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Статтю присвячено проблемі правового виховання майбутніх 
учителів. Метою статті є аналіз можливих шляхів формування правової 
культури майбутніх вчителів у процесі засвоєння предметів гуманітарного 
циклу (на прикладі вивчення англійської мови). Актуальність активізації 
правового виховання майбутніх учителів зумовлена низкою об’єктивних 
чинників. Представлено декілька моделей навчання: традиційну, де студент 
виступає в ролі «об’єкта» навчання, активну, де він є «суб’єктом» навчання, 
інтерактивну, за якої відбувається взаємодія між студентом і викладачем. 
На думку автора, вибір форм і методів правового виховання має бути 
узгоджений із обраною моделлю навчання. 
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Для сучасного розвитку українського суспільства характерні динамічні 

політичні та соціально-економічні зміни, які висувають перед педагогічною 
наукою і практикою надзвичайно складні завдання з формування якісно нової 
освіти, системи виховання і навчання молодого покоління. Основні стратегічні 
напрямки реформування освіти в межах національно-виховної діяльності, 
згідно із Законом України «Про освіту» і Концепцією національного виховання 
студентської молоді, ґрунтуються на принципах демократичності: на прищеп-
ленні поваги до прав і свобод людини та громадянина; вихованні поваги до 
Конституції, законів України, державних символів України; вихованні 
громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; формуванні політич-
ної та правової культури особистості; залученні студентської молоді до участі у 
доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху. 

Підтвердженням актуальності проблеми правового виховання майбутніх 
вчителів є тенденція зростання злочинності неповнолітніх на тлі загальної зло-
чинності у країні, адже у правовій освіті молоді найважливіша роль належить 
учителеві. Це підкреслює необхідність надання пріоритетного значення 
вихованню правової культури особистості майбутнього педагога як невід’ємній 
характеристиці справжнього професіонала. 
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У дослідженнях Г. Андреєвої, Д. Абашидзе, В. Баранова,М. Городиського, 
А. Долгова, О. Іваній, В. Казимірчук, М. Кравець, Д. Клочкова, А. Кожевнікова, 
М. Подберезького А. Саломаткіна, Є. Татарінцева, Т. Шамової, Н. Ткачова, 
М. Фіцула проблему правового виховання висвітлено з позицій юридичного, 
соціального, педагогічного та психологічного аспектів. Так, учені наголошують 
на необхідності формування правосвідомості особистості, яка характеризується 
передусім свідомим ставленням до своїх прав і обов’язків перед суспільством і 
державою, закріплених у Конституції України, глибокою повагою до законів і 
правил людського співжиття, а також готовністю дотримуватися і виконувати 
закріплені в них вимоги. Метою статті є аналіз можливих шляхів формування 
правової культури майбутніх учителів у процесі засвоєння предметів 
гуманітарного циклу (на прикладі вивчення англійської мови). 

Високий рівень правосвідомості кожної окремої особистості України є 
головною передумовою побудови демократичної правової держави. Форму-
вання культури права і високого рівня правової свідомості громадян можливе 
за участю підготовлених спеціалістів, які сприятимуть становленню правової 
системи та державотворенню. Зміст правового виховання полягає у прищеп-
ленні особистості правових цінностей і перетворенні їх у стійкі переконання, а 
також у формуванні знань людини про державу і право, про закон, про права і 
обов’язки громадянина. 

Актуальність активізації правового виховання майбутніх учителів можна 
пояснити низкою об’єктивних чинників. По-перше, потреба у становленні 
України як правової держави та інтенсивне формування її нормативно-
правової бази зумовлюють необхідність бути поінформованим щодо появи 
нових правових актів. По-друге, знецінення загальноприйнятих норм і моралі у 
суспільстві призводять до зниження рівня життя населення і  стають причиною 
зростання злочинності у країні. І, насамкінець, правове виховання здатне 
забезпечити подолання правового нігілізму серед молоді і вплинути на їхню 
поведінку в колективі, через формування необхідних юридичних поглядів, 
певних орієнтирів і цінностей. 

Важливим етапом у здійсненні процесу правового виховання і, 
відповідно, формуванні правової культури майбутніх учителів є визначення 
принципів. Мета і зміст правового виховання спираються на загальні і 
спеціально-професійні принципи. Серед загальних принципів виокремлюємо 
гуманізм, законність, демократичність, об’єктивність оцінювання реальності, 
систематичність і системну організованість, доцільність і цілеспрямованість. 
Серед спеціально-професійних можна відзначити такі: особистісно-зорієнто-
ваний принцип, принцип об’єктивності, принцип цілісності і зв’язку торії з 
практикою. Зазначені принципи класифіковані відповідно до змісту правового 
виховання. Так, особистісно-зорієнтований принцип спрямовує діяльність 
системи освіти на формування кожної окремої особистості; принцип 
об’єктивності висвітлює об’єктивні закономірності формування особистості і 
враховує індивідуальні можливості кожного. 
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Принцип цілісності базується на інтеграції всіх видів виховання і 
одночасному формуванні професійних якостей особистості. Принцип зв’язку 
теорії правового процесу із практикою відображає міцний зв’язок між вихован-
ням особистості і її реальними життєвими потребами. 

