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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми.  Сучасні вимоги до сформованості професійно важливих

компетентностей  випускників  закладів  вищої  освіти  розвиваються  під  впливом
процесів  глобалізації  світової  економіки,  інформатизації  суспільства,  входження
України в світовий освітній і науковий простір.  

Серед  основних  компетентностей  соціальних  працівників  науковцями
визначено правову компетентність як базову. У залежності від організації правової
взаємодії  між учасниками соціальної роботи, сформованості  ціннісних пріоритетів
соціальних  працівників  у  прийнятті  рішень  у  системі  «людина  –  соціальний
працівник  –  держава»,  відношень  у  суспільстві  до  пріоритету  права  та  його
працівників розвивається і соціальна галузь українського суспільства.

Отже, формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників,
які навчаються за спеціальністю «Соціальна робота», є одним із актуальних завдань
їх професійної підготовки.

Цій проблемі приділяється велика увага в державних документах, зокрема, в
Законах України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), Концепції розвитку
педагогічної освіти (2018), Державному стандарті вищої освіти зі спеціальності 231
«Соціальна робота» (2019) тощо.

У сучасній психолого-педагогічній літературі представлено вагомий науковий
потенціал, пов’язаний із вирішенням проблеми професійної підготовки соціальних
працівників. Питання професійної підготовки фахівців в умовах ЗВО висвітлені в
працях  Д. Бибик, А. Капcькoї, Є. Кулика,  В. Мадзiгoна, Н. Ничкалo,  Т. Олефіренко,
Т. Cили,  O. Тoрубари,  З. Фалинcькoї,  O. Ярoшенкo  та  iн. Досвід  підготовки
соціальних  працівників  в  економічно-розвинутих  країнах  світу  досліджували
О. Васюк,  М. Головань,  А. Джанель,  О. Дуб,  Ю. Калиновський,  Т. Кремнева,
С. Кубіцький,  Д. Ліфінцев,  Б. Мельниченко,  О. Ольхович,  А. Новиков,  О. Пічкар,
І. Тараненко, В. Тименко, М. Целих, М. Яковлєв та ін. 

Ряд  прoблем  пiдгoтoвки  майбутнiх  coцiальних  працiвникiв  в  умoвах  ЗВO
рoзглянутi  С. Архиповою,  C. Белiчевoю,  М. Гарашкiним,  Д. Гoдлевcькoю,
I. Зимньoю, I. Зайченкoм, O. Карпенкo, В. Пoлiщук та iн.

Проблемі  компетентністного  підходу  до  підготовки  працівників  соціальної
сфери присвячені праці О. Галко, Я. Кічука, Т. Садової, О. Холостової, Т. Шкоди та
ін.  Підготовка  майбутніх  фахівців  соціальної  сфери  в  контексті  правового
забезпечення  професійної  діяльності  висвітлені  в  працях  І. Вдовенко,
Н. Євдокимової, Ю. Калиновського, Я. Кічука, Є. Кулика, С. Стрілець та ін. 

Вивчення  наукових джерел і  нормативних документів  із  фахової  підготовки
соціальних  працівників  дало  можливість  з’ясувати,  що  незважаючи  на  значний
доробок  науковців,  проблема  формування  правової  компетентності  у  майбутніх
соціальних  працівників  не  стала  предметом  окремого  наукового  дослідження.
Виявлено  відсутність  цілісних  педагогічних  досліджень,  спрямованих  на  наукове
узагальнення і методичну розробку процесу формування правової компетентності в
майбутніх соціальних працівників у контексті використання особливостей сучасних
методик і технологій, сучасних кваліфікаційних вимог до професіоналізму фахівців.

Свідченням цього є наявність невирішених соціально-педагогічних протиріч:
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– між  постійно  зростаючими  вимогами  суспільства  до  правової
компетентності  майбутніх  соціальних  працівників  та  недостатнім  рівнем  її
сформованості у випускників закладів вищої освіти;

– між  важливістю  правової  компетентності  в  професійній  діяльності
соціальних  працівників  та  нерозробленістю  технології  її  формування  у  процесі
навчання у ЗВО;

– між  необхідністю  випереджувального  розвитку  правової  компетентності
соціальних працівників та відсутністю відповідних наукових розробок.

Таким  чином,  актуальність,  наукова  і  практична  значущість  означеної
проблеми  обумовили  вибір  теми  дисертаційного  дослідження:  «Формування
правової компетентності у майбутніх соціальних працівників у процесі фахової
підготовки».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження  виконано  згідно  з  науковою  темою  кафедри  професійної  освіти  та
безпеки  життєдіяльності  Національного  університету  «Чернігівський  колегіум»
імені  Т. Г. Шевченка «Теоретичні  та  методичні  засади  формування  професійної
компетентності  фахівця»,  що  входить  до  тематичного  плану  науково-дослідної
роботи (державний реєстраційний номер 0115U003978).

Тему  дисертації  затверджено  вченою  радою  Національного  університету
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (протокол № 5 від 26.12.2012 р.) та
узгоджено в Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і
психології (протокол № 2 від 26.02.2013 р.).

Мета  дослідження  полягає  в  теоретичному  обґрунтуванні,  розробленні  й
експериментальній перевірці моделі формування правової компетентності майбутніх
соціальних працівників у прoцеci фахoвoї пiдгoтoвки в закладi вищoї ocвiти.

Завдання дослідження:
1. На  основі  аналізу  досліджуваної  проблеми  у  вітчизняних  і  зарубіжних

теоретичних джерелах  конкретизувати  сутність  правової  компетентності  майбутніх
соціальних працівників як складника професійної компетентності.

2.  Установити  критерії,  показники  та  рівні  cфoрмoванocтi,  виокремити
педагогічні  умови  формування  правової  кoмпетентнocтi  майбутніх  coцiальних
працівників у прoцеci фахової підготовки в закладі вищої ocвiти.

3.  Науково  обґрунтувати,  розробити й експериментально  перевірити модель
формування правової кoмпетентнocтi  майбутніх coцiальних працiвникiв у прoцеci
фахoвoї пiдгoтoвки в закладi вищoї ocвiти.

4.  Розробити  та  впровадити  в  освітній  процес  закладів  вищої  освіти
методичний  супровід  формування  правової  компетентності  майбутніх  соціальних
працівників.

Об’єкт  дослідження –  професійна  підготовка  майбутніх  соціальних
працівників.

Предмет  дослідження –  реалізація  моделі  формування  правової
компетентності  майбутніх  соціальних працівників у процесі  фахової  підготовки в
закладі вищої освіти.

