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ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ  
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ

У статті розглянуто значення правового виховання підлітків у процесі формування їх громадянської свідо-
мості. Зазначено, що поступова еволюція суспільно-політичної системи в незалежній Україні зумовила зрос-
тання ролі громадян у суспільно-політичному житті країни, зокрема посилення значення правового виховання 
підлітків і юнацтва з відповідним переосмисленням їх моральних цінностей. 

Наголошено, що від того, настільки якісним є правове виховання підлітків і молоді, здебільшого залежить 
стабільне майбутнє суспільства і держави, оскільки саме в молодому віці закладаються загальноприйняті 
в соціумі світоглядні позиції, ціннісні орієнтири та правова культура. Особлива увага приділена ролі правового 
виховання, як певного запобіжника виявам делінквентної поведінки та одного із найдієвіших засобів формування 
правосвідомості підлітків. 

Зазначено, що для стабільного розвитку суспільства необхідною умовою є те, щоб більша частина соціуму 
була законослухняною. Для забезпечення цього необхідною передумовою є правова свідомість. Належним чином 
розвинена правова свідомість має здатність формувати досконале громадянське суспільство. Підкреслено, що 
суспільство та держава мають забезпечувати молодому поколінню всі належні умови, насамперед щодо право-
вого виховання, адже завдяки цьому держава зможе в подальшому розраховувати на наявність законослухняних 
громадян із високою правовою культурою. 

Визначено, що виховання підлітків і формування в них правової свідомості у процесі роботи громадського 
об’єднання передбачено вивчення законів, підвищення юридичної обізнаності громадян, систематичне інформу-
вання про актуальні питання права. Підсумовано, що в процесі правового виховання підлітків і формування їх 
громадянської свідомості й правосвідомості провідну роль мають відігравати громадсько-політичні організації 
національно-патріотичного спрямування.

Ключові слова: підлітки, правове виховання, громадська свідомість, правова свідомість, делінквентна пове-
дінка.
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VALUE OF LEGAL EDUCATION OF TEENAGERS  
IN THE PROCESS OF FORMING THEIR CIVIL CONSCIOUSNESS

The article discusses the importance of legal education of teenagers in the process of formation of their civil 
consciousness. It is indicated that the gradual evolution of the socio-political system in the independent Ukraine have 
resulted in the increasing role of citizens in social and political life of the country, in particular the increased importance 
of legal education for adolescents and youth, with an appropriate reinterpretation of their moral values. 

It is emphasized that the stable future of society and the state largely depends on the quality of legal education 
of adolescents and youth, because it is at a young age that the generally accepted worldviews, values and legal culture 
are established. Special attention is paid to the role of legal education as a kind of a fuse manifestations of delinquent 
behavior and one of the most effective means of formation of legal consciousness of teenagers. 

It is noted that for stable development of the society a necessary condition is that the maximum part of the society was 
law abiding. To ensure this, a prerequisite is legal consciousness. Properly developed legal consciousness has the ability 
to form a committed civil society. Emphasized that society and the state must ensure that the younger generation all 
conditions, especially legal education, so the state can continue to rely on the presence of law-abiding citizens of high 
legal culture. 

It is determined that the period of adolescence and the formation of legal consciousness in the process of the public 
enterprises include the study of the laws, enhance their legal awareness, systematic informing about current matters. 
Summarized that in the process of legal education of adolescents and the formation of their civil consciousness and sense 
of justice have an increasing role to play in socio-political organizations of national-Patriotic sense.

Key words: youth, legal education, social consciousness, legal consciousness, delinquent behavior.

Постановка проблеми. Формування громадян-
ського суспільства в сучасній Україні ставить перед 
нацією низку завдань. Вони зумовлені особливос-
тями демократії, коли держава потребує свідомих 
і активних громадян із належним рівнем громадян-
ської культури та свідомості, почуттям патріотич-
ного обов’язку, вірою у справедливість і рішучістю 
робити свідомий моральний вибір. Виховання гро-
мадянськості передбачає й правове виховання під-
літків у процесі формування їхньої громадянської 
свідомості та суспільно-політичної життєвої позиції.

Аналіз досліджень. Насамперед слід зазна-
чити, що тематика правового виховання підлітків 
у процесі формування їх громадянської свідо-
мості стосується низки наукових галузей, серед 
яких варто виділити правознавство, педагогіку, 
соціальну педагогіку, психологію тощо. 

Вивченню правових аспектів виховного 
процесу присвячували свої праці Г. Ващенко 
(Ващенко, 1994), О. Дмітрієва (Дмітрієва, 2010), 
О. Невмержицька (Невмержицька, 2015), З. Ромов-

ська (Ромовська, 2018), П. Свінцова (Свінцова, 
2019), Ю. Чернецька (Чернецька, 2015) та інші. 
Проте значення правового виховання підлітків 
у процесі формування їхньої громадянської сві-
домості та суспільно-політичної життєвої позиції 
залишається маловивченим, а тому заслуговує на 
більш ґрунтовне дослідження.

