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Вступ 

 

Актуальність дослідження. Своєрідним регулятором цивілізованих 

відносин у суспільстві та міжнародного спілкування є правова культура 

держави й кожної особистості.Правова культура – складова й вияв духовної 

культури особистості – базується на ідеї гармонійності, цілісності сучасного 

світу, єдності природного, соціального й духовного середовища проживання 

людини, історико-культурних традиціях. 

Перехід до ринкової економіки, подальший розвиток підприємництва та 

приватизації породжує, на жаль, такі негативні явища, як втрата моральних 

ідеалів, світоглядна обмеженість, бездуховність, що супроводжується 

зловживаннями, злочинністю, грубими правопорушеннями, загостреною 

криміногенною ситуацією. Стає очевидною об’єктивна потреба 

цілеспрямованої діяльності всіх соціальних інститутів держави в галузі 

правового виховання й правової культури всіх без виключення громадян. Це 

значно актуалізує психолого-педагогічні дослідження проблем виховання 

правової культури учнівської молоді, і, особливо, старшокласників. 

Саме в цей віковий період визначаються ціннісні орієнтації особистості, 

вибір сенсу 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. 

Правова культура старшокласників є необхідною передумовою 

громадянського становлення особистості, її гуманістичної спрямованості, 

моральної саморегуляції поведінки в системі «людина і право», «людина і 

закон». 

Одним із першочергових завдань сучасної соціально-педагогічної науки й 

практики є посилення уваги до спеціальних досліджень, присвячених 

проблемам виховання в підростаючих поколінь ціннісного ставлення до права 



на основі прийняття усвідомлення й утвердження ними Права й Закону як 

загальнолюдської моральної цінності. 

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,Бахтіна М. М., Головатого С. І., Канта, Платона, 

Сковороди Г. С, Скрипнюка В. О., Соловйова В.С., Флоренського П. О., 

А. Швейцера, Шкляра Л. Є., та інших.  

Питання правового виховання, правової культури досліджувались і 

досліджуються ДубровськимВ. Ф. , ДавидовимГ. П. , ОржеховськоюВ. М. , 

ПодберезськимМ. К. , ТкачовоюН. О. , Фіцулою М. М. 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. Проте вивчення джерел з цієї проблеми показує, що пошук ефективних 

шляхів формування правової культури  переважно пов’язується з її логічними 

компонентами. Саме тому темою нашого дослідження було обрано  

«Формування правової культури у старшокласників соціальним педагогом 

ЗНЗ». 

Об’єкт дослідження – соціально-педагогічна діяльність в ЗНЗ. 

Предмет дослідження – соціально-педагогічна діяльність з формування 

правової культури у старшокласників в умовах ЗНЗ.  

Мета дослідження – дослідити соціально-педагогічну діяльність з 

формування правової культури у старшокласників в умовах ЗНЗ. 

Завдання дослідження: 

1. Охарактеризувати сутність та особливості соціально-педагогічної 

діяльності в умовах ЗНЗ. 



2. Виявити специфіку правової культури старшокласників як об’єкта 

соціально-педагогічної діяльності. 

3. Дослідити використання ф6орм та методів формування правової культури 

старшокласників соціальними педагогами ЗНЗ. 

4. Розробити програму підготовки соціальних педагогів ЗНЗ до формування 

правової культури старшокласників. 

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань дослідження 

ми використали аналіз наукових джерел, анкетування, тестування, статистичні 

методи кількісної та якісної обробки отриманих результатів. 

 Експериментальна база дослідження: дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася на базі ЗНЗ №15 (міського ліцею) м. Бердичева. 

Теоретичне значення дослідження:узагальнено та проаналізовано 

сутність соціально-педагогічної діяльностіз формування правової культури 

старшокласників. 

Практичне значення дослідження: розроблено й обґрунтовано 

програму підготовки соціальних педагогів ЗНЗ до формування правової 

культури старшокласників. 

Публікації: результати дослідження опубліковані у збірнику науково-

методичних праць: «Формування правової культури соціальним педагогом у 

старшокласників в умовах ЗНЗ» // Актуальні проблеми соціальної сфери : 

[збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П.Павлик]. – 

Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, 2014. – С. 79. 

Структура роботи.Магістерська робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 

використаних джерел (102 найменування). Робота викладена на 112 сторінках 

друкованого тексту та  5 сторінках додатків. 