Методи  дослідження:  теоретичні: порівняльно-історичний  аналіз  наукової
літератури,  навчальних  програм  і  нормативних  документів  для  встановлення
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поглядів  учених  на  проблему  дocлiдження,  з’ясування  стану  її  розробленості,
визначення напрямів дослідження та поняттєво-категоріального апарату; системний
функціональний  аналіз  та  моделювання  для  уточнення  особливостей  процесу
формування правової компетентності,  з’ясування сутності  правової  компетентності
майбутніх  соціальних  працівників  та  виокремлення  компонентів  її  структури,
критеріїв  сформованості,  розробки  педагогічних  умов  формування   правової
компетентності; прогнозування, логічне узагальнення для формування висновків та
рекомендацій  щодо  системи  формування  правової  компетентності  майбутніх
соціальних  працівників;  емпіричні:  діагностичні  (спостереження,  бесіда,
анкетування,  тестування,  самооцінювання,  узагальнення  власного  педагогічного
досвіду та досвіду викладачів) – для визначення рівнів досліджуваного феномена;
педагогічний експеримент – для комплексного формування правової компетентності
майбутніх  соціальних  працівників  у  процесі  фахової  підготовки;  статистичні:
якісний і кількісний аналіз експериментальних даних для встановлення залежностей
між досліджуваними явищами та  процесами,  підтвердження  вірогідності  здобутих
результатів дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, щo: 
– вперше рoзрoбленo  мoдель  фoрмування  правoвoї  кoмпетентнocтi

майбутніх  coцiальних  працiвникiв  у  прoцеci  фахoвoї  пiдгoтoвки  в  закладi  вищoї
ocвiти  у  єднocтi  мoтивацiйнo-цiльoвoгo,  навчальнo-дiяльнicнoгo  i  кoнтрoльнo-
oцiнювальнoгo  блoкiв, теoретичнo  oбґрунтoванo  й  екcпериментальнo  перевiренo
ефективнicть цiєї мoделi у освітньому процесі вищої школи; виявлено педагогічні
умови  ефективного  формування  правової  компетентності  майбутніх  соціальних
працівників  (стимулювання  мотивації  студентів  до  освоєння  правової
компетентності;  впровадження  практикуму  «Методи  і  технології  соціальної
роботи»  в  межах  вивчення  курсу  «Методи  і  технології  соціальної  роботи»;
систематичний  моніторинг  сформованості  правової  компетентності  майбутніх
соціальних  працівників  в  процесі  фахової  підготовки);  визначено  наукові  засади
(специфіку, структурні елементи та функції) формування правової компетентності
майбутніх соціальних працівників; 

– уточнено педагогічну  сутність  дефініції  «правова  компетентність
майбутніх  соціальних  працівників»  (інтегративна  характеристика  професійно-
важливих якостей особистості, що виявляється в здатності виконувати  правову
діяльність у своїй професійній діяльності на основі наявних знань, умінь і навиків
правової  діяльності);  структуру  правової  компетентності  (знання про  правову
компетентність,  уміння  і  навики  правової  діяльності,  особисті  якості  –  правові
цінності  і  вольові  якості);  конкретизовано  базові  поняття  дисертаційної  роботи
(«правова  діяльність  соціальних  працівників»,  «правова  компетентність»);
діагностування  сформованості  правової  компетентності  майбутніх  соціальних
працівників, її критерії та рівні (високий, середній, низький);

– подальшого розвитку набули наукові  уявлення щодо сутності  правової
компетентності  майбутніх соціальних працівників та змісту їх фахової підготовки;
форми, методи і засоби формування правової компетентності майбутніх соціальних
працівників у ЗВО.
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Практичне  значення  отриманих  результатів дослідження  полягає  в
розробленні  і  упровадженні  в  освітній  процес  професійної  підготовки  майбутніх
соціальних  працівників  моделі  формування  їх  правової  компетентності  шляхом
практичної  реалізації  педагогічних  умов.  Основною  формою  експериментальної
роботи став авторський практикум «Методи і технології соціальної роботи» в межах
вивчення курсу «Методи і технології соціальної роботи». У дисертації запропоновані
діагностичні  методики  оцінки  сформованості  правової  компетентності  майбутніх
соціальних  працівників,  які  можуть  бути  використані викладачами  в  процесі
професійної підготовки соціальних працівників.

Загальне  педагогічне  значення  дослідження  полягає  в  тому,  що  теоретичні
положення  та  отримані  практичні  результати  поглиблюють  зміст  професійної
підготовки  майбутніх  соціальних  працівників,  що  забезпечує  розвиток  їхньої
професійної компетентності. 

Основні  результати  дисертаційного  дослідження  упроваджено  в  освітній
процес Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка
№ 07-10/2139  від  09.12.2016  р.),  Чернівецького  національного  університету  імені
Юрія Федьковича (довідка № 17/15-872 від 29.03.2017 р.), Ніжинського державного
університету  імені  Миколи  Гоголя  (довідка  №  01/644  від  14.04.2017  р.),
Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка
(довідка  № 168/9 від  26.05.2017 р.),  Чернігівського  національного технологічного
університету (довідка № 802/34-797 від 17.05.2018 р.).

Особистий  внесок  здобувача.  Наукові  результати,  що  представлені  в
дисертації, одержано автором самостійно. У статті у співавторстві з Т. Острянко [19]
автору  належить аналіз  моделей  підготовки  соціальних працівників  в  економічно
розвинутих країнах.

Апробація  результатів  дослідження. Основні  теоретичні  та  практичні
результати  дослідження  представлено  на  наукових  і  науково-практичних
конференціях,  зокрема:  міжнародних  –  «Историко-правовые,  социально-
экономические и технологические аспекты развития общества» (Чернігів, 21.03.2014
р., форма  участі  –  очна),  «Актуальні  питання  сучасної  педагогіки»  (Львів,  24-
25.10.2014 р., форма участі – очна), «Perspective Trends in scientific research – 2015»
(Kosice, Slovakia, 18-21.10.2015 р.,  форма участі – заочна), «Перспективні напрями
наукових досліджень – 2015» (Братислава, Словакия, 17-22.10.2015 р., форма участі
– заочна), «Шості сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, 25.11.2015
р.,  форма  участі  –  заочна),  «Modern  Scientific  Achievements and Their Practical
Application»  (Dubai,  United  Arab  Emirates,  27-28.10.2016,  форма  участі  –  заочна),
«Realita a perspektivi vyvoja spolocnosti:  socialne.  Psychologicke a politicke aspekty»
(Sladkovicovo,  Slovakia,  28-29.10.2016,  форма  участі  –  заочна),  «Проблеми
оптимального функціонування особистості в сучасних умовах» (Харків, 25.10.2018
р.,  форма участі – очна);  всеукраїнських –  «Сталий розвиток у соціальному вимірі:
глобальним проблемам – локальні рішення» (Чернігів, 02.11.2012 р., форма участі –
очна), «Проблеми та перспективи професійної освіти в сучасних умовах» (Умань,
26-27.09.2013 р.,  форма участі – очна), «Соціальна робота та сучасність: тенденції,
виклики, перспективи» (Чернігів,  24.05.2013 р.,  форма участі  –  очна),  «Проблеми
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громадянського  поступу  українського  суспільства:  філософсько-правові  та
соціально-психологічні аспекти» (Чернігів, 30.03.2015 р., форма участі – очна).