Мета статі – визначення ролі правового вихо-
вання підлітків у процесі формування їхньої гро-
мадянської свідомості та суспільно-політичної 
життєвої позиції.

Завдання дослідження передбачають: 
1) розгляд передумов правового виховання 

підлітків і юнацтва;
2) характеристику специфіки та загальних 

засад виховання української молоді;
3) аналіз правового виховання підлітків у про-

цесі формування їхньої громадянської свідомості 
та суспільно-політичної життєвої позиції.

Виклад основного матеріалу. У національних 
суспільствах, які внаслідок певних історичних 
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обставин перебувають на трансформаційному 
рівні розвитку, саме освітньо-виховна система 
здатна відіграти роль основного творця визна-
чальних соціально-світоглядних і ціннісних орі-
єнтацій. Особливо це є важливим на шляху побу-
дови цивілізованого, демократичного суспільства. 

Нині Україна перебуває на етапі цивілізацій-
ного вибору з реальною перспективою розвитку 
національної освіти в напрямі демократично-
гуманістичних цінностей. Водночас трансфор-
мація, уніфікація та модернізація української 
освітньо-виховної системи дуже впливають на 
громадянську та національну свідомість жителів 
країни (Крижко, Елькін, Старокожко, Тільчарова 
& Грицайова, 2015: 402).

Еволюція суспільно-політичної системи неза-
лежної України в напрямі від тоталітарного до 
демократичного суспільства зумовила карди-
нальну трансформацію низки морально-етичних 
і політико-правових пріоритетів. Так, зросла роль 
громадян у суспільно-політичному житті країни, 
посилилося значення правового виховання підліт-
ків і юнацтва з відповідним переосмисленням їх 
моральних цінностей, що є важливою запорукою 
формування їх громадянської свідомості. Лише 
належне виховання молодого покоління сприяє 
становленню свідомої громадянської позиції 
серед його представників. Адже саме в підлітко-
вому віці закладається фундамент життєвих цін-
ностей, етичних і моральних принципів і наста-
нов (Дем’яненко, 2017: 203). 

З. Ромовська звернула увагу на те, що виховний 
процес молодого покоління залежить не лише від 
сім’ї, а й від суспільства та держави. Саме останні 
повинні забезпечувати підростаючому поколінню 
всі належні умови, насамперед щодо правового 
виховання (Ромовська, 2018: 159–162). Адже лише 
завдяки цьому держава зможе в подальшому роз-
раховувати на наявність законослухняних грома-
дян із високою правовою культурою. І чим біль-
шою буде участь і якість суспільства та держави 
у правовому вихованні підлітків та юнацтва, тим 
більше буде таких громадян – із належною право-
вою свідомістю та культурою.

Формулюючи завдання освіти й виховання 
української молоді, Г. Ващенко сформулював 
низку визначальних принципів: Бог, як найвища 
цінність, і Батьківщина. На думку вченого, благо 
Батьківщини полягає в можливості української 
нації вільно творити своє політичне, соціальне, 
господарське та релігійне життя; об’єднанні всіх 
українців незалежно від їх територіального похо-
дження, церковної приналежності, соціального 
стану; забезпеченні особистих прав і свобод кож-

ного громадянина й сприянні розвитку та вияву 
його здібностей, спрямованих на благо суспіль-
ства; дотриманні високого релігійно-морального 
рівня української нації, реалізації; поєднанні 
служби Богові зі службою Батьківщині (Ващенко, 
1994: 191–192). 

Як зауважила О. Невмержицька, ідеал – це взі-
рець для наслідування. Будучи недосяжним, він 
протиставляється дійсності і втілює образ май-
бутнього, до якого необхідно прагнути. Вихов-
ний ідеал охоплює комплекс ціннісних орієнтацій 
і характеристик особистості, які слід розвивати. 
Зазвичай виховний ідеал має національні ознаки, 
оскільки на процес його становлення впливають 
певні історичні умови, народна мораль, куль-
тура, звичаї, традиції, менталітет певного народу. 
Сучасний ідеал національного виховання вті-
люється у формулі «Бог і Україна», поєднуючи 
абсолютні вічні та національні цінності (Невмер-
жицька, 2015: 228). І саме поєднання духовного 
та національного чинників може забезпечити 
належне виховання молодого покоління. 