Висновки 

 

1. Охарактеризувавши сутність та особливості соціально-педагогічної 

діяльності в умовах ЗНЗ, ми прийшли до наступних висновків.Соціально-

педагогічна діяльність як професія є системою надання комплексу 

різноманітних соціальних послуг, які дозволяють клієнту подолати складні 

життєві ситуації, організувати соціально-сприятливе середовище та сприяти 

повноцінному формуванню особистості клієнта як члена спільноти. Мета 

соціально-педагогічної роботи в навчально-виховному закладі – сприяння 

успішному вирішенню учнями власних проблем. У діяльності соціального 

педагога в сфері освіти можна виділити три основні аспекти: участь в 

управлінні; участь у виховному процесі; участь в організації середовища 

виховання дитини. Соціально-педагогічна діяльність з старшокласниками 

повинна включати в себе більшість методів та форм роботи характерних для 

інших категорій клієнтів, однак слід враховувати індивідуальні вікові та 

психологічні особливості цієї клієнтської групи та специфіку соціальної 

ситуації розвитку. Серед напрямків роботи з старшокласниками нами було 

охарактеризовано найбільш пріоритетні, на нашу думку, а саме 

профорієнтаційну, дозвіллєву роботу та роботу з молодіжними субкультурами 

та неформальними об’єднаннями. 

2. Виявивши специфіку правової культури старшокласників як об’єкта 

соціально-педагогічної діяльності, ми прийшли до таких висновків. Робота по 

правовому вихованню важлива саме в старших класах, оскільки в цей період у 

школярів формується єдина система знань, що складається потім в систему 

переконань, правову культуру особистості. Встановлено, що цей вік найбільш 

сприятливий для формування ціннісно-правових орієнтацій як основи правової 

культури, що пояснюється характерною для цього періоду специфічною 

ситуацією розвитку самовизначення, вибору життєвого шляху, формуванням 

світогляду і ціннісних пріоритетів. Правова культура старшокласників є 

складною інтеграційною особистісною освітою, обумовленою впливом 

середовища, віковими, психологічними, індивідуальними особливостями учнів, 



основою якого виступає система цінностей, що визначають правову свідомість і 

поведінку в юридично значущих ситуаціях. Формування правової культури 

старшокласників включає наступні етапи:  цілеспрямоване формування 

правових знань і понять; вироблення правових переконань; формування етико-

правових установок; виховання правових почуттів; формування досвіду 

законослухняної поведінки; формування активної соціально-правової позиції. 

Формування правової культури здійснюється по трьох основних напрямах, 

відповідних основних компонентах правової культури, які взаємозв’язані і 

взаємозалежні: інтелектуальному, емоційно-ціннісному, практичному. 

Соціально-педагогічна робота з старшокласниками з формування їх правової 

культури потребує високого рівня правової культури самого соціального 

педагога. Для цього фахівцю потрібно не лише мати високий рівень правової 

грамотності, а слід володіти і застосовувати цікаві для учнів форми і методи 

розвитку правової культури в цілому. Однією із найбільш оптимальних форм 

такої роботи з старшокласниками, на думку сучасних науковців, є клубна 

діяльність, яка потребує від соціального педагога саме вміння мотивувати і 

зацікавити старшокласника до вирішення досліджуваної проблеми. 

3. Дослідивши використання форм та методів формування правової 

культури старшокласників соціальними педагогами ЗНЗ, ми прийшли до таких 

висновків. Дослідження рівня розвитку правової культури старшокласників 

проводилось з учнями 10 – 11 класів та соціальними педагогами ЗНЗ (ліцею)  

№15 м. Бердичева. У старшокласників значно завищена самооцінка їхнього 

рівня правової культури у порівнянні з реальним її рівнем, виявленим в процесі 

дослідження. До основних джерел правової інформації більшість школярів 

віднесли свій навчальний заклад та  оточуючих людей, підтверджуючи тезу про 

важливість соціального інституту школи на процес соціалізації особистості. 