Публікації.  Основні  положення  й  результати  дослідження  висвітлено  в  19
наукових  працях  (1  у  співавторстві),  серед  яких:  7  статей  у  наукових  фахових
виданнях, 1 – у виданні України, що включено до міжнародних наукометричних баз,
7  тез  у  збірниках  матеріалів  конференцій,  3  статті  в  інших  науково-методичних
виданнях, 1 навчально-методичний посібник.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотацій українською й
англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних
висновків, списку використаних джерел (297 найменувань), 11 додатків. Загальний
обсяг дисертації складає 253 сторінки, з них 204 сторінки основного тексту. Робота
містить 2 рисунки та 15 таблиць на 17 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність теми дослідження; розкрито

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; визначено мету, завдання,
об’єкт,  предмет  і  методи  дослідження;  висвітлено  експериментальну  базу
дослідження;  представлено  наукову  новизну  та  практичне  значення  дисертації;
засвідчено апробацію та впровадження результатів роботи; виокремлено особистий
внесок автора в публікації  у співавторстві  та наведені відомості про структуру та
обсяг дисертації.

У  першому  розділі  –  «Теорія  і  практика  формування  правової
компетентності  майбутніх  соціальних  працівників» –  проаналізовано  стан
розробленості проблеми формування правової компетентності майбутніх соціальних
працівників  у  зарубіжних  і  вітчизняних  наукових  джерелах,  уточнено  сутність
основних  понять  дослідження  («професійна  компетентність»,  «правова
компетентність  соціальних  працівників»)  і  основні  методологічні  підходи  до  їх
тлумачення; розкрито структурні компоненти правової компетентності та потенційні
можливості засобів педагогічного впливу на їх формування; встановлено критерії,
показники  і  рівні,  які  відображають  сформованість  правової  компетентності;
узагальнено  досвід  формування  правової  компетентності  майбутніх  соціальних
працівників у вітчизняних та закордонних закладах вищої освіти.

На  основі  аналізу  історико-педагогічних  аспектів  проблеми  в  процесі
дослідження з’ясовано й узагальнено:  історичні  передумови становлення системи
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників; проблеми, з якими вони
стикаються в практичній діяльності; сучасну нормативно-методичну документацію з
формування їх правової компетентності; сучасні виклики, які актуалізують проблему
правової  компетентності.  Проаналізовано  методичне  забезпечення   професійної
підготовки  майбутніх  соціальних працівників  у  ЗВО (програми,  навчальні  плани,
нормативні документи).

Вивчення  і  узагальнення  зарубіжного  досвіду соціальної  освіти  надало
можливість  виокремити перспективні  методичні  підходи до формування  правової
компетентності майбутніх соціальних працівників в процесі їх фахової підготовки.
Зокрема,  з’ясовано  особливість  американської  системи  підготовки  фахівців
соціальної  сфери  (висока  якість  навчальних  програм,  неперервність  навчання,
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вузька  спеціалізація,  орієнтація  на  практику  та  відповідність  сучасним  умовам
розвитку суспільства); розкрито провідні тенденції підготовки соціальних педагогів
і соціальних працівників у країнах Європи (академізація, зростання ролі наукових
досліджень; диверсифікованість напрямків, рівнів, структури навчання; кооперація,
секуляризація  та  зростання  ролі  держави  в  управлінні  та  фінансуванні  шкіл;
уніфікація  навчальних  планів;  посилення  уваги  до  проблем  прав  людини та  прав
національних меншин); схарактеризовано загальні тенденції університетської освіти
(інтегративний  характер  і  міждисциплінарні  зв’язки  при  підготовці  фахівців  із
соціальної  роботи,  широке  впровадження  сучасних  теоретичних  концепцій,
заснованих  на  цій  інтегративності;  орієнтованість  освіти  на  практичну
діяльність;  участь  у  громадських  організаціях,  соціальних  акціях;  поєднання
навчання і роботи в соціальних установах).

Аналіз освітніх нормативних документів, праць науковців (І. Григи, І. Звєрєвої,
А. Капської,  Л. Коваль,  В. Поліщук,  Т. Семигіної,  С. Хлєбіка  та  ін.)  дозволили
встановити, що сучасними пріоритетними ідеями професійної підготовки майбутніх
соціальних  працівників  є  ідеї  гуманізму  і  демократії,  спрямовані  на  формування
компетентнісних  фахівців,  що дозволяють  об’єднати  дві  самостійні  функції
соціальної освіти: методологічну (знання і уміння, які узагальнюють закономірності
пізнання  професії,  передусім  методи  практичної,  наукової,  етичної  і  правової
діяльності  фахівців)  і  духовно-ціннісну  –  аксіологічну  (особисті  якості,  які
дозволяють  реалізувати  знання  і  уміння  у  практичній  діяльності).  У  такому
контексті  на  передній  план  професійної  підготовки  майбутніх  соціальних
працівників виходить формування таких особистих якостей як:  ціннісно-смислова
організація особистості (морально-етичні, правові та особисті цінності відношення
до  професійної  діяльності,  усвідомлення  сенсу  конкретної  правової  діяльності,
відповідальність  поведінки  ціннісним,  правовим  і  розумовим  орієнтирам,  вольові
якості,  самостійність,  рефлексивність)  та  організація  правової  діяльності
(здатність особистості до структурування своєї правової діяльності). 

Аналіз основних функцій соціального працівника в умовах сучасного ринку
праці (аналітико-гностична, системно-моделююча, дієво-практична, організаційно-
управлінська) дозволив виділити основні правові знання і уміння, які необхідні для
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. 

