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Анотація 

У статті на основі педагогічних і соціологічних досліджень визначено рівень 

правової культури майбутніх учителів технологій. При цьому за показники правової 

культури особистості приймаються: знання і розуміння права, повага права в силу 

особистого переконання, звичка діяти у відповідності з законом, правова активність. 

Правова освіта повинна бути спрямована на вирішення ряду конкретних завдань: 

освоєння правових знань; виховання поваги до прав і свобод; формування внутрішньої 

потреби в захисті законних прав та інтересів; становлення відповідальної, 

законослухняної поведінки. 

Annotation 

In article on the basis of pedagogical and sociological study determined the level of legal 

culture of future teachers of technology. In this case, for the indicators of legal culture of the 

personality are: knowledge and understanding of law, respect for rights because of personal 

beliefs, a habit to act in accordance with the law, legal activity. Legal education should be 

aimed at solving a number of specific tasks: development of legal knowledge; the 

development of respect for human rights and freedoms; formation of domestic needs to 

protect the legitimate rights and interests; the formation of responsible, law-abiding 

behaviour. 

 

Ключові слова: правова освіта, майбутній вчитель технологій, зміст правової освіти.  

Keywords: legal education, a future teacher of technologies, the content of legal education. 

 

Вступ 

 

Становлення України як демократичної держави, подолання кризових процесів, її 

розвиток на основі традицій вітчизняної духовності, моральності, державності, 

залучення до співдружності цивілізованих держав сприяє правильно організована 

естетична, громадянська і правова освіта, яка включає в себе навчання і виховання в її 

нерозривній єдності. Від її успішності багато в чому залежить побудова правової 

держави і громадянського суспільства в цілому [1]. 

Нові соціально-економічні умови суттєво загострюють традиційну проблему освіти 

– пошук ідеалів, які могли б бути покладені в основу найважливішого цільового 

компонента будь-якої освітньо-виховної системи. Цей компонент визначає конкретику 

засобів досягнення завдань освітньої системи, критерії оцінки отриманих результатів, 

можливі корекції самого навчально-виховного процесу. В умовах модернізації права і 

правової освіти питання про формування правової культури майбутніх фахівців у будь-

якій сфері професійної діяльності, їх правосвідомості, ціннісних орієнтацій набуває 

особливого значення[3]. Саме тому формування громадянського суспільства вимагає 
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високої правової культури всіх його членів, без якої не можуть бути повною мірою 

реалізовані такі базові цінності і принципи суспільного життя, як верховенство закону, 

пріоритет прав і свобод людини, забезпечення надійного захисту публічних інтересів.  

Сучасна Україна – це молода, незалежна держава з великим потенціалом у науці, 

промисловості, культурі. Вона має все необхідне для того, щоб стати однією із 

найрозвиненіших країн світу. Розуміння цього має як найшвидше дійти до кожного, а 

особливо до майбутнього покоління нашої держави – до студентів, які повинні 

поважати закони, визнавати їх верховенство у всіх сферах життя, своїми діями 

підтримувати режим законності в Україні. Але, на жаль, сьогодні лише невелика частка 

громадян розуміє важливість розвитку всіх сфер діяльності та всебічного розвитку 

кожної людини, яка проживає на території України. Проблема розбудови 

громадянського суспільства, демократичної правової держави є безпосередньо 

пов’язаною із розвитком правової свідомості і правової культури кожного індивіда[5]. 

Побудова правової держави в умовах поляризації думок і громадських рухів, 

динамічного оновлення законодавства створює умови для необхідності особливої уваги 

до проблем правової освіти педагогічних працівників. Оскільки, одним із аспектів 

усебічного розвитку особистості майбутнього фахівця в різних галузях суспільства є 

висока правова культура. Адже не можна вважати фахівця професіоналом високого 

рівня, якщо він, маючи широкі знання, добре працюючи, порушує закони, вимоги 

Конституції України[8]. Здатність фахівців розуміти правила співжиття і вимоги 

законів та відповідним чином впроваджувати їх в своїй практичній діяльності – це 

вимоги сучасного розвитку суспільства, але ця здатність не є вродженню, вона 

формується під впливом спеціальних завдань, і перш за все за допомогою правової 

освіти студентів під час їх навчання у вищих навчальних закладах. 

