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Вступ 

«Дитина повинна не тільки,  

відстоювати свої права та свободи, 

 але й поважати чужі». 

 О.І. Вишневський 

        Процес державотворення в Україні пов’язаний з утвердженням нової 

системи духовних цінностей, серед яких є Людина, Права Людини. 

Зважаючи на те, що на сучасному етапу цивілізації притаманні прояви 

нетерпимості, агресивності, тероризму, економічної нестабільності, 

особливого значення набуває процес формування особистості високої 

духовності, готовності й вміння жити в мирі й злагоді, почуття високої 

моральної відповідальності за долю Людини. 

Своєрідним регулятором цивілізованих стосунків у суспільстві та 

міжнародного спілкування є правова культура держави й кожної особистості, 

яка базується на ідеї гармонійності, цілісності сучасного світу, єдності 

природного, соціального й духовного середовища проживання людини, 

історико-культурних традиціях. 

Саме в старшому віці визначаються ціннісні орієнтації особистості, 

вибір смислу життя, формуються ідеали й прагнення до самовизначеності, 

самодетермінації, йде активний процес становлення соціальної зрілості. 

Проте старшокласникам притаманні також і такі вікові особливості, як 

індивідуалізм, вузький практицизм, діляцтво, відкритість негативним 

впливам. Тому виховання правосвідомості, правової відповідальності, 

соціально значущої поведінки в цьому віці набуває особливого значення. 

Проблематика, яка пов’язана з вихованням правової культури, здавна 

привертала до себе увагу філософів, юристів, педагогів, психологів. Вона 

знайшла відображення у філософському, культурологічному та юридичному 

аспектах у працях Арістотеля, Платона, І.Канта, Г.С.Сковороди, 

М.М.Бахтіна, В.С.Соловйова, П.О.Флоренського, С.І.Головатого, 

О.В.Скрипнюка,  С.Б.Кримського, Л.Є.Шкляра, А.Швейцера, Т.О.Чайки та 
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інших. Психологічне обґрунтування проблеми висвітлено в роботах 

Б.Г.Ананьєва, І.Д.Беха, Л.С.Виготського, Г.С.Костюка, І.С.Кона, 

С.Д.Максименка, С.Л.Рубінштейна, О.С.Чебикіна, Т.А.Флоренської та інших. 

Питання правового виховання, правової культури досліджувались і 

досліджуються В.Ф.Дубровським, Г.П.Давидовим, В.М.Оржеховською, 

М.К.Подберезським, Н.О.Ткачовою, М.М.Фіцулою та іншими. Дослідники 

акцентують увагу на проблемах виховання правосвідомості, гуманістичної 

високоморальної поведінки, превентивному вихованні, розглядають у 

гармонійній єдності право й мораль, підводять до висновку про 

правосвідомість як духовну цінність.  

Усвідомлення проблем, які пов'язані з недостатнім рівнем 

правової  культури особистості сучасної молоді, передбачає виховання 

нової  ментальності та культури, які не можуть виникнути в умовах 

існуючої  системи освіти. 

Отже, актуальність теми полягає в необхідності правової культури 

старшокласників, яка є передумовою громадянського становлення 

особистості, її гуманістичної спрямованості, моральної саморегуляції 

поведінки в системі "людина і право", “людина і закон”. 

Об'єктом дослідження є процес формування правово культури 

старшокласників 

        Предметом роботи є педагогічні умови та засоби впливу 

навчально-виховного процесу на формування правової культури 

старшокласників. 

        Метою роботи є теоретично та практично обґрунтувати доцільність 

та ефективність застосування правового виховання. 

        Цінність роботи полягає у можливості використання теоретичних 

засад колегами з метою самоосвіти і підвищення рівня педагогічної 

майстерності та практичних умінь при підготовці та проведення 

виховної роботи з учнями. 
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1.1 Сутність, зміст та завдання правового виховання. 

       Одним із аспектів всебічного розвитку особистості є висока правова 

культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину всібічно 

розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або 

навчаючись, порушує закони. Здатність людини розуміти правила співжиття і 

вимоги законів та відповідним чином поводитися не є вродженою, вона 

формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком 

спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності. 

       Тому зміст виховання в школі має бути спрямований на здобуття учнями 

знань, вмінь, досвіду правових дій, громадянських переживань, що 

забезпечують успішність реалізації інтересів особистості у всіх сферах 

життя. Ідеї прав людини мають бути основними та наскрізними в системі 

всього шкільного життя, в його формальних та неформальних проявах. 