З  урахуванням  наукової  позиції  дослідників  (І. Зимньої,  А. Маркової,
А. Хуторського та ін.) встановлено, що правова компетентність відноситься до числа
ключових компетентностей особистості. На основі вивчення праць вчених (Б. Блума,
Б. Гершунського,  І. Коньковського,  О. Кримської,  І. Лернера, Є. Павлютенкова,
В. Сластьоніна й ін.) щодо сутності професійної діяльності й присвячених проблемі
професійної компетентності (Н. Бібік, С. Бондар, С. Гончаренко, Е. Зеєр, Н. Ничкало,
О. Савченко,  В. Щадріков та ін.) з  урахуванням специфіки професійної діяльності
майбутніх  соціальних  працівників  (І. Григи,  І. Звєрєвої,  А. Капської,  Л. Коваль,
В. Поліщук,  Т. Семигіної,  С. Хлєбіка  та  ін.)  уточнено  сутність  понять:  «правова
діяльність»,  «правова  культура», «правова  обізнаність»,  «правова  підготовка»,
«правове виховання», «правова свідомість», «професійна компетенція», «професійна
компетентність працівника», «правова компетентність соціального працівника». 
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Такий  підхід  дозволив  трактувати  правову  компетентність  майбутнього
соціального  працівника  як  інтегративну  характеристику  професійно  важливих
якостей  особистості  (ціннісно-смислова  організація  особистості  (морально-
етичні,  правові  та  особисті  цінності  відношення  до  професійної  діяльності,
усвідомлення  сенсу  конкретної  правової  діяльності,  відповідальність  поведінки
ціннісним,  правовим  і  розумовим  орієнтирам,  вольові  якості,  самостійність,
рефлексивність) та організація правової діяльності, що виявляються в готовності і
здатності виконувати правову діяльність у своїй професійній діяльності на основі
наявних знань, умінь, навиків. 

На основі аналізу вивчених понять розкрито зміст і структуру досліджуваного
феномену,  який  представлено  як  взаємозв’язок  наступних  компонентів:
мотиваційно-аксіологічного (мотиви  займатися  соціальною  діяльністю,  мотиви
отримання  знань  про  правову  компетентність,  мотиви  використовувати  правові
знання в професійній діяльності,  ціннісні орієнтації  сфери соціальної діяльності);
когнітивного (теоретичні знання про правову компетентність майбутніх соціальних
працівників);  комунікативно-діяльнісного (уміння  і  навики  правової  діяльності  в
соціальному полі, комунікація у майбутній професійній діяльності);  рефлексійного
(регуляція власної поведінки у відповідності з нормами соціальної етики і правової
культури,  усвідомлення  власного  рівня  правової  компетентності,  готовності  до
самоаналізу, самонавчання). 

У  відповідності  з  цією  структурою  визначено  критерії,  які  дозволили
діагностувати рівень сформованості правової компетентності майбутніх соціальних
працівників  (когнітивний;  мотиваційно-аксеологічний;  комунікативно-діяльнісний;
рефлексійний).  Кожному  критерію  відповідають  емпіричні  показники,  що
дозволяють  судити  про  ступінь  сформованості  окремого  компонента  правової
компетентності за трьома рівнями (низький, середній, високий).

На основі дослідження сучасної теорії і практики професійної підготовки (аналіз
анкет)  майбутніх  соціальних  працівників в  ЗВО  виявлено  психолого-педагогічні
проблеми й недоліки формування їх правової компетентності, зокрема: невідповідність
вимог ринку праці і потреб суспільства та наявних у них правових компетентностей;
відсутність  мотивації  у  студентів  до  формування  правової  компетентності;
недостатній  зв’язок  між теоретичним навчанням  і  реальною практикою;  відсутня
системність  і  послідовність  у  формуванні  означеного  феномена;  недостатність
науково  обґрунтованих  вимог  до  формування  правової  компетентності;  відсутність
методичного  забезпечення  такого  формування;  проблема  формування  їх  правової
компетентності, що не носить системного характеру в структурі їх фахової підготовки.

Результати  педагогічної  діагностики  сучасного  стану  формування  правової
компетентності  майбутніх соціальних працівників засвідчили, що умови реального
життя  стимулюють  підвищений  інтерес  студентів  до  оволодіння  правовою
компетентністю.  Доведено,  що  понад  84%  студентів  і  близько  96%  викладачів
висловлюють думку про необхідність забезпечення такої підготовки. 

Результати констатувального експерименту (2014 р.) вказали на незадовільний
рівень сформованості правової компетентності в майбутніх соціальних працівників.
Так,  низький  рівень  правової  компетентності  майбутніх  соціальних  працівників
виявили – у 63,2%, середній – у 28,25%, високий – у 8,6% студентів. За результатами
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дослідження  встановлено,  що структурні  компоненти  правової  компетентності   є
достатньо  динамічними,  піддаються  зовнішньому педагогічному впливу  і  можуть
бути сформовані у відповідності до потреб ринку праці. 

Визначено, що для успішного формування правової компетентності  майбутніх
соціальних працівників потрібно запровадити спеціальні педагогічні умови розвитку
означеної інтегративної характеристики професійно важливих якостей особистості. 

У  другому  розділі - «Наукові  засади  і  модель  формування  правової
компетентності у майбутніх соціальних працівників»  – уточнено зміст поняття
«педагогічна  умова»,  «модель  формування»;  проведено  емпіричне  дослідження із
визначення  педагогічних  умов  формування  правової  компетентності  майбутніх
соціальних  працівників  в  умовах  закладу  вищої  освіти;  здійснено  підбір
експериментального  інструментарію;  розроблено  модель  формування  правової
компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах ЗВО.

Розкрито особливості процесу формування правової компетентності майбутніх
соціальних працівників в процесі  їх  фахової  підготовки в закладах вищої  освіти.
Доведено, що неможливо створити попередньо жорстку систему такого формування,
вона  є  індивідуальною і  специфічною відповідно  до  здібностей  особистості,  яка
здійснює правову діяльність.

У дисертації представлено методологічне обґрунтування процесу формування
правової компетентності майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти.
Висвітлено,  що інтеграція  методологічних підходів  (системний,  компетентнісний,
особистісний,  діяльнісний,  синергетичний, аксіологічний),  дозволяє виявити ознаки
наявних  компонентів  формування  правової  компетентності  майбутніх  соціальних
працівників у закладах вищої освіти. Їх аналіз дозволив встановити закономірності
неперервного розвитку правової компетентності майбутніх соціальних працівників в
закладах  вищої  освіти  й  обґрунтувати  принципи  формування  досліджуваного
феномена  (історичності,  науковості,  систематичності,  поетапності,
інтерактивності, рефлексивності). 

Реалізація цих наукових підходів і принципів у процесі формування правової
компетентності майбутніх соціальних працівників у фаховій підготовці передбачало
розв’язання  системи  професійно-зорієнтованих  завдань,  спрямованих  на
формування усіх компонентів  правової  компетентності.  Для цього були визначені
педагогічні  умови формування  досліджуваного  феномена,  а  саме:  стимулювання
мотивації студентів до освоєння правової компетентності; впровадження практикуму
«Методи  і  технології  соціальної  роботи»  в  межах  вивчення  курсу  «Методи  і
технології  соціальної роботи»; систематичний моніторинг сформованості  правової
компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки. 

