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Анотація. У статті проаналізовано роботу педагогічного колективу 

Київського вищого професійного училища сервісу і дизайну за участю 

викладачів ВНЗ з правової освіти та правового виховання учнів, наведено 

результати психологічного опитування учнів. Визначено напрями 

впровадження право - виховних заходів в навчально-виховний процес. Доведено, 

що поетапно організована інноваційна система з використанням 

нетрадиційних форм та методів виховання забезпечує ефективне формування 

у підлітків позитивної мотивації до правової освіти, формує у майбутніх 

громадян України активну життєву позицію. 
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Abstract. The investigation of legal education of students by the teaching staff of 

the Kiev Vocational School of service and design with the help of university lecturer 

was presented. The ways of implementing legal-educational activities in the 

educational process were analyzed. It was concluded that gradually organized 

innovative system using non-traditional forms and methods provided positive 

motivation to legal education, formed active citizenly position.  
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Постановка проблеми 

На етапі формування громадянського суспільства в Україні чільне місце 

займає проблема виховання громадянина, здатного жити в правовій державі. 

Саме тому сьогодні багато науковців, викладачів, педагогів звертаються до 

проблеми визначення психолого-педагогічних засад правового виховання та 

правової освіти учнівського та студентського середовища [4, 5, 7].  

Навчальний заклад визнається осередком формування громадськості, що 

має сприяти розвитку демократичної, політичної культури, формуванню 

соціальної компетентності правових знань, політичних умінь, гідності та 

відповідальності у молодих людей, усвідомленню і прийняттю ними 

демократичних принципів життя та пріоритету прав людини [2, 3] 

Питання правової освіти та правового виховання учнів особливо актуальне 

у зв'язку з прийняттям кримінально-процесуального кодексу, який передбачає 

створення дитячих судів, що розглядатимуть справи неповнолітніх з 

одинадцятирічного віку. Особливо гостро постає проблема забезпечення 

правового виховання підлітків з неблагополучних родин та учнів з групи 

ризику. На основі праць В. Сумохлинського, К. Ушинського, Я.Корчака,  І.Беха, 

C. Подмазіна, В. Баранова, В. Давидова, У. Джеймса, К. Платонова, В. Рибалка, 

К. Роджерса та інших сформовано основні принципи правової освіти і 



виховання. Ці принципи включають особистісно-орієнтований підхід, за якого 

в центр навчально-виховного процесу ставиться інтерес учня, а також підхід, 

який визначає зміст правового виховання на формування вмінь, що 

забезпечують розвиток соціальної активності особистості шляхом створення 

навчальних, виховних ситуацій, в яких апробуються на практиці засвоєні 

загальнолюдські та громадські цінності [1,6]. 

Проблема правового виховання набуває найбільшого значення в ПТНЗ 

через те, що учні, які навчаються в професійних навчальних закладах, 

переважно соціально незахищені, не отримали належного правового виховання 

в родинах. Тому першочергова задача педагога – не тільки навчити професії, а 

й виховати суспільно-здорову особистість – майбутнє нашої держави. 

Отже, мета даного дослідження – розробити за участю викладачів ВНЗ 

комплексну програму з правової освіти в навчально-виховному процесі ПТНЗ, 

спрямованих на усвідомлення та зміцнення суспільної моралі. 

Виклад основного матеріалу 

Успішність здійснення правової освіти та правового виховання значною 

мірою визначається методами, які використовуються педагогом в процесі 

роботи.  

Пріоритетну роль у громадянській освіті відіграють активні та 

інтерактивні методи, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та 

критичне мислення. Для цього застосовуються найрізноманітніші форми та 

методи роботи: традиційні зустрічі з працівниками правоохоронних органів, з 

викладачами правових дисциплін, ВНЗ, екскурсії та експедиції, які мають 

правовиховне спрямування, диспути, дебати, заходи змагального характеру. Це 

дає можливість учням набути безпосереднього досвіду в реалізації прав і 

свобод людини, сформувати організаційні та комунікативні вміння. 

Використовуються також традиційні педагогічні форми роботи: лекції, 

диспути, бесіди, самостійна робота з періодикою, написання рефератів, 

учнівські доповіді, повідомлення. Застосування наведених методів правого 

виховання створює умови для формування в особистості поведінкових норм, 



здатності адаптуватися до нових соціальних умов, орієнтуватися в них, 

захищати свої права, поважати інтереси і права інших. 

Правове виховання може бути ефективним лише за умови створення 

правового простору в групі та училищі на засадах взаємної довіри, поваги до 

прав і свобод, толерантності, забезпечення умов для розвитку в учнів почуття 

власної гідності. 

В училищі розроблено наскрізну систему бесід та тематичних годин з 

морально-правового, патріотичного виховання учнів. Працівники 

правоохоронних органів, виступаючи перед дітьми, не тільки висвітлюють 

конкретні кримінальні впровадження, механізми їх скоєння і розкриття, а й 

аналізують їх, дають морально-правову оцінку негативним вчинкам, 

підкреслюють невідворотність відповідальності за скоєння. 