Під правовою освітою педагогів розуміють формування позитивно орієнтованої 

правової свідомості фахівців, а також систему знань, умінь і навичок, пов'язаних з 

правовим становищем особи в соціумі[2]. 

Метою даної статті є дослідження проблеми правової освіти майбутнього вчителя 

технологій в педагогічному університеті. 

 

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими та практичними завданнями 

  

Сьогодні педагог є активним учасником освітньої політики держави. Рівень його 

правової культури повинен дозволяти найбільш глибоко і чітко реалізовувати вміння 

щодо вирішення проблемних ситуацій освітнього процесу, виступати захисником прав 

та інтересів учнів, які потребують грамотного педагогічного супроводу. 

Педагогічні дослідження і дані соціологічних досліджень, наявні в юридичній і 

педагогічній літературі, свідчать про те, що рівень правової культури майбутніх 

вчителів недостатній. Основу їх правових знань складають знання окремих правових 

норм. Практично відсутні знання загальних правових принципів і декларацій, що в 

значній мірі сприяє зміцненню і розвитку обмеженості правового мислення, сприйняття 

права лише як сукупності прав і обов'язків, які встановлюються державою. Для 

переорієнтації подібної психології потрібна принципова зміна системи і напрямків 

навчання, яке починається з утвердження нових підходів до визначення правового 

розуміння і виховання взагалі.  

В науці до теперішнього часу накопичений значний фонд інформації, необхідний 

для постановки і вирішення даної проблеми. Це праці вітчизняних і зарубіжних вчених 

в цій галузі. 
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2. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

 

Наукове опрацювання проблем формування правової культури проводиться 

вченими різних галузей знань. Теоретико-методологічні проблеми феномену правової 

культури розглядаються в працях вітчизняних та зарубіжних вчених С. Алексєєва, 

О. Аграновської, В. Баранова, Г. Балюк, А. Венгерова, В. Головченка, В. Гоймана, 

Н. Гранат, В. Казимирчука, В. Камінської, Д. Керімова, М. Кейзерова, М. Козюбри, 

В. Кудрявцева, М. Матузова, О. Скакун, В. Нерсесянца, П. Рабіновича, О. Ратинова, 

В. Сальникова, О. Семітко, П. Фарбера, О. Шапієвої та ін. 

Проблемі правового виховання та соціалізації студентської молоді, ролі юридичної 

педагогіки присвячені праці Л. Беляєвої, В. Бурлакова, Н. Гранат, В. Давидова, 

В. Кикотя, А. Рябова, А. Столяренка, Є. Татаринцевої, ця ж проблема висвітлена у 

працях вітчизняних правознавців В. Андрейцева, С. Гусарєва, В. Лісового, 

В.Москаленко, В. Опришка, В. Павловського, О. Скакун, О. Тихомирова та ін.  

Проблеми правової культури як частини професіоналізму педагога, високої 

громадянськості його особистості досліджували багато педагогів: С. Шацький, 

П. Блонський, А. Макаренко, В. Сухомлинський. 

Сухомлинський вважав, що «бути хорошим учителем можна тільки будучи 

хорошим вихователем. Без участі у виховній роботі вся педагогічна культура, всі 

знання педагога є мертвим багажем» [6, с.36]. 

Аналіз спеціальної літератури показав, що проблема розвитку правової культури 

майбутніх вчителів в теорії педагогіки не отримала достатнього висвітлення. 

 

3. Виклад основного матеріалу з досліджуємої проблеми 

 

Сучасний педагог з вищою освітою повинен бути готовий до того, щоб жити і 

працювати в умовах, що безперервно змінюються, розробляти власну стратегію 

поведінки, здійснювати моральний вибір і нести за нього відповідальність. Він повинен 

бути не тільки професійно грамотним, а й соціально компетентним, вміти 

організовувати, керувати і підкорятися, вирішувати конфлікти і приймати рішення. 

Освоєння освітою правового простору може здійснюватися тільки за допомогою 

відповідної діяльності учасників освітніх відносин - адміністративних працівників, 

педагогів, допоміжного персоналу загальноосвітніх установ, та студентів які 

навчаються. Ефективність цієї діяльності прямо залежить від рівня підготовленості 

суб'єктів освітніх відносин, від їх критичного інтелекту. 