У  дослідженні  розроблена  модель  формування  правової  компетентності
майбутніх соціальних працівників в процесі їх фахової підготовки в закладах вищої
освіти.  Цю  модель представлено  як  цілісну  педагогічну  систему  науково-
обґрунтованих дій і  заходів у загальному педагогічному процесі  фахової підготовки
майбутніх  соціальних  працівників  у  єдності  мотиваційно-цільового,  навчально-
діяльнісного і контрольно-оцінювального блоків (рис. 1).

Мотиваційно-цільовий:

Мета: формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників в закладах вищої освіти

Підходи: системний, компетентнісний, особистісний, діяльнісний, синергетичний, аксіологічний 
Принципи: історичності, науковості, систематичності, поетапності, інтерактивності, 
рефлексивності 

Мотиваційно-
цільовий:
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Рис.  1.  Модель  формування  правової  компетентності  майбутніх  соціальних
працівників у процесі фахової підготовки.

Мотиваційно-цільовий блок  обґрунтовує  мету  дослідження  –  формування
правової компетентності майбутніх соціальних працівників в закладах вищої освіти

Педагогічні умови:  
стимулювання  мотивації студентів 
до освоєння правової 
компетентності; 
впровадження практикуму 
"Методи і технології соціальної 
роботи" в межах вивчення курсу 
"Методи і технології соціальної 
роботи; 
систематичний моніторинг 
сформованості правової 
компетентності майбутніх 
соціальних працівників в процесі  
фахової підготовки 

Критерії: мотиваційно-аксіологічний,
когнітивний, комунікативно-діяльнісний, 
рефлексивний.
Рівні:  низький, середній, високий.

Результат: сформована правова
компетентність майбутніх соціальних

працівників  

 (моделює навчально-діяльнісний етап 
формування правової компетентності)

Форми: організація та проведення на базі 
ЗВО  науково-практичних конференцій, 
семінарів-практикумів; проведення днів 
науки; проведення «круглих столів»; 
організація Інтернет-конференцій; 
проведення конкурсів на кращий матеріал з 
проблем соціально-правової теорії та 
практики; залучення студентів у різні види 
практик.

Методи: стимулювання мотивації у навчанні 
і розумової праці на основі індивідуального 
підходу до кожного студента, система 
професійно-зорієнтованих завдань, методи 
активізації пізнавальної діяльності студентів 
(інтерактивні, проблемні)
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на  засадах  реалізації  встановлених  методологічних  підходів  і  принципів  у
відповідності з етапами логіки освітнього процесу професійної підготовки. Цей блок
дозволяє  змоделювати  мотиваційно-організаційний  етап  формування
досліджуваного феномену. 

Навчально-діяльнісний блок розкриває етапи роботи, сукупність форм, методів
навчання,  педагогічні  умови  формування  означеного  феномену.  Він  моделює
навчально-діяльнісний етап формування правової компетентності й освоєння змісту
правової  підготовки  під  час  вивчення  навчальних  дисциплін  і  авторського
практикуму «Методи і технології соціальної роботи», в якому представлена система
професійно-зорієнтованих  завдань,  спрямованих  на  поетапне  формування  у
майбутніх соціальних працівників знань, умінь і навиків для проведення правової
діяльності.  Визначено,  що  підбір  змісту  навчального  матеріалу  найкраще
співвідноситься  із  технологією  поєднання  аудиторної  роботи  з  активною
практичною підготовкою,  яка  вимагає  застосування  в  освітньому процесі  методів
навчання, спрямованих на активізацію пізнавальної діяльності студентів, посилення
мотивації  у  навчанні,  стимулювання  розумової  праці  на  основі  індивідуального
підходу до кожного студента.

Контрольно-оцінювальний  блок містить  критерії,  рівні,  показники,  які
відображають  обґрунтовану  структуру  правової  компетентності  майбутніх
соціальних робітників та  дозволяють проводити моніторинг формування правової
компетентності,  а  також  результат  –  готовність  до  використання  правової
компетентності  в  майбутній  професійній  діяльності.  Він  моделює  результативно-
корегувальний етап формування правової компетентності.

У третьому розділі –  «Експериментальна перевірка ефективності  моделі
формування  правової  компетентності  майбутніх  соціальних  працівників  у
фаховій підготовці» – представлено організацію й розкрито хід експериментальної
роботи, здійснено аналіз результатів педагогічного експерименту. 

Для  перевірки  ефективності  розробленої  моделі  формування  правової
компетентності  майбутніх  соціальних працівників  у  фаховій  підготовці  впродовж
2012-2018  років  на  базі  Навчально-наукового  інституту  права  і  соціальних
технологій  Чернігівського  національного  технологічного  університету,  Інституту
соціальної  роботи  та  управління  Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова,  Ніжинського  державного  університету  імені  Миколи  Гоголя,
Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія  Федьковича,  Кременецької
обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка  було  проведене
дослідно-експериментальне  дослідження.  Експериментом  охоплено  152  студенти
другого та третього курсів напряму підготовки «Соціальна робота», із яких 78 осіб –
в складі експериментальної та 74 особи – контрольної групи.

Встановлення  рівнів  сформованості  правової  компетентності  майбутніх
соціальних працівників здійснювалося відповідно до обраних критеріїв. 

Для  встановлення  рівнів  правової  компетентності  за  мотиваційно-
аксеологічним критерієм  використовувалися  наступні  методи  діагностики:
анкетування,  опитування,  бесіди,  методика  діагностики  спрямованості  навчальної
мотивації (Т. Дубовицької).
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Для  діагностики  сформованості  когнітивного  критерію  використовувався
метод спостереження за студентами під час занять і оцінювання їх роботи, метод
тестування системи особистої роботи, методику оцінки когнітивного потенціалу в
навчанні  (М. Шевандрина)  та  метод  анкетування,  що дозволяв  визначити  ступінь
задоволеності студентів процесом навчання.

Сформованість  досліджуваного  феномена  за  комунікаційно-діяльнісним
критерієм оцінювалася  шляхом  аналізу  практичних  дій  студентів  під  час  штучно
створених імітаційних ситуацій та опитувальника «Комунікативні та організаторські
схильності»  (КОС);  за  рефлексійним  критерієм –  за  методикою діагностики
рефлексивності (А. Карпова) і бесід із студентами.

