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У статті на основі вивчення та аналізу наукової літератури, програмних документів з 

проблеми дослідження для обґрунтування педагогічних умов розкрито сутність поняття 

«правова культура здобувача вищої освіти», визначено критерії її сформованості: мотиваційно-

ціннісний, пізнавально-когнітивний, діяльнісно-регулятивний з відповідними показниками, рівень 

сформованості правової культури (високий, середній, низький). Обґрунтовано педагогічні умови 

формування правової культури студентів в закладах вищої освіти (впровадження в навчальний 

процес спецсемінару «Правова культура людини», розробка якого здійснювалася через 

міждисциплінарні зв’язки (Філософія, Правознавство, Етика ділового спілкування, Економіка) 

за правовим напрямом; оновлення змісту гуманітарних дисциплін («Національна економіка», 

«Основи економічної теорії») через посилення їх правознавчого спрямування; створення 

освітнього середовища з метою активного включення студента в якості суб'єкта в різні форми 

і види правової діяльності. 

Ключові слова: формування, правова культура, правова свідомість, здобувачі вищої освіти, 

заклади вищої освіти, педагогічні умови. 
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On the basis of the analysis of scientific literature and program documents on the research problem, the 

essence of the concept of “legal culture of the applicant for higher education” is revealed in the article 

to substantiate the pedagogical conditions, which means a complex personal formation, characterized 

by the presence of certain knowledge about accepted norms and values in society: a valuable attitude to 

morality and law, the ability to make independent decisions in social and educational activities and to 

correct the behavior through reflection and awareness. The criteria of legal culture formation are 

defined: motivational-value, cognitive, regulatory activity with relevant indicators, the level of legal 

culture formation (high, medium, low). The pedagogical conditions for the formation of the students’ 

legal culture in higher education institutions (introduction into the training process of the special 

seminar “Human Legal Culture”, the development of which was carried out through interdisciplinary 

links (Philosophy, Law, Ethics of business communication, Economics) in the direction of changes in 
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law; humanities (“National Economics”, “Fundamentals of Economic Theory”) due to strengthening 

its jurisprudence, provided for the creation of an educational environment for the purpose of active 

inclusion of the student as a subject in various forms and types of legal activity. 

Conducted pedagogical experiment on the implementation of pedagogical conditions showed a 

significant increase in the level of legal culture in students of the experimental group. 

Keywords: formation, legal culture, legal consciousness, applicants for higher education, institutions of 

higher education, pedagogical conditions. 

 

На сучасному етапі модернізації вищої освіти та її соціокультурної  чинником 

формування у молодого покоління правової культури і нового типу мислення. 

У зв’язку з цим перед системою вищої освіти і професійним педагогічним 

співтовариством стоїть найважливіше завдання формування особистості, яка бере 

участь у розвитку та вдосконаленні громадянського суспільства. Як зазначають 

Н. Коваленко [9], І. Огороднійчук [14], формування у молодих людей нового 

позитивного типу мислення і правової свідомості можливе лише за умови, коли 

розуміння правових вимог у них збігається з стійкими етичними, моральними нормами, 

їх моральні уявлення закріплені глибокою особистісною переконаністю і проявляються 

в соціальній активній діяльності. Однак практика показує, що сучасна молодь, зокрема 

студенти закладів вищої освіти, мають поверхові уявлення про правові явища, не 

замислюються над юридичними наслідками своїх вчинків, над тим, як оцінить їх 

поведінку суспільство. Байдуже, а іноді і зневажливе ставлення юних громадян до 

громадської оцінки своїх дій часто призводить до появи антигромадських вчинків. 

Незнання права, правових наслідків своїх дій і поведінки, відсутність чітких 

цілей і дефіцит ціннісних орієнтацій веде до негативних явищ і нездатності молоді 

інтегруватися в систему нових соціально-економічних відносин як у професійній 

діяльності, так і в соціальному середовищі. Недостатнє уявлення про загальнолюдські і 

правові цінності, невміння аналізувати правові ситуації і організувати власну правову 

діяльність, нерозуміння сенсу і значимості загальнообов’язкових правил поведінки 

змушують задуматися викладачів закладів вищої освіти про те, як наповнити 

внутрішній світ студентів новим змістом ідеалів і прагнень, уявлень про моральні та 

правові цінності. У зв’язку з цим все більшої актуальності і практичної значимості 

набуває проблема дослідження правової культури студентів і стає очевидною 

необхідність її формування у студентів з перших днів перебування у закладі вищої 

освіти з урахуванням сучасних реалій і науково обґрунтованих рекомендацій з їх 

організації. 