При цьому за показники правової культури особистості приймаються: знання і 

розуміння права, повага права в силу особистого переконання, звичка діяти у 

відповідності з законом, правова активність. Слід зазначити, що правова культура 

особистості є найважливішою частиною його гуманітарної культури, яка, в свою чергу, 

є ядром його гуманістичного світогляду. 

Практика показує, що низький рівень правової культури, прогалини в правових 

знаннях і відсутність правового досвіду у вчителів технологій негативно позначаються 

на ефективності навчально-виховного процесу. Правова культура майбутнього вчителя 

технологій включає правові знання, соціально-ціннісні орієнтації по відношенню до 

права, установки особистості на законослухняну поведінку, на активний захист їх прав 

і свобод, на здійснення навчально-педагогічної діяльності на правовій основі. Правова 

освіта включає в себе правове виховання і правове навчання. Правове виховання - 

цілеспрямований процес впливу на особистість, яку виховують, з метою формування 

правосвідомості, правових установок, навичок і звичок активної правомірної поведінки, 

правової культури за допомогою системи спеціально організованих педагогічних 
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методів, форм, засобів. Правове навчання - це організація процесу передачі теоретико-

методичного правового матеріалу об'єкта виховання [8]. Відзначимо, що в сучасних 

соціальних умовах спостерігаються тенденційні передумови правового навчання на 

всіх рівнях освіти. Результати правової освіти відображає правова культура 

особистості. 

На наш погляд, система правової освіти в умовах педагогічного університету 

включає: 

- діагностику вихідного рівня сформованості правової культури; 

- визначення мети і конкретизацію завдань правової освіти в навчальному та 

виховному процесах; 

- визначення змісту правової освіти з урахуванням педагогічних спеціальностей та 

рівня сформованості правової культури студента; 

- відбір методів і форм організації правової освіти; 

- здійснення процесу формування і розвитку правової культури; 

- аналіз і оцінку результатів педагогічної діяльності в даній області. 

З огляду на можливості відкритого інформаційного суспільства, нових навчальних 

технологій, доступність зарубіжних джерел, не можна забувати, що українська і західна 

правова традиція мали різний культурологічний грунт. Формуючи правосвідомість і 

правову культуру майбутнього педагога, не можна не враховувати ту обставину, що 

студент нерозривно пов'язаний з суспільством, є продуктом його культурного розвитку. 

Також в процесі підготовки педагога величезне значення має його професійно-

педагогічна компетентність. Від неї значною мірою залежить авторитет вчителя в очах 

учнів, а значить і все навчання в цілому. 

Для уточнення необхідно зазначити, що правова культура – певна «якість» 

правового життя суспільства, яку найбільш повно можна охарактеризувати тільки при 

розгляді всіх її елементів. Які ж це елементи? 

 По-перше, правову культуру визначає ступінь розвиненості правосвідомості 

населення. Правосвідомість – це ставлення людей до права, правових явищ, засноване 

на знаннях про право і почуттях (сприйняттях на суб’єктивному рівні). Правосвідомість 

– дуже важливий елемент правової культури. Він має значний вплив на організацію 

громадського життя. Недарма деякі правознавці звертали увагу на те, що людина без 

правосвідомості буде жити власним свавіллям і терпіти свавілля від інших. Вони 

вважали, що правосвідомість необхідно розглядати не тільки як сукупність поглядів на 

право, а ще й як погляди на державу, на всю організацію суспільного життя. Від того, 

яким буде рівень і якість правосвідомості, залежить те, якою буде поведінка людини в 

суспільстві. 

 Правосвідомість можна класифікувати за наступними підставами: 

- за суб’єктами: 

1) індивідуальна правосвідомість – це особисте ставлення людини до права; 

2) групова правосвідомість – це відношення до права груп, колективів і т.п.; 

3) суспільна правосвідомість – це правосвідомість всього суспільства. 

- за рівнем: 

1) буденна правосвідомість – це відношення до права звичайної людини або 

фахівця, для якого право не є основним заняттям; 

2) професійна правосвідомість – це правосвідомість, яка склалася в результаті 

спеціальної підготовки; 

3) наукова правосвідомість – це правосвідомість, властива вченим-правознавцям, 

фахівцям у галузі правової науки. 