Серед принципів, систематизованих відповідно до процесу організації 
правового виховання, слід відзначити і принцип невіддільності навчання і 
правового виховання, а також принцип доцільності, які виявляються в не-
розривності завдань навчання і виховання, а також урахуванні психолого-
педагогічних закономірностей засвоєння професійних знань, навичок і вмінь. 
Учені також наполягають на виокремленні принципів свідомої і активної 
самостійної підготовки, принципи використання потенціалу освітнього 
навчального закладу, принцип нерозривності правового виховання і само-
виховання, принцип поєднання форм і методів правового виховання з 
використанням інтенсивних технологій тощо. 

Правова культура суспільства в цілому потребує систематичного форму-
вання і стимулювання. Система заходів, спрямованих на формування політико-
правових ідей, норм, принципів і цінностей, у своїй сукупності вважається 
правовим вихованням, його організація у ВНЗ потребує ретельного аналізу і 
розуміння структури. Правове виховання є засобом формування правової 
культури майбутніх учителів, його ефективність підтверджуються усвідомлен-
ням студентом правових цінностей, сформованістю особистісних переконань 
та їхнім  перетворенням у внутрішній орієнтир поведінки. 

Організація правового виховання майбутніх учителів у навчальних 
закладах різного рівня має розв’язувати низку важливих завдань. Най-
головнішим завданням є забезпечення студентів теоретичними знаннями про 
основні принципи правової системи української держави. Знання цих 
принципів допоможе особистості усвідомити значущість права не тільки для 
кожного окремого громадянина, а й для суспільства в цілому. Другим 
завданням є реалізація отриманих знань у правовій діяльності, тобто розвиток 
умінь правової поведінки майбутніх учителів, які забезпечують належну 
організацію стосунків у колективі. Високий рівень правової поведінки, у свою 
чергу, впливає на розвиток правової культури особистості, яка проявляється в 
розумінні власних прав і свобод, а також усвідомленні справедливого й 
істинного. Третім завданням правового виховання майбутніх учителів є 
подолання правової пасивності через усвідомлення методів боротьби за свої 
законні права, адже така поінформованість приводить до підвищення рівня 
правової культури і вміння обирати необхідні методи для розв’язання 
конфліктів.  

Важливим завданням у формуванні правової культури майбутніх 
учителів є також запобігання правопорушенням серед молоді і роз’яснення 
їхніх наслідків. Необхідною також вважаємо активізацію правової поведінки 
через моделювання прикладів і симуляцію життєвих ситуацій, що допоможе 
подолати правову неосвіченість серед майбутніх учителів. З цього стає 
зрозумілим, що правове виховання потребує систематичної діяльності, 
спрямованої на розширення знань про політичні і правові ідеї, про 
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національне і міжнародне право, про закон і законність, про зв’язок морального 
і правового вчинку тощо. Отримані знання мають бути закріплені у вміннях і 
навичках майбутніх учителів діяти в межах дозволеного законом. Зазначені 
завдання і принципи стають основою для змісту правового виховання 
майбутніх учителів, сутність якого реалізується через залучення студентів до 
знань про державу і право, законність права і свободи особистості, розуміння 
значущості і структури правових актів, доктрин та інших документів, а також 
формування їхньої стійкої орієнтації на законослухняну поведінку. 

Для повноцінного впровадження теоретичних ідей і принципів щодо 
організації процесу правового виховання майбутніх учителів у навчальних 
закладах маємо обрати предмети гуманітарного циклу, адже вони мають 
особливий виховний потенціал. Серед предметів гуманітарного циклу в освіт-
ньому процесі навчальних закладів особливе місце займає іноземна мова, 
оскільки на практичних заняттях із цього предмета існує можливість 
здійснювати виховну роботу у малих групах і залучати студентів не тільки до 
пізнання іншої культури, а й до порівняння досвіду інших країн із власним 
досвідом у будь-якій сфері життєдіяльності. У програмі з англійської мови, 
укладеній відповідно до Рекомендацій Ради Європи в галузі вивчення і 
викладання сучасних мов та оцінювання рівнів володіння ними, зазначається, 
що оволодіння мовою і навчання іноземної мови складається з трьох 
взаємопов’язаних компонентів: користування мовою, усвідомлення природи 
мови, розуміння іноземної та рідної культур [1]. Отже, важко уявити усвідом-
лення іншої культури без знання моральних норм і правил правової поведінки 
в іншій країні, без умінь здійснювати продуктивне спілкування у суспільстві з 
іншими законами і традиціями. Це пояснює включення у зміст програми з 
вивчення англійської мови для майбутніх учителів тематики, що висвітлює 
стосунки між людьми в різних сферах життєдіяльності у суспільстві, а також 
доносить до свідомості кожної людини правових цінностей [2]. 