За результатами констатувального етапу експерименту (2012-2014) здійснено
організаційні заходи щодо визначення складу контрольної  й експериментальної груп.
З’ясовано,  що  рівні  сформованості  правової компетентності  майбутніх  соціальних
працівників  у  процесі  фахової  підготовки  для  експериментальних  і  контрольних
груп  на  початку  експерименту  суттєво  не  відрізнялися.  Встановлено  недостатню
сформованість правової компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі
фахової  підготовки  в  закладі  вищої  освіти.  Так  високим  рівнем  правової
компетентності володіли 7,7% студентів ЕГ і 9,5% студентів КГ, середнім рівнем –
30,8% студентів ЕГ і 25,7% студентів КГ, низьким рівнем – 61,5% студентів ЕГ і
64,9% студентів КГ.

На  етапі  формувального  експерименту  (2014-2018  роки) відбулась  загальна
перевірка  ефективності  розробленої  моделі  формування  правової  компетентності
майбутніх  соціальних  працівників  у  процесі  фахової  підготовки  в  закладі  вищої
освіти у відповідності до запропонованих етапів формування правової компетентності
(мотиваційно-організаційний,  навчально-діяльнісний  і  результативно-
корегувальний).

На мотиваційно-організаційному етапі відбувалося ознайомлення студентів із
головною ідеєю – необхідністю володіння майбутніми соціальними працівниками
правовою  компетенцією.  На  цьому  етапі  здійснювалися  заходи  умотивування
студентів  і  викладачів  до  освоєння  правової  компетентності,  визначалася  мета
змістового  компоненту  правової  підготовки  майбутніх  соціальних  працівників.  У
зміст  навчання  включався  комплекс  знань  про  напрямки  діяльності  соціального
працівника,  які  потребують  від  нього  правової  компетентності.  На  основі
інтеріоризації  психодіагностичних  даних  (результати  спеціальних  методик  на
виявлення  здібностей,  рівня  розвитку  комунікативно-правових  умінь,  виявлення
мотивації  вивчення  права)  визначались  індивідуальні  особливості  суб’єктного
відношення студентів до права, власної комунікативної поведінки. 

Основою  навчально-діяльнісного  етапу педагогічного  експерименту  було
цілеспрямоване  проведення  в  експериментальних  групах  занять  за  програмою
практикуму, спрямованих на формування правових знань, умінь, навичок і особистих
якостей,  які  сприяли  формуванню  правової  компетентності  майбутніх  соціальних
працівників у процесі фахової підготовки в закладі вищої освіти.

На  цьому  етапі застосовувалися  певні  засоби  та  система  професійно-
зорієнтованих індивідуальних завдань (авторський практикум «Методи і технології
соціальної  роботи»  в  межах  вивчення  курсу  «Методи  і  технології  соціальної
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роботи»).  В якості  основних форм  формування правової компетентності на цьому
етапі  експериментальної  роботи використовувалися:  організація  та  проведення  на
базі ЗВО науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів; проведення днів
науки; проведення «круглих столів»; організація інтернет-конференцій; проведення
конкурсів  на  кращий  матеріал  із  проблем  соціально-правової  теорії  та  практики;
залучення студентів у різних видах практики.

Під  час  результативно-корегувального етапу  формування  правової
компетентності  відбувалося  комплексне  психолого-педагогічне  оцінювання
сформованості правової компетентності у майбутніх соціальних працівників під час
професійної  підготовки  в  ЗВО.  На  даному  етапі  забезпечувався  систематичний
моніторинг  сформованості  правової  компетентності  майбутніх  соціальних
працівників  у  процесі  фахової  підготовки, їх  самооцінка  власної  правової
компетентності,  визначення  можливих  шляхів  удосконалення  правової
компетентності для успішної самореалізації у професійній діяльності. 

Спостереження за студентами показало зростання ініціативи, самостійності у
професійній діяльності, використання знань у нестандартних ситуаціях. Проведений
моніторинг  сформованості  правової  компетентності  майбутніх  соціальних
працівників показав,  що  кожний студент вибудовує оптимальну для нього модель
самовдосконалення правової компетентності.

На  основі  встановлених  критеріїв  та  повторної  діагностики  рівнів
сформованості  правової  компетентності  соціальних  працівників  після
формувального  експерименту  в  студентів  експериментальної  та  контрольної  груп
простежено динаміку розвитку досліджуваного феномена (табл. 1). 

Таблиця 1
Розподіл  рівнів  сформованості  правової  компетентності  майбутніх

соціальних працівників в експериментальній та контрольній групах впродовж
педагогічного експерименту ( у ос. і %)

Групи Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ)
Рівні початок 

експерименту

кінець 

експерименту

початок 

експерименту

кінець 

експерименту
Ос. % Ос. % Ос. % Ос. %

Низький 48 61,5 16 20,5 48 64,9 37 50,0
Середній 24 30,8 37 47,4 19 25,7 25 33,8
Високий 6 7,7 25 32,1 7 9,5 12 16,2

 
Аналіз  результатів  формувального  етапу  експерименту  засвідчив  суттєві

динамічні зміни у ЕГ у порівнянні з КГ. Так, високий рівень в ЕГ збільшився на
24,4%, а в КГ – лише на 6,7%; відповідно середній рівень – на 16,6% в ЕГ і 8,1% в
КГ. Як в ЕГ, так і в КГ відбулося падіння низького рівня правової компетентності
студентів  (відповідно  на  41%  і  14,9%)  (рис.  2).  За  результатами  статистичного
аналізу  даних  експерименту  за  критерієм  χ2Пірсона  встановлено  ефективність
розробленої  методики формування правової  компетентності  майбутніх  соціальних
працівників. 
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Рис.  2.  Динаміка  рівнів  сформованості  правової  компетентності  майбутніх
соціальних працівників в експериментальній та контрольній групах.

Отже,  отримані  результати  засвідчують,  що розроблена  модель формування
правової  компетентності  майбутніх  соціальних  працівників  та  комплекс
установлених педагогічних умов є  ефективними і  доцільними до  використання  в
умовах ЗВО.

ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано розв’язання

наукового  завдання  формування  правової  компетентності  майбутніх  соціальних
працівників  в  умовах  закладу  вищої  освіти.  Одержані  в  процесі  наукового
дослідження результати дозволили зробити такі висновки:

1. На основі здійсненого теоретичного аналізу  історико-педагогічних аспектів
проблеми формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників в
умовах закладу вищої освіти, узагальнення зарубіжного досвіду правової освіти та
вивчення  нормативних  документів  освітньої  підготовки  з’ясовано,  що  правова
компетентність  соціальних працівників  –  це  здатність  індивіда,  що необхідна  для
ефективного  виконання  конкретних  видів  роботи  на  основі  певних  професійно
важливих  особистісних  якостей,  правових  знань,  умінь,  навичок  та  ціннісних
орієнтацій.  Правова  компетентність  є  складової  професійної  компетентності
майбутніх соціальних працівників і передбачає їх  здатність реалізувати свої права і
суспільні  обов’язки,  усвідомлювати  цінності  демократичного  суспільства,
верховенства права, свободи людини. Також правова компетентність відноситься до
числа ключових компетентностей особистості.