        Правове виховання є одним із напрямків загального процесу виховання, 

що містить у собі правову освіту, виховання поваги до чинних законів і норм 

права, формування активної позиції щодо протиправних і антигромадських 

дій. 

 

      Орієнтиром у правовому вихованні є «загальнолюдські цінності як 

продукт конкретних історичних умов суспільного життя, зумовлюють 

переваги в прагненнях і бажаннях, впливають на життєву спрямованість 

особистості». Цінності стають внутрішнім мотивом діяльності тоді, коли 

становлять ядро духовного світу людини: об’єднують почуття, думки, волю в 

єдине ціле.  

Орієнтується 
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       Правове виховання можна визначити як «планомірний і цілеспрямований 

вплив на свідомість і поведінку людини з метою формування відповідних 

правових установок, понять, принципів, ціннісних орієнтацій, що 

забезпечують необхідні умови для її особистісного розвитку, підготовки до 

суспільного життя та активної життєдіяльності». Причому він немислимий 

без активного засвоєння, творчої діяльності з метою втілення в життя 

правових знань, умінь і навичок.  

       Важливе місце у правовому вихованні посідає виховання поваги до 

Конституції держави, законодавства, державних символів (Герба, Прапора, 

Гімну), державної мови. Використання державних символів у навчально-

виховному процесі активізує почуття захищеності, юридичної, моральної і 

політичної дієздатності, гордості за єдину суверенну державу.  

       Також важливою характеристикою громадянської культури є 

моральність особистості. Моральна і правова свідомість взаємопов’язані. 

Правова освіченість людини підтримує її моральність так само, як і 

моральність підтримує правові норми взаємин з людьми. «Якщо правова 

норма не відповідає рівню морального розвитку, то вона ігнорується і не 

виконується».  

        Правова культура особистості виникає не сама по собі, а є результатом 

процесу соціалізації, під яким розуміється входження індивіда в правове 

середовище, послідовне набуття ним правових знань, залучення його до 

правових цінностей і культурних надбань суспільства; процесу втілення 

культурних надбань у правомірній поведінці суб’єкта, його правовій 

активності, практичному перетворенні правовідносин у напрямі їх 

прогресивного, гуманістичного розвитку.  

       Найважливішим показником правової активності є «особиста 

повсякденна участь людини в підтримці і збереженні правопорядку в країні». 

Важливо по-справжньому реагувати на будь-які відхилення від 

загальноприйнятих норм. Можна знати, що всі порушення – це суспільне зло, 

можна бути переконаним у необхідності викорінювання цього зла. Але 
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водночас практично залишатися пасивним у цій боротьбі Отже, реальність 

правових знань і переконань закріплюється тільки в діях людини.  

       З метою глибшого розкриття суті правової культури варто простежити 

основні напрями, в яких правова культура впливає на людину: 

  – це процес соціалізації, тобто цілісний вплив культури на 

особистість, що готує її до соціального життя, вчить її поведінки, яка б 

відповідала прийнятим у суспільстві нормам, формує в неї здатність 

виконувати визначені соціальні ролі; 

  – це формування системи цінностей, зокрема, соціальної цінності 

права, його престижу в суспільстві; 

  – це формування зразків поведінки (реакцій на визначені ситуації). Це 

можна назвати навичками, звичками, стереотипами правової 

поведінки.  

       Правове виховання включає наступні аспекти: 

 

       Із системності правового виховання логічно випливає «суб’єктно-

об’єктний підхід, який забезпечує взаємозв’язок вихователя і вихованців як в 

індивідуальній, так і груповій та колективній формах діяльності». Слід 

зазначити, що «в реалізації правового виховання ефективною є заміна 

суб’єктно-об’єктного підходу суб’єктно-суб’єктним, тобто спілкування 

педагогів і учнів відбувається на рівноправних засадах». 

      Із усього різноманіття знань, що їх людина набуває у повсякденному 

житті, їй найбільше будуть потрібні правові знання. Адже обізнаність у 

системі законодавства і правопорядку, що існують у державі, повноправними 
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громадянами якої стануть наші учні, допоможе їм розумно скористатись 

своїми правами, правильно визначити свої обов’язки, застереже від 

злочинних вчинків .  