У зв’язку з тим, що інтереси, ціннісні орієнтації молодого покоління з кожним 

роком змінюються, виникає необхідність пошуку нових методів, способів формування 

правової культури у студентської молоді. Розуміння і усвідомлення важливості цієї 

проблеми спонукали звернутися до педагогічної, філософської, юридичної, 

психологічної, культурологічної літератури, присвяченої проблемі формування 

правової культури у студентів. 

Розробкою теоретико-методологічних аспектів правової культури займалися 

юристи (В. Басай [1], О. Войтанович [3], О. Лукаш [12], Р. Олійничук [15], Р. Сербин 

[18]), філософи (Т. Кумедна [10], Л. Перевалова [17], С. Третяк [20]), правознавці 

(А. Кутиркін [11], Н. Фоменко [21], Р. Шай [22]; педагоги (А. Будас [2], Я. Гринькова 

[7], Л. Твердохліб [19]).  
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Сутність правової культури як важливої складової загальнолюдської культури, 

побудови правової свідомості особистості виявляли науковці (О. Ганзенко [4], 

В. Головченко [5], І. Голосніченко [6], О. Деменко [8], Н. Коваленко [9], В. Носков [13], 

І. Огороднійчук [14] та ін.). 

Загальнотеоретичні питання правової культури, її різні прикладні аспекти 

відображені в роботах зарубіжних дослідників: G. Byles [23], R. Endeshaw [24], 

A. Morris [25]. 

Реальна практика і аналіз літературних джерел показують наявність низки 

суттєвих проблем, які потребують уваги дослідників. Основними з них є: формування 

правової культури особистості в єдиному інноваційному просторі; підвищення рівня 

правової свідомості студентів з першого курсу, науковий пошук оптимальних форм і 

методів формування правової культури сучасного студента, забезпечення соціально-

активної участі молоді в правовому розвитку суспільства; активна робота кураторів зі 

студентами з формування правової культури; виділення і аналіз елементів правової 

культури викладачами всіх гуманітарних дисциплін; ефективне використання 

позааудиторних заходів для формування правової культури студентів. 

Метою статті є розкрити сутність педагогічних умов формування правової 

культури студентів в закладах вищої освіти та здійснити їх експериментальну перевірку 

через реалізацію педагогічного потенціалу гуманітарних дисциплін, кураторських 

годин, позааудиторної діяльності. 

До осмислення проблеми формування правової культури студентів в закладах 

вищої освіти ми підійшли з позиції аналізу основних структурних компонентів 

правової культури, який дозволив плідно розкрити сутність і обґрунтувати зміст 

поняття «правова культура студентів». 

У процесі розкриття основного понятійного апарату ми, головним чином, 

спиралися на думку вчених теоретиків О. Войтанович [3], І. Голосніченко [6], 

В. Носков [13], які вважали, що право є етичним мінімумом, дотримання якого на 

сучасному етапі суспільного розвитку визнається безумовним, необхідним.  

Аналіз відповідної літератури в контексті досліджуваної проблеми показав, що 

підходи дослідників до розуміння правової культури неоднозначні, але більшість з них 

сходиться на думці, що важливими структурними елементами її є норми права і моралі. 

Невід’ємною умовою прояву правової культури, ступінь розвиненості правової 

свідомості та самосвідомості особистості. Правову свідомість студентів Р. Олійничук 

визначає через позитивне ставлення до правових норм, правових явищ, засновану на 

знаннях про моральність і право, сприйнятих на суб’єктивному рівні [14]; 

І. Голосніченко самосвідомість особистості студента розуміє як здатність до 

самопізнання, переосмислення цінностей, самостійного примноження духовних сил, 

життєвого облаштування в міру набуття емпіричного досвіду [6].  

Вивчення різних підходів і співвідносний аналіз основних критеріїв правової 

культури дозволили сформулювати своє визначення цього поняття. Під правовою 

культурою здобувача вищої освіти розуміємо складне особистісне утворення, що 

характеризується наявністю певних знань про прийняті в суспільстві норми і ціннісні 

установки, ціннісне ставлення до моральності і права, здатність приймати самостійні 

рішення в соціальній і навчальній діяльності та коригувати власну поведінку на основі 

осмислення і усвідомлення вчинків.  
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Аналіз наукових джерел О. Ганзенко [4], Т. Кумеда [10], О. Лукаш [12], 

Р. Сербин [18], С. Третяк [20], А. Шеременда [10] та сутнісні характеристики поняття 

«правова культура здобувача вищої освіти» дало можливість виокремити у структурі 

правової культури студента мотиваційно-ціннісний, пізнавально-когнітивний, діяльнісно-

регулятивний критерії. Показниками сформованості кожного критерію обрано: 