Розглядаючи політичне виховання молодих 
громадян, Г. Ващенко вказував на кінцеву мету 
виховного процесу, зокрема шляхом взаємодії 
з громадянським суспільством у напрямі ство-
рення передумов розкриття й забезпечення реа-
лізації творчого потенціалу молодого покоління. 
При цьому визначальним аспектом розвитку осо-
бистості є громадянська позиція, що ґрунтується 
на усвідомленні молодим поколінням його ролі 
в суспільному житті, активній позиції, насампе-
ред спрямованій на самовдосконалення й осмис-
лення моральних норм і цінностей. 

Виховання громадянина базується на прин-
ципах гуманізму й патріотизму. Тобто, належне 
виховання молоді має спрямовуватися на те, щоб 
вона могла захищати права своєї нації й була 
здатна віддати  в боротьбі за неї власне життя. 
Вчений застерігав, що при вихованні в молоді 
патріотизму, здорової національної гордості 
й усвідомлення власної національної гідності ні 
в якому разі не слід допускати в ній безглуздої 
національної пихи та зневаги щодо інших наро-
дів (Ващенко, 1994: 165, 193). І саме відсутність 
шовіністичних виявів відрізняє українців від 
низки інших сусідніх націй.

З огляду на те, що Україна довгий час перебу-
вала в неволі, український виховний ідеал фор-
мувався крізь призму прагнення до незалежності. 
У період визвольних змагань ідеал вбачався в обо-
ронцеві рідного краю, повстанцеві. Під час Другої 
світової війни ідеалом також насамперед був воїн-
оборонець Вітчизни. Вже в післявоєнний період 
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офіційним ідеалом став «будівничий комунізму» 
(Невмержицька, 2015: 225). Тому виховний ідеал 
охоплював не лише патріотизм, а й низку інших 
моральних якостей. 

О. Невмержицька зауважила, що в контексті 
сучасного виховного процесу перед українською 
державою постала низка завдань: а) виховання 
особистості, яка усвідомлює свою приналежність 
до української нації та сучасного цивілізаційного 
простору; б) плекання українських культурно-
історичних традицій, виховання шанобливого 
ставлення до національних святинь, української 
мови, історії та культури всіх корінних народів 
і національних меншин, які проживають в Укра-
їні; в) виховання людини демократичного світо-
гляду, для якої пріоритетом є дотримання грома-
дянських прав і свобод; г) формування в молодого 
покоління належного світогляду, розвиток твор-
чих здібностей і навичок самостійного наукового 
пізнання, самоосвіти та самореалізації особис-
тості (Невмержицька, 2015: 226–227). Водночас 
зростає роль правового виховання молодого поко-
ління в процесі формування його громадянської 
свідомості.

І. М. Тимків зазначив, що виховання молодих 
патріотів із активною громадською позицією, від-
даних своїй країні, становить завдання загаль-
нодержавного значення. Події періоду сучас-
ної російсько-української війни дають підстави 
стверджувати, що здебільшого українці виявля-
ють активну громадську позицію й досить високу 
патріотичну свідомість (Тимків, 2015: 159). Вод-
ночас сучасні вимоги стосовно правової культури 
й правової свідомості молоді зумовлені розвитком 
нашого соціуму в напрямі до європейського циві-
лізованого суспільства. 

У сучасному суспільно-політичному житті 
України важливу роль відіграє правове вихо-
вання як цілеспрямований процес, що передбачає 
втілення вихованцями правових знань і вмінь, 
а також формування на цій основі належної пра-
восвідомості й правової поведінки законослухня-
ного громадянина. 

А. Й. Капська визначає соціально-правове 
виховання як цілеспрямовану систематичну діяль-
ність державних органів і соціальних інститутів, 
яка спрямована на здобуття дітьми й молоддю пра-
вових знань, перетворення їх в особисті переко-
нання, формування на цій основі правосвідомості 
й правової поведінки. Вчена також запропонувала 
модель соціально-правового виховання школярів, 
яка складається із соціально-правового світогляду, 
активної життєвої позиції та соціального захисту 
інтересів (Соціальна робота, 2004: 329). 

Це повністю відповідає реаліям сучасного 
українського суспільства, в якому спостерігається 
значний динамізм громадсько-політичних проце-
сів. При цьому досить часто виникають кризові 
явища й ситуації, що спричинює певні конфлікти 
та девіантну поведінку. Здебільшого девіантна 
поведінка підлітків зумовлюється саме відсут-
ністю чи неналежністю їх правового виховання.

Дослідники зауважують, що деформації в соці-
ально-економічній сфері породжують деформо-
вану свідомість, бездуховність і свавілля в різних 
сферах життя суспільства, особливо в середо-
вищі молоді, що дуже небезпечно для державної 
розбудови, створення її економічної, політичної 
та духовної бази. Ефективним засобом боротьби 
проти зазначених негативних явищ є формування 
в молодого покоління належної правової культури 
та свідомості. 