       Існують такі способи правового виховання: 

 

       Засоби правового виховання: 

1) нормативно-правові акти; 

2) ознайомлювальні і роз'яснювальні матеріали про правові акти в пресі ; 

3) правові радіо- і телевізійні журнали у обласних, міських і районних 

центрах, які систематично інформують про законодавчі та інші нормативні 

акти України, діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, 

органів юстиції, а також про стан правопорядку, боротьби з 

правопорушеннями тощо; 

4) юридичні газети, метою яких є поширення правових знань; 

5) організаційно-освітні: прес-конференції, брифінги, зустрічі, лекції, бесіди, 

семінари, вечори питань і відповідей, консультації та ін. 

        Мета правового виховання учнів — формування в них правової 

культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого 

ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, 

закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил 

людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в 
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них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в 

управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.  

      У правовиховній роботі необхідно робити акцент не на вивчення прав 

особистості, а більше уваги звертати на вивчення обов'язків; наголошувати 

на питанні особистої відповідальності людини за свою поведінку.  

       Завдання правового виховання: 

1. Озброєння учнів знаннями законів, підвищення їх юридичної 

обізнаності, систематичне інформування їх про актуальні питання 

права. Вони допомагають учням співвідносити свої вчинки і 

поведінку своїх товаришів не лише із загальновідомими 

моральними нормами, а й з вимогами законів, коригувати свою 

поведінку, змінювати її у правильному напрямі  

2.  Формування в учнів правової свідомості як сукупності правових 

уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення 

особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній 

правовій ситуації.  

      Розкриваючи зміст правового виховання, важливо ознайомити 

школярів з Конвенцією про права дитини. Згідно з нею, дитиною 

вважається кожна людська істота до досягнення 18-річного віку.  

         Зміст правового виховання визначається особливостями права як 

нормативно-регулятивного явища, його суспільними функціями і значенням 

в організації та управлінні суспільством. Законодавство України охоплює 

різні галузі права. Серед них чільне місце належить державному праву. 

Його норми регулюють найважливіші суспільні відносини, що закріплюють 

основи організації суспільства і правового становища особи, державного 

устрою. Особливим питанням державного права України є її Конституція як 

Основний Закон держави і суспільства.  

         Адміністративне право регулює організацію і діяльність апарату 

державного управління. Школярі повинні мати уявлення про органи 

державного управління та норми адміністративного права, які охоплюють 
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низку правил: санітарних, протипожежних, дорожнього руху, 

користування транспортом, поведінки в громадських місцях, військового 

обліку та багато інших, що регулюють діяльність різних установ, їх 

працівників, а також поведінку громадян.  

       Взаємовідносини між людьми, громадянами й організаціями, між 

самими організаціями регулюються нормами цивільного права, що 

покладає певні обов'язки і надає права громадянам і організаціям. Діти, як 

і всі дорослі, вважаються правоздатними, але не кожна правоздатна особа 

може самостійно здійснювати свої права. Законом встановлено її межі (15 

років — часткова дієздатність, 15—18 — відносна дієздатність, 18 років — 

повна дієздатність).  

        Норми права і моралі регулюють сімейні відносини людей. У процесі 

правового виховання учнів знайомлять із сімейними правовідносинами, 

правами й обов'язками батьків стосовно одне одного, щодо виховання 

дітей та ін.  

       У процесі правового виховання учні засвоюють і окремі положення 

трудового права. Адже сьогоднішній школяр завтра стане працівником 

установи, підприємства, де він стикатиметься з багатьма питаннями, в яких 

має бути компетентним (умови прийому на роботу, переведення і 

звільнення з роботи, тривалість робочого дня й часу відпочинку, охорона і 

оплата праці, моральна та матеріальна відповідальність тощо).  

        Ознайомлюючись з питаннями кримінального права, учні повинні 

чітко уявляти, що таке злочин, відповідальність за підготовку і замір 

злочину, співучасть у злочині, вік кримінальної відповідальності, 

необхідна оборона, кримінальне покарання, відбування покарання в місцях 

позбавлення волі, і усвідомити, що жоден злочин не залишається 

безкарним.  