мотиваційно-ціннісного – сформованість морально-правових почуттів і моральних 

установок; орієнтація на морально-правові цінності: громадянський обов’язок,  

честь, патріотизм, громадянська відповідальність, самостійність, дисциплінованість, 

законослухняність, доброзичливість, справедливість тощо; соціальна значимість і 

позитивна мотивація морально-правовій діяльності, а також потреба в ній; пізнавально-

когнітивного – інформованість, знання правових понять і норм моральності і права, що 

набувається з першого курсу в ході вивчення гуманітарних дисциплін, на кураторських 

годинах на морально-правові теми, в процесі участі в правової діяльності, тощо); 

діяльнісно-регулятивного – прояв соціально-правової активності, володіння навичками 

і вміннями адекватного застосування правових норм в життєвих ситуаціях і 

відстоювання своїх законних прав та інтересів; готовність студентів до захисту прав 

інших людей; здійснення морально-правових вчинків, регулювання своєї соціальної 

поведінки). Відповідно до визначених критеріїв виділені рівні сформованості правової 

культури: високий, середній та низький. 

Для проведення експериментальної роботи з формування у студентів правової 

культури відібрано студентів економічних спеціальностей у експериментальну (98 осіб) 

та контрольну (87 осіб) групи. Експериментальна робота почалася з визначення 

педагогічних умов формування правової культури студентів, зокрема змісту 

гуманітарних дисциплін («Національна економіка», «Основи економічної теорії»).  

В ході проведення кураторських годин, аудиторних і позааудиторних занять виявлені 

інтереси, особливості поведінки, вихідний рівень сформованості правової культури 

студентів. 

Проведене на початковому етапі експериментальної роботи дослідження 

дозволило зробити висновок про низький рівень сформованості правової культури 

студентів контрольної та експериментальної груп. Для студентів обох груп характерні: 

відсутність осмисленого ставлення до правової культури як до цінності, низький рівень 

мотивації до її формування та розвитку, поверхневі знання своїх прав і обов’язків, 

недостатнє вміння застосовувати їх у повсякденному житті. Вимогам закону більшість 

студентів підпорядковується тільки через острах покарання з боку держави, з боку 

педагогів, з боку батьків, тобто аморальні і протиправні вчинки можуть здійснювати, 

якщо розуміють, що можна уникнути покарання. За результатами констатувального 

експерименту рівень сформованості правової культури студентів виявився низьким ЕГ 

65,8 %, КГ – 62,1 %. 

З урахуванням отриманих результатів в експериментальній групі реалізовано 

педагогічні умови, спрямовані на формування правової культури студентів.  

Реалізація першої педагогічної умови передбачала впровадження в навчальний 

процес спецсемінару «Правова культура людини», розробка якого здійснювалася через 

міждисциплінарні звʼязки (Філософія, Правознавство, Етика ділового спілкування, 

Економіка) за правовим напрямом. Метою спецсемінару є формування правової 
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культури у студентів закладів вищої освіти. Для досягнення поставленої мети 

вирішувалися такі завдання: розвиток у студентів правової культури за мотиваційно-

ціннісним, пізнавально-когнітивним, діяльнісно-регулятивним критеріями, а саме: 

озброєння студентів системою знань про сутність правової культури; отримання 

інформації про моральні і правові цінності з мережі Інтернет і орієнтація на 

загальнолюдські та особистісно-професійні цінності; формування у студентів 

усвідомленої потреби і позитивної мотивації до використання правових знань у своїй 

професійній діяльності та особистому житті; вироблення внутрішньої установки на 

законослухняність, правопорядок, на усвідомлену дисципліну; створення освітнього 

середовища для сприятливого формування правової культури студентів, вироблення 

потреби у студентів в саморозвитку і професійному самовдосконаленні; розвиток 

соціальної та правової активності студентів. У зв’язку з поставленими завданнями 

спецсемінар не тільки охоплював основні теоретичні положення, але і включав 

практичну підготовку. 

Практична спрямованість спецсемінару і необхідність вироблення відповідних 

знань, умінь і навичок припускали використання інноваційних, а також традиційних 

форм і методів навчання: «круглий стіл», «мозковий штурм», займати активну позицію, 

проведення бесід, аналіз конкретних проблемних ситуацій, підготовка доповідей з 

актуальних проблем правового характеру.  

Друга педагогічна умова – оновлення змісту гуманітарних дисциплін 

(«Національна економіка», «Основи економічної теорії») через посилення їх 

правозначого спрямування. Експериментальне навчання спрямоване на реалізацію 

завдання інтеграції наукових гуманітарних знань. Всі методи навчання (метод аналізу, 

метод творчості, проблемний метод) відображали внутрішню сторону навчального 

процесу, а зовнішню сторону його організації відображали форми навчання 

(колективна, індивідуальна, самонавчання). Самонавчання стимулювало потреби 

студентів до самовдосконалення в правової діяльності за рахунок проблемних ситуацій, 

підготовки рефератів, доповідей. 