Досягнення максимального навчального і виховного ефекту у процесі 
формування правової культури майбутніх учителів потребує ретельного 
аналізу і відбору відповідних форм і методів роботи. Методи навчання і 
виховання – це набір дій викладачів та студентів, які допомагають у набутті 
необхідних знань, умінь та навичок; організовують діяльність викладача і 
студентів, сприяють виконанню завдань, тобто вони втілюють освітню та 
виховну мету у реальність. Првильний вибір методів і форм роботи на 
практичних заняттях з англійської мови є запорукою успіху і отримання 
задоволення від результативної роботи і досягнення освітньої та виховної мети. 
Отже, без вибору відповідних методів неможливо досягти навчально-виховних 
цілей як у теоретичному, так і практичному оволодінні англійською мовою. 

Слід зауважити, що соціокультурний компонент вивчення англійської 
мови складено із соціокультурних знань і вмінь, до соціокультурних знань 
входять як лінгвістичні, так і нелінгвістичні. Правове виховання майбутніх 
учителів англійської мови здійснюється саме у процесі формування 
нелінгвістичних знань. У підручниках з англійської мови наявні такі блоки, як: 
«Profession», «English speaking world and Ukraine», «Political system of Ukraine», 
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«Political system of  English speaking countries», «Youth problems», «Modern life», 
«Juvenile Delinquency», «Law and constitution», робота з якими уможливлює 
реалізацію особливого методу правового виховання – правового просвітництва. 

На практичних заняттях з англійської мови викладач може також 
використовувати різноманітні прийоми емоційного та психологічного впливу 
на молоду особу: переконування, попередження, особистий приклад, імітацію, 
заохочення і моделювання життєвих ситуацій тощо. Так, через формування 
уявлень про духовні цінності й культурні традиції інших народів, а також 
особливості їхнього національного менталітету на практичних заняттях з 
англійської мови відбувається становлення правової культури майбутніх 
учителів. 

Сьогодні розрізняють декілька моделей навчання: традиційну, де 
студент виступає в ролі «об’єкта» навчання, (слухає і дивиться); активну, де він 
є «суб’єктом» навчання (самостійна робота, творчі завдання); інтерактивну, за 
якої відбувається взаємодія між студентом і викладачем. Науковці відзначають 
пасивний характер традиційного навчання, коли студент має засвоїти і від-
творити матеріал, що переданий йому викладачем або іншим джерелом 
«правильної інформації». За такого навчання студенти майже не спілкуються 
один з одним і не виконують творчих завдань [5]. Звичайно, вибір моделі 
навчання залежить від специфічних особливостей предмета, певних дидактик-
них завдань, рівня знань і психологічної підготовки студентів, мети, завдань і 
змісту матеріалу конкретного заняття, певних ситуацій, часу, який відведено на 
вивчення предмета, реальних технічних і наочних засобів, які є у викладача, а 
також його досвіду. У викладанні англійської мови не слід повністю 
заперечувати традиційну модель навчання, але варто зазначити, що для 
досягнення реалізації методів і форм правового виховання не можна 
користуватися лише зазначеною моделлю. Традиційна модель викладання 
сприяє формуванню знань майбутніх учителів про державу і право власної 
країни, англомовних країн, про права і свободи особистості, про розуміння 
сутності правових учень в інших державах, але для створення стійкої орієнтації 
на законослухняну поведінку майбутніх учителів пропонуємо використовувати 
елементи інших моделей навчання: активної  та інтерактивної. 