         Здійснюючи правове виховання важливо розкривати зміст усіх 

галузей права, не зосереджуючи увагу учнів на якомусь одному з них, 

оскільки в повсякденному житті вони керуватимуться основними їх 
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положеннями. Розкриваючи конкретні правові норми, слід показувати їх 

зв'язок з правилами моралі, на яких вони базуються; не зловживати 

негативними прикладами, краще наводити ті, що демонструють, як треба 

діяти в подібній ситуації. Розповідаючи про злочини, не варто їх 

деталізувати, треба розкривати суть негативних фактів так, щоб вони 

викликали відразу, а не захоплення ними.  

  Система правового виховання в школі базується на правових актах і 

документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, 

Декларація прав дитини. кодекс про шлюб та сім’ю, Закон України «Про 

охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну програму 

правової освіти населення» і включає правоосвітню роботу та роботу по 

попередженню правопорушень.   

 Правова культура є складовою частиною загальної національної 

культури. Тому правове виховання як один з напрямків виховної роботи 

сприяє соціальному зростанню учнівської молоді, утвердженню в її 

свідомості високогуманних принципів, утілених у праві, підвищенню її 

соціальної активності. 
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1.2 Форми та методи роботи по правовому вихованню 

       Успішність здійснення правової освіти та правового виховання значною 

мірою визначається методами, які використовуються педагогом Кітченко 

М.М. в процесі роботи. Це  активні, інтерактивні та традиційні методи:  

 зустрічі з працівниками правоохоронних органів; 

 зустрічі з викладачами правових дисциплін ВНЗ; 

  екскурсії та експедиції, які мають правовиховне спрямування; 

 роз’яснення, розповіді, лекції, бесіди; 

  диспути, дебати, заходи змагального характеру; 

 аналіз життєвих ситуацій; 

 обговорення газетних статей, літературних творів; 

 вікторини, конкурси, змагання; 

 написання творів, повідомлень та рефератув на правову тематику; 

 створення спеціальних педагогічних ситуацій; 

 ділові ігри, тощо. 

Саме такі форми роботи дають можливість учням набути 

безпосереднього досвіду в реалізації прав і свобод людини, сформувати 

організаційні та комунікативні вміння, здатність адаптуватися до нових 

соціальних умов, орієнтуватися в них, захищати свої права, поважати 

інтереси і права інших. 

Школа як цілісний інститут є середовищем реалізації правової освіти і 

виховання. Правові навички діти засвоюють, беручи участь у повсякденному 

житті школи, спільноти, громади. При цьому школа може виступати як 

модель світу дорослих. Практичною школою демократії має стати учнівське 

самоврядування. (Додаток 3)Ефективне правове виховання можливе лише за 

реалізації прав і свобод людини в самій школі. Стиль спілкування, зокрема 

між адміністрацією та вчителями має бути для учнів практичним прикладом 

толерантності, взаємоповаги, відкритості, демократизму. Педагог повинен 

поважати людську гідність учня, його право на власну думку. Необхідно 
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залучити до співпраці зі школою батьків, культивувати серед них правову 

культуру. 

       Оволодівши в шкільні роки основами правових знань, учні протягом 

усього свого подальшого життя будуть збільшувати їхній обсяг, 

поглиблювати їх, зв'язувати з життям, з трудовою і суспільною практикою. 

       Особлива увага приділяється проблемі виховання в учнів поваги до тих, 

хто охороняє порядок і закон. З цією метою вчитель Кітченко М.М. 

проводить екскурсії учнів у відділення міліції, на пост ДАІ, організовує 

зустрічі з представниками правоохоронних органів (кримінальної міліції, 

прокуратури). 

       Складовою правового виховання є превентивне виховання школярів. У 

превентивній роботі рекомендується застосовувати такі методи, що сприяють 

формуванню у школярів умінь та навичок правомірної поведінки. Досвід 

роботи  Кітченко М.М. з класом переконує, що учні часто в певних ситуаціях 

діють неправомірно, тому що не мають життєвого досвіду, а теоретичні 

знання не спрацьовують. Тому дітей частіше треба ставити в ситуацію 

всеобучу того чи іншого типу поведінки, організовувати різноманітні рольові 

ігри привчати дотримуватись правил людського співжиття. (Додатки 8,9) 

Попередження правопорушень серед школярів це справа не тільки 

дорослих, а й самих школярів. Вони повинні, по змозі, залучатися до цієї 

справи. Це реалізується в діяльності дитячого самоврядування, комісії з 

попередження правопорушень, де беруть участь діти. Випадки неадекватної 

поведінки, які трапляються в учнівському колективі, обговорюються на 

класних зборах, на робочих шкільних лінійках. 