Реалізація третьої педагогічної умови передбачала створення освітнього 

середовища з метою активного включення студента в якості суб’єкта в різні форми і 

види правової діяльності. Створення середовища організовано поетапно: на першому 

етапі (пропедевтичному) передбачалося: стимулювання позитивної мотивації до 

формування правової культури шляхом створення ситуацій вибору поведінки 

(самооцінки, переконання, успіху, стимулювання тощо); орієнтація студента з першого 

курсу на сприйняття правових цінностей; другий етап (організаційний) сприяв 

освоєнню цінностей правової культури на кожному навчальному занятті шляхом 

створення проблемних ситуацій і ситуацій відповідальних рішень, участі в правовій 

діяльності; третій етап (заключний) орієнтований на самовиховання і рефлексію, за 

допомогою яких у студента з першого курсу формувалося почуття відповідальності за 

прийняті ним рішення, розвивалася самостійність, вироблялися особистісно значимі і 

професійно значущі морально-правові якості. У процесі створення освітнього 

середовища ми дотримувалися ряду правил і прийомів: забезпечення спеціальної 

педагогічної роботи з адаптації студентів до умов студентського життя; організація 

режиму навчальної праці та відпочинку студентів; захист прав і свобод студентів в 
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процесі навчання; здійснення соціально-педагогічної та психолого-педагогічної 

підтримки студентів з першого курсу в вирішенні актуальних життєвих проблем за 

допомогою участі студентського самоврядування; створення умов для самореалізації 

усіма студентами їх здібностей шляхом включення їх в правову діяльність; залучення 

студентів в різні заходи з урахуванням їх здібностей та інтересів, вироблення у них 

педагогічної рефлексії в процесі пошуку варіантів соціальної поведінки; врахування 

динаміки як індивідуальних, так і групових досягнень студентів в правовій діяльності. 

Відповідно до принципу персоніфікації здійснювався моніторинг особистісного 

розвитку кожного студента. Аналіз результатів, отриманих після закінчення 

експериментальної роботи, показав осмислення студентами правової культури як 

цінності; сформованість мотивації на ведення морально-правового способу життя; 

наявність міцних правових знань; сформованість правових навичок і навичок 

дотримання моральних і правових норм; оволодіння умінням прийняти рішення і діяти 

правильно в морально-правових ситуаціях тощо. Аналіз і зіставлення результатів 

констатувального та формувального етапів експерименту підтвердили ефективність 

упроваджених педагогічних умов. За результатами підсумкового зрізу високий рівень 

сформованості правової культури зріс до 34,7 %, низький зменшився до 9,7 % у ЕГ, у 

КГ відповідно 8,5 %, 32,8 %. Різниця між контрольною і експериментальною групами 

за високим рівнем склала 28,9 %, низьким 23,1 %. 

Отримані дані свідчать про суттєві відмінності у рівнях сформованості правової 

культури студентів контрольної та експериментальної груп. Отримані результати 

показують значне підвищення рівня правової культури у студентів експериментальної 

групи.  

Отже, на основі вивчення та аналізу наукової літератури, програмних документів з 

проблеми дослідження для обґрунтування педагогічних умов розкрито сутність поняття 

«правова культура здобувача вищої освіти», визначено критерії її сформованості: 

мотиваційно-ціннісний, пізнавально-когнітивний, діяльнісно-регулятивний з відповідними 

показниками, рівень сформованості правової культури (високий, середній, низький). 

Обґрунтовано педагогічні умови формування правової культури студентів в закладах 

вищої освіти (впровадження в навчальний процес спецсемінару «Правова культура 

людини», розробка якого здійснювалася через міждисциплінарні зв’язки (Філософія, 

Правознавство, Етика ділового спілкування, Економіка) за правовим напрямом; 

оновлення змісту гуманітарних дисциплін («Національна економіка», «Основи 

економічної теорії») через посилення їх правознавчого спрямування; створення 

освітнього середовища з метою активного включення студентів в якості суб’єктів в 

різні форми і види правової діяльності. 

Проведений педагогічний експеримент з реалізації педагогічних умов  

показав значне підвищення рівня сформованості правової культури у студентів 

експериментальної групи.  

Проведене нами дослідження не претендує на повноту розкриття всіх аспектів 

означеної проблеми. Дослідження може бути продовжено у визначенні потенціалу 

гуманітарних дисциплін для використання його в процесі формування у студентів 

історичних факультетів правової культури, в пошуку оптимальних шляхів здійснення 

педагогічного супроводу цього процесу.  
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