У  дослідженні  «правову  компетентність  майбутніх  соціальних  працівників»
визначено  як  інтегральну  характеристику  особистості,  що  представляє  собою
складне,  багатогранне  явище,  яке  включає  в  себе  професійно  важливі  якості
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особистості: ціннісно-смислова організація особистості (морально-етичні, правові та
особисті  цінності  відношення  до  професійної  діяльності,  усвідомлення  сенсу
конкретної  правової  діяльності,  відповідальність  поведінки  ціннісним,  правовим і
розумовим  орієнтирам,  вольові  якості,  комунікативні  якості,  самостійність,
рефлексивність)  та  організація  правової  діяльності  (здатність  особистості  до
структурування своєї правової діяльності), що виявляється в готовності і здатності
виконувати  правову  діяльність  в  своїй  професійній  діяльності  на  основі  наявних
знань, умінь, навичок.

2.  Вивчення  специфіки  професійної  діяльності  соціальних  працівників
дозволило  обґрунтувати  структуру  правової  компетентності  майбутніх  соціальних
працівників  у  процесі  навчання  в  закладах  вищої  освіти  у  складі:  мотиваційно-
аксіологічного (мотиви займатися соціальною діяльністю, мотиви отримання знань
про правову компетентність, мотиви використовувати правові знання в професійній
діяльності,  ціннісні  орієнтації  сфери  соціальної  діяльності);  когнітивного
(теоретичні знання про правову компетентність майбутніх соціальних працівників);
комунікативно-діяльнісного (уміння і навики правової діяльності в соціальному полі,
комунікація в майбутній професійній діяльності);  рефлексійного (регуляція власної
поведінки  у  відповідності  з  нормами  соціальної  етики  і  правової  культури,
усвідомлення власного рівня правової компетентності,  готовності  до самоаналізу і
самонавчання)  компонентів;  визначити  критерії  (мотиваційно-аксеологічний;
когнітивний;  комунікативно-діяльнісний;  рефлексійний),  що дозволило  судити  про
ступінь  сформованості  правової  компетентності  за  трьома  рівнями  (низький,
середній, високий).

У дисертаційному дослідженні обґрунтовано педагогічні умови, необхідні для
формування  правової компетентності  майбутніх соціальних працівників. До числа
таких  умов  віднесено:  стимулювання  мотивації  студентів  до  освоєння  правової
компетентності; впровадження практикуму «Методи і технології соціальної роботи»
в межах вивчення курсу «Методи і  технології  соціальної роботи»; систематичний
моніторинг  сформованості  правової  компетентності  майбутніх  соціальних
працівників у процесі фахової підготовки.

3.  Визначено  наукові  засади  формування  правової  компетентності  майбутніх
соціальних працівників у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти.
Розкрито  специфіку  даного  формування,  яка  полягає  в  організації  педагогічно
керованого  процесу,  спрямованого  на  розвиток  знань  про  правову  компетентність,
формування  умінь,  навичок,  розвиток  цінностей  і  вольових  якостей,  що  дозволяє
використати  знання  і  уміння  в  процесі  професійної  діяльності.  Процес  формування
правової компетентності  майбутніх соціальних працівників у процесі  професійної
підготовки в закладах вищої освіти розглядається як складний інтегративний феномен,
що існує як соціальне, педагогічне та психологічне явище, який дозволяє синтезувати
системний,  компетентнісний,  особистісний,  діяльнісний,  синергетичний,
аксіологічний підходи та  забезпечити  процес  формування  даного  феномену під  час
фахової підготовки.  

Розроблено теоретичну модель формування правової компетентності майбутніх
соціальних  працівників  у  процесі  навчання  в  закладах  вищої  освіти  в  єдності
мотиваційно-цільового, навчально-діяльнісного і контрольно-оцінювального блоків,
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що  враховує  поетапність  (мотиваційно-організаційний,  навчально-діяльнісний  і
результативно-корегувальний етапи) процесу формування правової компетентності
майбутніх соціальних працівників в закладах вищої освіти.

Експериментальна  перевірка  ефективності  пропонованої  моделі  в  освітньому
процесі фахової підготовки майбутніх соціальних працівників в закладах вищої освіти
показала  її  ефективність.  В  загальному  високим  рівнем  сформованості  правової
компетентності  володіють  32,1%  студентів  ЕГ,  середнім  47,4%  і  20,5%  низьким.
Відбувся  приріст  на  26,1% студентів  з  високим рівнем правової  компетентності,  на
16,6% середнього  рівня,  при одночасному зменшенні  на  41,5% студентів  з  низьким
рівнем. 

Статистичний  аналіз  розподілів  рівнів  сформованості  показників  правової
компетентності  експериментальних і контрольних груп,  за допомогою критерію  2

Пірсона  показав,  що  між  даними  оцінки  критеріїв  правової  компетентності  за
результатами  констатувального  і  формувального  експерименту  відбулися
статистично значимі зміни. Це підтверджує основні теоретико-методологічні положення
дисертації  та  дозволяє  зробити  висновки  про  те,  що  зміст  розроблених  у  процесі
дослідження навчально-програмних матеріалів доступний для засвоєння студентами й
може бути рекомендованим для практичного застосування. 

4.  Розроблено  методичний  супровід  формування  правової  компетентності
майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти (авторський практикум
«Методи  і  технології  соціальної  роботи»  в  межах  вивчення  курсу  «Методи  і
технології соціальної роботи»), в якому наведена система професійно-зорієнтованих
завдань, спрямованих на поетапне формування у майбутніх соціальних працівників
знань,  умінь і  навиків для проведення правової  діяльності  в  процесі  професійної
діяльності. 

Необхідно  відмітити,  що  проведене  дослідження  залишає  відкритою  низку
питань  професійної  підготовки  соціальних  працівників.  У  ході  дослідження
виявлено  ряд  проблем,  які  потребують  свого  розв’язання.  До  перспективних
напрямів  подальшого  вивчення  цієї  проблеми  можна  віднести:  розвиток
самоосвітньої  культури  студентів  у  процесі  оволодіння  соціально-правовими
компетенціями;  виявлення  якісних  розбіжностей  у  змісті  соціально-правової
компетентності  соціальних  працівників  залежно  від  їх  конкретної  спеціалізації;
питання вдосконалення правової компетентності соціальних працівників у процесі
підвищення кваліфікації.
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АНОТАЦІЇ
Мекшун  А.  Д.  Формування  правової  компетентності  у  майбутніх

соціальних працівників у процесі фахової підготовки. – На правах рукопису.
Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук  за

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»,
Переяслав, 2020.

