. Увагу М. Щербаня привертають технології формування правової культури здобувачів вищої освіти І-II рівнів акредитації [11]. 
Метою статті є висвітлення теоретико-методичних засад формування правової культури сучасної молоді в умовах вищого закладу освіти. Розглядаються пріоритетні напрямки роботи колективу кафедри Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка в контексті освітньої діяльності для формування правової культури здобувачів вищої освіти. 
Виклад основного матеріалу. Правову культуру слід розглядати у широкому значенні цього терміну як складову загальної культури суспільства, пов’язану з загальним ціннісним уявлення людини про повагу до закону, норм звичаєвого права та необхідність неухильного дотримання цих норм. У рамках цього дослідження ми вивчаємо правову культуру здобувача вищої освіти як таку рису студента, яка характеризується повагою до права, ґрунтовним знанням змісту правових норм публічних і приватних галузей права, уміннями використовувати ці навички на практиці й демонструвати активну правомірну поведінку [11, с. 7]. Варто зазначити, що держава сьогодні стурбована зниженням рівня правової культури, низьким рівнем громадянської свідомості та недостатнім патріотичним вихованням молоді. Свідченням цього є запровадження обов’язкового предмету «Громадянська освіта» для учнів 10-класу й проведення низки тренінгів для викладачів педагогічних закладів вищої освіти для підготовки фахівців з цього курсу. Правова культура здобувача вищої освіти має такі елементи: знання і розуміння права; повага до права, звичка вчиняти тільки правомірні дії, вміння використовувати на практиці набуті знання, активність студента в сприянні реалізувати правові приписи.  Правова культура формується через систему правоосвітньої та правовиховної робіт і має на меті формування правових компетентностей особи. Тому метою освітньої діяльності викладача правознавчих дисциплін є формування правових компетентностей студентів у ході навчально-виховного процесу й поза навчальний час. Правова (юридична) компетентність здобувачів вищої освіти формується в ході освітньої діяльності та набуття ними соціального досвіду за межами загальноосвітнього закладу й стосується основних галузей права та ґрунтується на навичках застосування в різних сферах діяльності. Підвидами правових компетенцій сьогодні розрізняють такі: а) Аксіологічно-правова формується через висловлювання, ставлення, повідомлення власної позиції щодо функції права у суспільстві, правомірної та неправомірної поведінки, юридичної відповідальності за правопорушення, визначення чеснот громадянина правової демократичної держави. б) Логічно-правова – через визначення окремих ознак правових понять, формулювання їхніх визначень, виділення основних складових правових явищ та фактів, побудову структурно-логічних схем. в) Юридично-мовленнєва – через характеристику правових явищ (правомірної та неправомірної поведінки), обговорення їх у колективі та повідомлення власної позиції, обґрунтування її, інсценівки правових ситуацій. г) Інформаційно-правова – уміння працювати з джерелами юридичної інформації, аналізувати нормативно-правові акти, користуватись довідковою літературою, Інтернетом для самостійного пошуку інформації[5, с. 57]. Правова компетентність належить до тієї групи компетенцій, які формуються сьогодні педагогами в Україні, поширені сьогодні в Україні, в європейських рекомендаціях. Відповідно до Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя компетентність (Competence) – це здатність використовувати знання, навички та особисті, соціальні та/або методологічні здатності в роботі або навчанні, а також у професійному та особистісному розвитку [9, с.11]. В освітній діяльності необхідним є підготовка та популяризація серед студентів навчальних програм вибіркових навчальних дисциплін правознавчого спрямування, перелік яких повинен розміщуватися на офіційному веб-сайті та бути доступним для ознайомлення. З цією метою колектив кафедри правознавства розробив навчальні програми таких дисциплін: «Права людини», «Правознавство», «Громадянське суспільство в Україні», «Становлення громадянського суспільства в Україні», «Право інтелектуальної власності», «Конституційне право України», «Авторське право», «Екологічне право», «Основи конституційного права України», «Шкільний курс правознавства та методика його викладання», «Антикорупційне законодавство». Уже з наступного навчального року 