Правовиховна робота з учнями не може не враховувати тих умов, які 

склалися в їхніх сім'ях. Виявлення сімей, які продукують цю категорію 

неповнолітніх, вивчення стилю стосунків між батьками та дітьми, між 

подружжям, морально-психологічного клімату сім'ї допоможе налагодити 

контакти ж членами сім'ї. відновити її виховні можливості. Дефекти 

соціалізації в сім'ї найбільш небезпечні. Порушення в засвоєнні морально-
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правових норм, прийнятих в суспільстві, спостерігається «з вини» сім'ї в 

наступних випадках: 

 батьки словесно і своїми вчинками затверджують аморальні і 

навіть антисоціальні способи поведінки; 

 батьки словесно дотримуються загальноприйнятих моральних 

норм поведінки, але здійснюють дії і вчинки, які їм суперечать; 

 батьки словесно і на ділі дотримуються загальноприйнятих 

поведінкових норм, але при цьому не задовольняють емоційних 

потреб дитини, що значно ускладнює нормальний процес 

соціалізації; 

 батьки застосовують в якості основних такі методи виховання, як 

насилля, примушування, приниження особистості дитини. 

       Сім'ї, для яких характерні дефекти правової соціалізації, які провокують 

дитину на здійснення правопорушень і злочинів, кримінологи називають 

неблагополучними. До таких сімей належать криміногенні сімї, неповні, 

аморальні, проблемні, псевдо благополучні. 

       У межах шкільного співуправління необхідно розробити правила 

поведінки для учнів, а також правила внутрішкільного розпорядку та 

положення про чергування, затверджені Радою школи. (Додатки 1, 2)  

       Учні повинні усвідомити, що невиконання ними своїх обов’язків, 

допущення порушень правил поведінки с також порушенням законності і за 

такі дії потрібно нести відповідальність. 

Слід зазначити, що часто правопорушення скоюються не через велике 

бажання зробити щось недобре, не через нестаток матеріальних благ в сім'ї, а 

через те, що підліток не вміє організувати свій вільний час, не може 

реалізуватися в навчальній та позаурочній діяльності.(Додаток 7) Для цього 

необхідно,  щоб учні самі планували свій вільний час, а також самі готували 

за підтримки вчителя свята, виховні заходи, їх сценарії, проводили їх та 

аналізували досягнення і невдачі, результати. Особливістю проведення таких 

заходів є зайнятість кожного учня в тій чи іншій мірі, відповідальність 
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кожного учня за якусь окрему ділянку роботи, що сприяє вихованню в учня 

соціальної активності, допомагає йому реалізувати себе, самоствердитися, 

вчить правильно і з користю для себе організувати свій вільний час. 

(Додатки 4, 5, 6) 

Особливе місце серед зазначеного переліку методів і форм, на мою 

думку, займають ігри. Найважливішими їх задачами є зацікавлення учнів 

правовою проблематикою, навчання спілкуванню з іншими людьми, 

вирішенню типових життєвих ситуацій, саморегуляції своєї поведінки.  

:  

Успішне проведення гри передбачає виконання ряду вимог:  

 зміст ігор орієнтований на майбутні проблеми і на потреби учнів;  

  відбір ситуацій здатних стимулювати інтерес учасників гри, 

різноманітність форм, методів, способів роботи;  

  толерантність та повагу до дітей-учасників гри, не допущення 

приниження їх честі і гідності, самооцінки і самоповаги;  

 збереження конфіденційності;  

 забезпечення особистої активності учасників; 

 включення учасників гри як у взаємодопомогу, так і в самостійне 

вирішення своїх проблем; 

 диференційований підхід до учасників гри; 

 використання технічних засобів слайдів, відеофільмів тощо.  

Отже виховання дитини не можна відкласти на потім, її потрібно 

виховувати сьогодні, щоденно, творчо розвивати і давати правові знання, 

щоб вона була обізнана у своїх правах і обов’язках. 