Дисертація  присвячена  проблемі  формування  правової  компетентності  у
майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки. 

У  дисертаційній  роботі  опрацьовано  наукову  літературу  з  проблематики
дослідження,  розкрито  наукові  засади  професійної  підготовки  соціальних
працівників,  визначено  сутність  поняття  «професійна  компетентність  соціальних
працівників»  та  його  компоненти;  виявлено  особливості  формування
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досліджуваного  феномена;  визначено  критерії,  показники  і  рівні  сформованості
правової компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери. 

Встановлено  реальний  стан  сформованості  правової  компетентності  у
майбутніх  фахівців  соціальної  роботи.  Теоретично  обґрунтовано  й
експериментально  перевірено  педагогічні  умови  формування  правової
компетентності у майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності.

Розроблено  та  впроваджено  модель  формування  правової  компетентності  у
майбутніх  соціальних  працівників  в  процесі  фахової  підготовки,  доведено  її
результативність.

Ключові  слова:  підготовка  майбутніх  соціальних  працівників,  професійна
компетентність,  складові  професійної  компетентності,  правова  компетентність
соціальних  працівників,  модель  формування  правової  компетентності  соціальних
працівників,  педагогічні  умови  формування  правової  компетентності  в  процесі
фахової підготовки, методичне забезпечення.

Мекшун  А. Д.  Формирование  правовой  компетентности  у  будущих
социальных работников в процессе профессиональной подготовки. – На правах
рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности  13.00.04  – теория  и  методика  профессионального  образования.  –
ГВУЗ  «Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический  университет
имени Григория Сковороды», Переяслав, 2020.

Диссертация посвящена проблеме формирования правовой компетентности у
будущих социальных работников в процессе профессиональной подготовки.

В диссертационной работе обработано научную литературу по проблематике
исследования, раскрыто научные основы профессиональной подготовки социальных
работников,  определена  сущность  понятия  «профессиональная  компетентность
социальных работников» и его компоненты; выявлены особенности формирования
исследуемого  феномена;  определены  критерии,  показатели  и  уровни
сформированности  правовой  компетентности  будущих  специалистов  социальной
сферы.

Установлено реальное состояние сформированности правовой компетентности
у  будущих  специалистов  социальной  работы.  Теоретически  обоснованы  и
экспериментально  проверены  педагогические  условия  формирования  правовой
компетентности  у  будущих  социальных  работников  к  профессиональной
деятельности.

Разработана  и  внедрена  модель  формирования  правовой  компетентности  у
будущих  социальных  работников  в  процессе  профессиональной  подготовки,
доказана ее результативность.

Ключевые  слова: подготовка  будущих  социальных  работников,
профессиональная  компетентность,  составляющие  профессиональной
компетентности,  правовая  компетентность  социальных  работников,  модель
формирования  правовой  компетентности  социальных  работников,  педагогические
условия  формирования  правовой  компетентности  в  процессе  профессиональной
подготовки, методическое обеспечение.
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Mekshun  A.  D.  Formation  of  legal  competence  future  social  workers  in
proffesional training. – Manuscript.

The  thesis  for  the  scientific  degree  of  the  Pedagogical  Sciences  Candidate  in
speciality 13.00.04 – Theory and Methodics of Professional  Education.  – State Higher
Educational Institution  «Pereiaslav-Khmelnitskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical
University», Pereiaslav, 2020.

In the dissertation, based on the analysis of the works of scientists, teachers and
psychologists, it is proved that the legal competence of a social worker is a set of qualities
reflecting  the  degree  of  his  qualification,  level  of  knowledge,  readiness  and  ability
associated with the implementation of a set of measures for social and legal protection of
the population.

Considering the  experience  of  foreign countries,  it  is  concluded that  there  are
many differences in individual models of teaching social work in different countries.

As a result of the analysis of scientific literature it is established that the legal
competence of  a social  worker is a systemic,  integrated characteristic,  the structure of
which includes professional knowledge (belief in their necessity), the ability to use them in
the performance of professional functions.

The  revealed  pedagogical  conditions  allow  to  organize  and  realize  conscious
active  educational  and  cognitive  activity  of  social  workers.  These  conditions  are:
availability  of  scientifically  grounded  system  of  work  with  students;  Provision  of
educational  materials  (training  programs,  textbooks,  manuals,  methodical
recommendations, programs of workshops and trainings, etc.); the presence of a creative
educational  environment;  motivation  to  form  the  legal  competence  of  future  social
workers;  the  direction of  studying socio-legal  and other  disciplines;  orientation  of  the
educational  process  on  the  formation  of  professionally  important  qualities  of  the
individual;  the  presence  in  the  content  of  professional  disciplines  material,  which
contributes to the formation of legal competence of future specialists; the orientation of the
training process for the needs of the individual; realization of the process of formation of
legal competence through effective training technologies; high level of self-education as
the basis for raising the level of legal competence of future social workers.

It is revealed that these pedagogical conditions are interconnected and promote the
increase of the level of legal competence of future social workers on the basis of leading
ideas and provisions of competent, person-oriented and systemic approaches.

The conducted study made it possible to construct a structural model for forming
the legal competence of future social workers on the basis of systemic, competence and
personality-oriented  approaches.  The  constituent  elements  of  this  model  are  target,
content,  organizational  and activity blocks and effective.  The target  block contains the
basic approaches and principles of the organization of the educational process. The content
unit includes the components of the legal competence of the future social worker and the
need  for  the  implementation  of  the  above-mentioned  pedagogical  conditions.  The
organizational-activity block includes the activities of students, the forms and methods of
organizing the educational process. The effective block contains criteria for assessing the
educational  achievements  of  future  social  workers  and  the  results  of  their  learning
activities.
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All elements of the model have content  and correspond to the specific task of
forming the legal competence of future social workers. The developed model directs the
training of  a  specialist,  organizes  it  in  both  the  content  and organizational  plans.  The
structure  and  content  of  the  model  have  a  general-didactic  character,  which  makes  it
possible to adapt it to the training of specialists on other aspects of social work.

The results of experimental work gave grounds to assert that the developed model
of formation of legal competence of future social workers contributes to positive steady
changes  in  cognitive,  behavioral,  emotional,  and  motivational  attitude  to
vocational training and forms sufficient level of read in ess for fulfillment of social and
legal functions by students.

Key  words:  preparation  of  future  social  workers,  professional  competence,
components of professional competence,  legal competence of social  workers, model of
formation of legal competence of social workers, pedagogical conditions of formation of
legal competence in the process of professional training, methodical provision.