Переважна більшість респондентів брали участь у заходах з розвитку правової 

культури школярів, які іноді проводять у їх ЗНЗ. Кожен восьмий 

старшокласник не відвідував подібних заходів, що можна пояснити низькою 

мотивацією старшокласників до навчальних і дотичних до них заходів, а 

нерегулярність визначається тим фактом, що розвиток правової культури – не 



ключовий напрям діяльності соціального педагога ЗНЗ і відповідні заходи 

проводяться в рамках визначених навчальними планами і програмами. Рівень 

правосвідомості досліджуваних старшокласників показав результати, які не 

тільки характеризують недостатній рівень правосвідомості старшокласників, а 

й загрожують їх успішній та повноцінній подальшій соціалізації. Не всі 

старшокласники вивчають всю інформацію необхідну для наступного етапу їх 

соціалізації – набуття професії, що, в свою чергу, свідчить не тільки про 

недостатній рівень правової поінформованості, а й про недостатній рівень 

правосвідомості, яка мала б бути ключовою мотивацією оволодіння 

інформацією, яка безпосередньо впливає на подальшу соціалізацію особистості 

старшокласника, на дотримання та обмеження його прав. У старшокласників 

виявлено низький рівень оволодіння правовими знаннями (в противагу до їх 

високої самооцінки власної правової культури), який до того ж загрожує 

безпосереднім порушенням їх трудових прав в майбутньому. До найбільш 

важливих прав людини респонденти віднесли право на життя, право на 

особисту недоторканість, право на волю (свободу дій і пересувань), право на 

одержання безкоштовного освіти, право на свободу слова. Але 22% 

респондентів взагалі не змогли назвати жодне, найбільш важливе на їхню 

думку, право, що дозволяє говорити про низький рівень оволодіння значною 

частиною старшокласників навіть базової правової інформації, а також 

дозволяє виділити ключові аспекти на які має бути спрямована соціально-

педагогічна робота з розвитку правової культури старшокласників в даному 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

Соціальні педагоги ж до основних елементів правової культури віднесли 

правові знання, рівень громадянської свідомості (відповідальності) та вміння 

свої права захистити в межах законодавства. Найбільш важко або взагалі не 

засвоюються школярами, з їх точки зору, такі елементи правової культури як 

практичні навички по захисту своїх прав та відсутність у них почуття обов’язку 

на противагу безмежним (на думку школярів) правам. До найбільш ефективних 

форм роботи соціального педагога по формуванню правової культури 

старшокласників фахівцями було віднесено тренінгові заняття, зустрічі з 



юристами та міліцією, громадськими організаціями, ознайомлення з 

практичною роботою органів державної влади та місцевого самоврядування, 

заходи які допомагають у подальшому житті (вміння писати скарги, заяви, 

оволодіння переліком та відвідування всіх установ, які в подальшому можуть 

допомогти школярам в правовому полі вирішення їхніх проблем). 

Окрім, безпосередніх виховних заходів, присвячених правам людини, 

вони проводять тренінгові заняття з цієї тематики, беруть участь у 

загальноміських конкурсах. Ще однією формою ефективної роботи з розвитку 

правової культури старшокласників, соціальні педагоги назвали діяльність 

органів шкільного самоврядування, яка ними безпосередньо координується. 

Окрім того, соціальні педагоги відзначили організацію та проведення спільних 

заходів з правоохоронними органами, в першу чергу з дорожньою 

автоінспекцією. Єдиною формою співпраці з органами місцевої влади в сфері 

розвитку правової культури старшокласників було названо одноразову 

екскурсію до Бердичівської міської ради з метою ознайомлення  з системою її 

роботи.  

До основних шляхів підвищення рівня правової культури 

старшокласників, соціальним педагогами було віднесено збільшення кількості 

нетрадиційних форм просвітницької роботи в цій сфері (екскурсії, 

ознайомлення з досвідом, стажування для школярів), в першу чергу у співпраці 

з органами місцевої влади, зокрема правоохоронцями. А до найбільш 

ефективних, на їх думку форм такої взаємодії віднесли створення відповідних 

клубів чи гурткових об’єднань, організацію конкурсів цікавих для різних 

вікових груп школярів, заохочення подібної діяльності з боку керівництва міста 

і т.п. 

4. Розробивши програму підготовки соціальних педагогів ЗНЗ до 

формування правової культури старшокласників.Розроблена нами програма 

передбачає вплив на рівні громади, оскільки соціальні педагоги в процесі 

професійної підготовки та здійснення практичної діяльності володіють та 

використовують знання зі сфери соціально-правового захисту особистості,  яка 

більш ефективно вплине на загальну ситуацію рівня правової культури та 



дозволить координувати та посилити рівень організації роботи соціальних 

педагогів міста (району, мікрорайону і т.п.) з розвитку правової культури 

старшокласників. Заходи програми реалізуються відповідно до її основних 

напрямків: в області правової просвіти самих соціальних педагогів ЗНЗ, в галузі 

освіти й виховання школярів, в сферах культури та засобів масової інформації, 

організаційного й методичного характеру, в області використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволить чинити комплексний 

вплив усіх ключових соціальних інститутів на розвиток правової культури 

старшокласників. 
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