Підготовка 

гри має 

включати 

типові життєві 

ситуацій з 

правовим 

змістом 

мету гри завдання гри у 

цілому і її 

окремих 

складових 

очікування 

результатів 

способи 

контролю 

результативнос

ті гри 
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1.3 Особливості правосвідомості у старшому шкільному віці 

       Основу правової свідомості особи становлять правові уявлення та 

ставлення до них – переконання. Зміст правових уявлень і понять 

визначається правом, загальнолюдською мораллю та національною 

приналежністю людини, особливостями суспільних відносин, життєвою 

практикою. У процесі формування правової культури здійснюється 

усвідомлення людиною себе як особистості і свого місця в правовій 

суспільній діяльності людей.  

На цьому етапі в людини виховується схильність до самоконтролю, 

вона може постійно спрямовувати і контролювати власні вчинки і поведінку. 

У контексті правового виховання учнів мова йде про усвідомлене сприйняття 

учнями основ права, перетворення їх на міцні правові знання, які базуються 

на відповідних особистісних поняттях, ставленнях і переконаннях, які в 

кінцевому результаті є основою вмотивованої правомірної діяльності.  

       Основою правового виховного процесу є знання школяра – результат 

розвитку його інтелектуальної сфери (здібностей, чуттєвого пізнання, 

відчуття, сприйняття, уяви, мислення), формування поглядів, відношень, 

переконань і набуття відповідного правового досвіду.  

Цілеспрямована, повсякденна, систематична діяльність людини з 

оволодіння юридичними знаннями, формування в її свідомості позитивних 

правових настанов, моделей поведінки, що відповідають чинним нормам 

права, маже здійснюватися лише за наявності активного вольового аспекту, 

який означає самоорганізацію і стриманість прояв активності й витримку, 

рішучі дії за екстремальних обставин, здатність керувати своїми діями чи 

утримуватися і від дій не правового характеру, коли це необхідно. Вольова 

людина вміє стримувати власні інтереси й потреби та діяти так, як цього 

вимагають правові норми в суспільстві.  

Для формування правосвідомості недостатньо понятійного рівня 

засвоєння правових знань, необхідні більш значні «вузли» їх систематизації, 



 16 

які сприяють структуруванню знань у певній послідовності, оцінюванню 

окремого з позиції загального.  

Виховне завдання полягає у тому, щоб «допомогти учням дійти 

висновку: існування суспільства неможливе без певних правил, юридичних 

норм, що регулюють поведінку людей; законність – основа життєдіяльності 

суспільства, його громі законність – засіб забезпечення і охорони 

громадський особистих інтересів членів суспільства, правова гарантія 

дальшого розвитку і зміцнення держави; правові обов’язки слід неухильно 

виконувати; юридичних норм необхідно чесно і сумлінно дотримуватися. 

Глибоке розуміння юридичних законів повинно «поєднуватися з 

моральною відповідальністю, усвідомленням доцільності виконання 

обов’язку, закріпленого в законі». Це сприятиме вихованню у молоді 

осмислення відповідальності, необхідності її для суспільства як важливого 

чинника його розвитку.  

Виходячи з принципу прищеплення загальної культури особистості 

через засвоєння загальнолюдських та національних цінностей, значну увагу в 

процесі формування правової культури особистості слід приділяти 

вихованню старшокласників на народних звичаях та традиціях. Оскільки 

традиції акумулюють соціальний досвід, то вони відповідно виступають для 

особистості системою соціальних установок та ціннісних орієнтацій. 

Формування духовних якостей забезпечується залученням особистості до 

цілеспрямованої діяльності через систему звичаїв, які конкретизують кожну 

традицію.     

Звичаї  передають  підростаючим  поколінням конкретні зразки 

позитивної поведінки в різних життєвих ситуаціях, і таким чином сприяють 

формуванню правосвідомості. 

       Таким чином, існують певні резерви для практичного здійснення 

педагогічної правовиховної роботи. 
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Висновки 

      Отже, актуальність теми полягає в необхідності правової культури 

старшокласників, яка є передумовою громадянського становлення 

особистості, її гуманістичної спрямованості, моральної саморегуляції 

поведінки в системі "людина і право", “людина і закон”. 

        Мета правового виховання учнів — це формування в них правової 

культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого 

ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, 

закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил 

людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в 

них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в 

управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.  