Активна модель навчання, хоча і передбачає застосування методів, що 
стимулюють пізнавальну активність і самостійність студентів, проте не надає 
повноцінної можливості задіяти і заохотити всіх учасників навчального 
процесу до практичної діяльності одночасно. Термін «методи активного 
навчання» з’явився в методичній літературі на початку 60-х років ХХ століття, 
він характеризував особливу групу методів, що були побудовані на засадах 
соціально-психологічних ефектів. Активна модель навчання заохочує учасни-
ків навчального процесу до вдосконалення власного досвіду, вона перетворює 
репродуктивний характер навчання на той, що детермінує студентів до 
самостійної організації навчання. Організація навчального процесу, у якому 
використовуються активні методи спирається на ряд принципів, до яких можна 
віднести принципи індивідуалізації, гнучкості, елективності, контекстності та 
співпраці. Принцип індивідуалізації полягає у відсутності однакового 
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оцінювання кожного студента, особистості надається можливість максимально 
розкрити власні здібності і отримати відповідну освіту. Принцип гнучкості в 
активному навчанні розкривається через урахування запитів тих, кого 
навчають, а також їхніх побажань з можливістю зміни спрямованості освіти 
відповідно до цих запитів. Принцип елективності – це можливість самостійно 
робити вибір освітнього шляху, обирати курси або тематику відповідно до 
запитів і здібностей особистості. Принцип контекстності реалізується у 
підпорядкуванні змісту навчання до змісту та умов реалізації майбутньої 
професійної діяльності, у результаті чого навчання набуває контекстного 
характеру та сприяє кращій професійній адаптації. І, нарешті, принцип спів-
робітництва, яким передбачено розвиток стосунків довіри, взаємо-допомоги, 
взаємної відповідальності тих, що навчаються, а також надання їм можливості 
проявляти ініціативу й індивідуальну відповідальність за результат [4]. 

Викладач може організовувати практичні заняття з англійської мови як 
правові семінари, де доцільно користуватися активними та інтерактивними 
методами. Так, наприклад, можна виокремити методи, які слід використо-
вувати на початковому етапі формування правової культури майбутніх 
учителів, оскільки вони допомагають викладачу з’ясувати очікування та 
побоювання студентів. Серед них: метод «Orchard», «Case full of expectations 
and worries»; методи, які надають можливість підсумувати заняття – «Wise 
advice», «Fly agaric», «A letter to myself», «Everything in my hands», «Circle of 
conclusions», «What have you forgotten?»; методи, що допомагають встановити 
зворотний зв’язок зі студентами – «Restaurant» та «Compliments». Дієвими 
можуть бути методи презентації нового матеріалу: «Brainstorm», «Guess what», 
«Claster», так викладач може заохотити студентів до продукування власної 
думки, дізнатися про ставлення до тих чи інших норм і законів у суспільстві. 
Використання таких активних методів як: «Identity cards», «Bee hive», «Traffic 
light», «Fair», і «Bus stop» на практичних заняттях з англійської мови надають 
можливість здійснювати роботу із правового самовиховання, оскільки студент у 
цей момент самостійно опрацьовує матеріал. 

Зрештою, інтерактивна модель навчання – спеціальна форма організації 
пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створення 
атмосфери доброзичливості, комфортних умов навчання, за яких той, хто 
навчається, відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. 
Особливу роль у цьому навчанні відіграють інтерактивні форми і методи, які 
спираються не тільки на процеси сприйняття, уваги і пам’яті, а перш за все, на 
процеси творчого продуктивного мислення, поведінки і спілкування. Науковці 
одностайні під час порівняння концептуальних засад традиційної та інтер-
активної освіти: інтерактивна освіта має більш передбачуваний результат, веде 
до активізації пізнавальної діяльності, а також вона спрямована на спілкування 
учасників навчального процесу між собою, а не тільки із викладачем, як за 
активної моделі навчання [4]. Зазначена модель навчання сприяє формуванню 
правової культури майбутніх учителів, оскільки такий вид навчання дозволяє 
взаємодіяти і моделювати елементи правової і не лише правової поведінки. За 
такого виду навчання студент здатний обстоювати власну позицію в дискусії, 
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вести діалог англійською мовою з партнером і знаходити компроміс. У цілому, 
інтерактивна модель навчання на практичних заняттях з англійської мови 
дозволяє студенту використовувати отримані знання прав і свобод у практик-
ній взаємодії із сокурсниками, вона забезпечує майбутнього вчителя вміннями 
співпрацювати і конструктивно розв’язувати проблеми законним способом, 
спираючись на норми і закони, усталені в суспільстві. 

Таким чином, особливий виховний потенціал предметів гуманітарного 
циклу, а саме англійської мови, дозволяє здійснювати формування правової 
культури майбутніх учителів. Такі головні ціннісні орієнтації правової 
культури майбутніх учителів як: свобода, порядок, рівність, справедливість, 
демократія, безпека і повага – є складовою нелінгвістичних знань, які, у свою 
чергу, входять до соціокультурного компонента вивчення англійської мови. 

Вибір форм і методів правового виховання має бути узгоджений із 
обраною моделлю навчання. Якщо методи традиційної моделі навчання 
дозволяють здійснювати правову просвіту студентів і забезпечують високий 
рівень їхньої правової свідомості і культури, то методи активної та інтер-
активної моделі навчання на заняттях з англійської мови забезпечують стійку 
орієнтацію української молоді на законослухняну поведінку, соціальну 
відповідальність, конструктивну взаємодію з іншими громадянами і 
відстоювання власних прав і свобод. 
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