Особлива увага приділяється проблемі виховання в учнів поваги до тих, 

хто охороняє порядок і закон. З цією проводяться екскурсії у відділок міліції, на 

пост ДАІ, організуються зустрічі з представниками правоохоронних органів 

(кримінальної міліції, прокуратури). 

Складовою правової освіти є превентивне виховання учнів.  Профілактика 

правопорушень неповнолітніх вимагає своєрідного підходу і до вибору методів 

та форм виховної роботи. У превентивній роботі рекомендується застосовувати 

такі методи, що сприяють формуванню у школярів умінь та навичок 

правомірної поведінки. Досвід переконує, що часто учні в певних ситуаціях 

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

спрацьовують. Тому дітей частіше треба ставити в ситуацію того чи іншого 

типу поведінки, організовувати різноманітні рольові ігри, привчати 

дотримуватись правил людського співжиття. 

Право-виховна 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.. Робота вихователя з такими батьками надто складна і 



вимагає окремої розмови. Ця робота не завжди дає бажані результати і тоді 

доводиться вдаватися до радикальних заходів.  

Метою правового виховання є формування в кожного учня системи знань з 

питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв'язок 

права з навколишньою дійсністю; інтересу до її законодавчих та виконавчих 

органів; прищеплення навичок правосвідомої поведінки; формування потреб та 

вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні 

інтереси інших осіб, тому в училищі розроблена програма правового 

виховання, до якої включені такі заходи: проведення місячників, тижнів права; 

засідання Координаційної ради (ради профілактики правопорушень). Членами 

Координаційної ради є головний спеціаліст Служби у справах дітей 

Шевченківського району Кошова В.П., представник Кримінальної міліції 

Шевченківського району Твердохліб С.А.); зустрічі з працівниками 

правоохоронних органів, органів юстиції, Служби у справах дітей, центру 

Соціальних служб для молоді; проведення годин спілкування, лекцій, бесід, 

консультації з правової тематики; робота з громадськими організаціями; 

консультації для батьків; проведення заходів по попередженню дитячої 

безпритульності та правопорушень серед учнівської молоді.  

Пріоритетними стали напрямки з охорони життя та формування здорового 

способу життя, правове виховання.  

Вже в вересні в усіх навчальних групах проводиться виховна година «Наші 

права і обов’язки», де педагоги знайомлять учнів з їх правами і обов’язками, 

проводять екскурсії по училищу. Всі першокурсники обов’язково відвідують 

Музейну кімнату навчального закладу, де знайомляться з історією і традиціями 

училища. Саме з перших днів навчання в учнів треба виховувати відчуття 

гордості за свій навчальний заклад, пишатися його досягненнями.  

У ході місячника правових знань відваються зустрічі учнів з 

представниками кримінальної міліції Твердохлібом С.А. та  Потапенко І.С., з 

юристами. Представник Служби у справах дітей Шевченківського району м. 

Києва Кошова В.П. проводить з учнями та їх батьками роз’яснювальну роботу. 



У вересні 2014 році проводилося анкетування учнів за темою «Наші права 

в училищі». За його результатами з’ясовано, що 85% учнів вважають, що в 

училищі вони відчувають себе у безпеці. За результатами 226 учнів з’ясовано, 

що 52% мають міжособистісну тривожність. Цей фактор є сигналом для 

подальшої роботи з учнями з залученням фахівців з соціальних служб та інших 

громадських організацій. 

Проведене дослідження дає змогу зробити такі висновки.  

Право-виховна робота в навчальному закладі побудована так, що 

викладацький склад намагається використати всі можливості, щоб виховати 

громадянина нашої держави, який буде знати права та виконувати свої 

обов’язки і жити в правовому просторі. Розроблена система правового 

виховання передбачає зв'язок із практичною діяльністю, пріоритетність 

зорієнтованості учнів на навички соціальної взаємодії, вміння самостійно 

аналізувати різноманітні ситуації, приймати рішення і діяти у правовому полі, 

конструктивно взаємодіяти з суспільством, з колективом. Дана система 

передбачає гуманістичні відносини між педагогами й учнями, атмосферу 

взаємоповаги та довіри в учнівському колективі, розширення повноважень 

учнівського самоврядування, відкритість і зв'язок навчального закладу з 

іншими соціальними угрупуваннями (сім'єю, дитячими і молодіжними 

організаціями, засобами масової інформації, церквою та ін.).  

Актуальним напрямом подальшої роботи є розробка рекомендацій щодо 

застосування та теоретичного обґрунтування даної програми для використання 

в ПТНЗ та ВНЗ України для підвищення пізнавальної активності учнів та 

студентської молоді. 
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