       Для цього використовують такі засоби правового виховання: 

1) нормативно-правові акти; 

2) ознайомлювальні і роз'яснювальні матеріали про правові акти в 

пресі; 

3) правові радіо- і телевізійні журнали у обласних, міських і районних 

центрах, які систематично інформують про законодавчі та інші нормативні 

акти України, діяльність органів влади, а також про стан правопорядку, 

боротьби з правопорушеннями тощо; 

4) юридичні газети, метою яких є поширення правових знань; 

5) організаційно-освітні: прес-конференції, брифінги, зустрічі, лекції, 

бесіди, семінари, вечори питань і відповідей, консультації та ін. 

       У правовиховній роботі необхідно робити акцент не на вивчення прав 

особистості, а більше уваги звертати на вивчення обов'язків; наголошувати 

на питанні особистої відповідальності людини за свою поведінку.  

       У зв’язку з цим існують такі завдання правового виховання: 

1. Озброєння учнів знаннями законів, систематичне інформування їх 

про актуальні питання права.  
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2. Формування в учнів правової свідомості регулює її поведінку в 

конкретній правовій ситуації.  

        Зміст правового виховання визначається особливостями права як 

нормативно-регулятивного явища, його суспільними функціями і значенням 

в організації та управлінні суспільством. Законодавство України охоплює 

різні галузі права, тому здійснюючи правове виховання важливо розкривати 

зміст усіх галузей права, не зосереджуючи увагу учнів на якомусь одному з 

них.  

Система правового виховання в школі базується на правових актах і 

документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, 

Декларація прав дитини. кодекс про шлюб та сім’ю, Закон України «Про 

охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну програму 

правової освіти населення» і включає правоосвітню роботу та роботу по 

попередженню правопорушень.   

        Успішність здійснення правової освіти та правового виховання 

значною мірою визначається методами, які використовуються педагогом в 

процесі роботи. Вони включають в себе активні, інтерактивні та традиційні 

методи: зустрічі з працівниками правоохоронних органів; зустрічі з 

викладачами правових дисциплін ВНЗ; екскурсії та експедиції, які мають 

правовиховне спрямування; роз’яснення, розповіді, диспути, дебати, заходи 

змагального характеру; аналіз життєвих ситуацій; обговорення газетних 

статей, літературних творів; вікторини, конкурси, змагання; написання творів 

на правову тематику; створення спеціальних педагогічних ситуацій; ділові 

ігри, тощо. Також необхідно залучати до правового виховання учні та їх 

батьків. Але обов’язково враховувати ті умови, які склалися в їхніх сім'ях.  

       Керуючись у своїй роботі Конституцією України, Законами України 

«Про освіту»,  Конвенцією про права дитини, Державними національними 

програмами «Освіта (Україна ХХІ століття)» та «Діти України», необхідно 

здійснювати заходи щодо засвоєння знань учнями про свої права, 

дотримання основних обов’язків, розуміння значення та зв’язку слів «право», 
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«правило», «честь», знання етичних норм поведінки, керування у своїй 

поведінці моральними нормами, відчуття меж припустимої поведінки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

Список використаної літератури 

1. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI ст.). – К.: Райдуга, 

1994 

2. Національна доктрина розвитку освіти в Україні // Освіта України. – 2002. 

– №33. – 23 квітня.  

3. Конституція України – 28 червня 1996. 

4. Бородін І. Виховання правової культури учнів – завдання держави // Рідна 

школа. – 1998. – №5. 

5. Веремій В. До проблем профілактики протиправної діяльності учнів // 

Рідна школа. – 2002. – №4. 

6. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, 

Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. 

7. Головченко В.В., Нелін Г.І. Правове виховання учнівської молоді: 

Питання методології та методики. – К.: Наукова думка 1993. 

8. Давыдов Г.П. Теоретические основы отбора правовых фактов явлений для 

формирования правосознания и поведения // Формирование правосознания 

и поведения учащихся / Под ред. Г.П. Давыдова. – М., 1981. 

9. . Іващенко С. Правова культура в контексті національного виховання // 

Освіта і управління. – 1999. – №4. 

10. Магдик О.О. Правове виховання школярів: теорія, досвід, проблеми // 

Пост Методика. – 1999. – №2–3. 

11. Організація дитячого самоврядування у школі: [Добірка статей] // 

Позакласний час. – 2000. – №18. 

12. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: 

Навч.-метод, пос. – К.: ВіАн, 1996 

13. Фіцула М. Виховувати в учнів повагу до закону // Право України. – 

1997. – №2.  

14.  Фіцула М.М. Правове виховання учнів: Методичний посібник. – К.: 

ІЗМН, 1997. 