Високий ступінь розвиненості правосвідомості характеризується: 
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- визнанням суспільством і державою людини найвищою цінністю; визнанням, 

дотриманням та захистом її прав і свобод (що закріплено Конституцією); 

- усвідомленням громадянами своїх прав і свобод, механізму їх правового 

захисту, повагою до прав і свобод інших людей; 

- правовою установкою громадян на правомірну поведінку; 

- знанням громадянами норм Конституції, положень важливих законів та інших 

нормативно-правових актів; 

- широкою інформованістю громадян про процеси, що відбуваються у галузі 

права;  

- позитивним ставленням до суду. 

По-друге, правову культуру визначає рівень розвитку правової діяльності. Правова 

діяльність підрозділяється на теоретичну та практичну. Від правотворчої діяльності, її 

рівня розвитку і якості істотно залежить правова культура. При здійсненні 

правотворчості повинні дотримуватися принципи законності, науковості, 

демократизму, системності. 

У процесі правового навчання в педагогічних університетах особливо важливо 

враховувати те, що правовий вплив здійснюється не тільки через сприйняття певної 

системи заборон, а й через формування моральної позиції особистості [2]. Правові 

проблеми треба співвідносити не з тим, «скільки за що дають», а з виявленням 

морального контексту норми. 

Ключова ідея в правовому навчанні майбутнього вчителя технологій повинна 

полягати в розкритті місця закону в регуляції соціального життя, розкритті 

закономірностей суспільства, єдності понять законності та доцільності. У зв'язку з цим, 

на наш погляд, необхідно переорієнтувати напрямок навчального процесу з 

інформаційного в аналітичний. Цього можна досягти тільки за допомогою зміни 

принципу і змісту навчання в педагогічних університетах. Викладання основ права і 

деяких спеціальних дисциплін має бути зосереджене не на вивченні окремих правових 

норм, а через розкриття принципів права, його основних ідей та інститутів. 

У зв'язку з цим пропонується значну частину навчального часу приділяти теорії 

держави і права, конституційного права і деяких інших спеціальних дисциплін, 

оскільки саме вони містять в собі основні принципи права і політичної системи. На наш 

погляд вивчення принципів і ідей права неможливе без висвітлення їх змістовного 

практичного боку, тобто без знань різних галузей права, тим більше без знань 

законодавства в області освітнього права. 

Формування правової культури майбутніх вчителів технологій в педагогічному 

університеті повинно бути спрямоване на вирішення ряду конкретних завдань. До них, 

на наш погляд, належать: 

- освоєння майбутніми вчителями системи правових знань, розвиток навичок 

усвідомленої, юридично грамотної поведінки в суспільстві; 

- виховання поваги до прав і свобод, обов'язків громадянина і особистості в 

сучасному суспільстві; 

- формування внутрішньої потреби в захисті законних прав та інтересів, як своїх, 

так і оточуючих; 

- становлення відповідальної, законослухняної поведінки. 

Успішність формування правової культури повинна забезпечуватися дотриманням 

таких педагогічних умов: 

- оптимальний відбір правової інформації та включення її в зміст навчального 

матеріалу при вивченні різних загальних, гуманітарних і фахових дисциплін; 

- моделювання практичних навчальних ситуацій, максимально наближених до 

реальності; 
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- забезпечення знайомства майбутніх вчителів технологій з правовими аспектами 

педагогічної діяльності в процесі педагогічної практики. 

 

Висновки 

 

Правова культура являє собою більш широке поняття, ніж правова освіта. Вона 

включає в себе не тільки необхідну правову базу знань, а й виховання громадянської 

життєвої позиції, яка забезпечує внутрішню потребу особистості в морально-правовій 

поведінці, певне ставлення до навколишнього світу і дійсності, відповідальність за 

себе, свої дії і дії оточуючих. Освоєння освітою правового простору може 

здійснюватися тільки за допомогою відповідної діяльності учасників освітніх відносин 

- адміністративних працівників, педагогів, допоміжного персоналу загальноосвітніх 

установ. Ефективність цієї діяльності прямо залежить від рівня підготовленості 

суб'єктів освітніх відносин, від їх критичного інтелекту. 

Саме ці якості є основними для становлення особистості майбутнього педагога, 

виступають важливою умовою ефективної майбутньої педагогічної діяльності. 
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