ISSN  2075-1478.  Педагогічні науки.  2017.  № 70 
 

49 

здобувачам вищої освіти будуть запропоновані такі курси: «Гуманітарна політика в Україні», «Інноваційні форми вивчення правознавчих курсів», «Юридична деонтологія», «Основи публічних галузей права», «Основи приватних галузей права» та ін. Відповідно до плану виховної роботи проводяться низка правовиховних заходів. Серед яких особливою популярність відзначаються: правовий захід «Метаплан» (проведення й обговорення екскурсії до ГУ Національної поліції в Полтавські області), «Мозаїка» фільмів на правозахисну тематику, «Дефіле «Дайджест правозахисників» (презентація діяльності працівників установ, підприємств, організацій, котрі здійснюють правозахисну діяльність), брифінги працівників СБУ, прокуратури, «Правовий фреш» (інформування про новели чинного законодавства), «SWOT-аналіз» подій, явищ, процесів, інтерактивні дискусії з проблем гендерної рівності та ін. Ключовими напрямками реалізації правоосвітніх та правовиховних заходів є виконання таких положень: підвищення рівня обізнаності здобувачів вищої освіти щодо норм приватних та публічних галузей права України, прищеплення важливості та «моди» на правомірну поведінку в суспільстві, усвідомлення необхідності сприяння в реалізації правових приписів та недопущення випадків правового нігілізму. Усе це сприятиме підвищенню рівня правової культури кожного студента й українського суспільства вцілому. 
Висновки. Отже, підбиваючи підсумок проведеного дослідження, вкажемо, що важливими теоретико-методичними засадами формування правової культури сучасної молоді в умовах вищого закладу освіти є необхідність її підвищення та подолання випадків правового нігілізму не лише через систему позанавчальної роботи, але й освітньої діяльності здобувачів вищої освіти, що вимагає запровадження студентоцентрованого, професійно-орієнтованого навчання (з урахуванням особливостей змісту навчальних дисциплін, передбачених освітніми програмами майбутніх учителів історії, хімії, математики, фізичної культури та ін.). Вирішення порушених проблем та вдосконалення теорії й методики викладання гуманітарних дисциплін в умовах сучасного закладу вищої освіти були б більш ефективними за умов розв’язання низки питань: 
 збільшення кількості кредитів для здобувачів вищої освіти на вивчення гуманітарних дисциплін із запровадженням обов’язкової складової (до якої, як правило, завжди входили такі навчальні дисципліни: «Історія України», «Історія української культури», «Філософія», «Етика», «Естетика», «Правознавство», «Конституційне право України», «Громадянська освіта», «Соціологія», «Політологія»); 
 реалізація принципу вибору навчальної дисципліни і студентами, й ЗВО не лише de-jure, але й de-facto; 
 визначення невичерпного переліку навчальних дисциплін, які можуть вивчатися майбутніми фахівцями спеціальностей з урахуванням «квоти» філософсько-світоглядних, історичних, правознавчих дисциплін; 
 розширення освітніх можливостей навчального закладу для оволодіння кількома освітніми програмами, що підвищило б конкурентноспроможність майбутнього фахівця на ринку праці. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF FORMING LEGAL CULTUREOF 
MODERN YOUTH IN THE CONDITIONS OF THE HIGHER EDUCATION AGENCY 

The article covers theoretical and methodical principles of formation of the legal culture of modern youth in the 
conditions of a higher educational establishment. It is indicated the need to increase the level of legal culture not only through the 
system of extra-curricular work, but also the educational activity of applicants for higher education, which requires the 
introduction of not only student-centered, but also vocational-oriented education (taking into account the peculiarities of the 
content of the disciplines envisaged by the educational programs of future teachers of chemistry, mathematics, labor studies, 
physical culture, etc.). There is a need to increase the number of credits for the study of humanities by future teachers with the 
introduction of an invariant (compulsory) component (which, as a rule, always included such academic disciplines as "History of 
Ukraine", "History of Ukrainian Culture", "Philosophy", " Ethics "," Aesthetics "," Jurisprudence "," Constitutional Law of 
Ukraine "," Sociology "," Political Science "). The author is convinced that the priority directions of scientific activity of teachers 
of humanities are further theoretical substantiation of the necessity of humanitarian education in the system of higher education 
of Ukraine, since the corresponding competencies are the norm for any person who obtains the educational qualification level of 
"bachelor" and "master" and the coverage the specifics of the theoretical and methodological principles of studying law 
disciplines in the light of modern trends in the development of society and the further professional activity of future teachers. 
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