Моральні принципи, естетичні смаки, політична 
культура молодих людей розвиваються в нерозрив-
ному зв’язку з опануванням необхідним обсягом 
правових знань та юридичних норм (Поняття і види 
правової свідомості, 2020). З огляду на це важливу 
роль має профілактично-корекційна робота з під-
літками, які є схильними до скоєння правопору-
шень. Така робота спрямовується й на ліквідацію 
причин і передумов появи конфліктів і стресових 
ситуацій. Також профілактично-корекційна робота 
полягає в своєчасному виявленні та подоланні вия-
вів негативних тенденцій у середовищі підлітків. 
Зокрема, її зміст полягає у підвищенні самооцінки, 
кореляції власного іміджу в середовищі однолітків 
тощо (Свінцова, 2019: 233).

Формування правової держави та громадян-
ського суспільства передбачає суттєве підви-
щення правосвідомості та правової культури всіх 
суб’єктів суспільних відносин, оскільки без них 
не можливо побудувати таку державу та суспіль-
ство. Успішне вирішення цих завдань залежить 
від багатьох факторів, у тому числі й від рівня 
правового виховання й правової освіти населення 
країни (Дем’яненко, 2017: 207). І саме таким 
чином можливим є успішне вирішення проблеми 
делінквентної поведінки підлітків.

Вважається, що правове виховання є авто-
номною сферою виховного процесу. При цьому 
правове виховання досить тісно пов’язане із вже 
сформованими потребами, нахилами, звичками, 
інтересами тощо. Але необхідно враховувати, що 
нормативність поведінки у вигляді певного меха-
нізму формується у підлітка з раннього віку. Тому 
на момент включення особи до процесу право-
вого виховання в її свідомості вже мають бути 
наявними певні норми деліквентної поведінки. 
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Педагогiка

Залежно від умов родинного виховання 
та соціального середовища існує вірогідність появи 
делінквента – неповнолітнього правопорушника 
з певними відхиленнями в поведінці, який є потен-
ційно асоціальним елементом і є схильним до ско-
єння протиправних вчинків. І одним із найбільш 
дієвих засобів протидії цьому є саме правове вихо-
вання підлітків.

Здебільшого правове виховання реалізується 
в щоденних громадянських відносинах і склада-
ється з формування у дітей поваги до існуючих зако-
нів, недопустимості їх порушення. Значна кількість 
школярів загальноосвітніх шкіл практично не зна-
йомі зі своїми правами, мають нечіткі уявлення про 
правову систему держави, не мають моделі право-
мірної поведінки. У житті вони здебільшого більше 
довіряють власній інтуїції чи порадам друзів. Інфор-
мація про право, яка розповсюджується через ЗМІ, 
нерідко має прогалини й неправильне трактування 
(Дмітрієва, 2010). 

Тому завдання суспільства й держави полягає 
у забезпеченні належних умов для правового вихо-
вання підлітків і молоді. У цьому процесі неабияку 
роль відіграє розвиток правосвідомості, яка є однією із 
найважливіших форм свідомості людини та суспіль-
ства поряд із політичною свідомістю, мораллю тощо. 
Адже для стабільного розвитку суспільства необхід-
ною умовою є те, щоб більша частина соціуму була 
законослухняною. Також важливим чинником є домі-
нування духу права над літерою закону. Для забезпе-
чення всього цього необхідною передумовою є пра-
вова свідомість, яка постає у вигляді системи знань, 
оцінок і уявлень, які виражають ставлення людей до 
позитивного та ідеального права. Належним чином 
розвинена правова свідомість здатна формувати 
досконале громадянське суспільство. 

Виховання підлітків і формування в них правової 
свідомості у процесі роботи громадського об’єднання 
передбачає вивчення законів, підвищення їхньої юри-
дичної обізнаності, систематичне інформування про 
актуальні питання права, адже правові знання є осно-
вою, на якій формується правова свідомість. Вони 
допомагають підліткам співвідносити свої вчинки 
і поведінку своїх товаришів не лише із загальновідо-
мими моральними нормами, а й із вимогами законів, 
коригувати, змінювати її у правильному напрямі. Зна-
чна частина підлітків хоча й не знає конкретних пра-
вових норм, але не допускає правопорушень. Регуля-
тором їх поведінки є дотримання певних норм моралі 
та звичаїв (Дем’яненко, 2019: 165). Отже, розвиток 
правосвідомості є ще одним дієвим засобом подо-
лання проблеми делінквентної поведінки. 

Ю. Чернецька зауважує, що окрім цієї проблеми, 
для підлітків досить серйозним випробовуванням 

є фактор десоціалізації, коли особі підлітка зазвичай 
нелегко протидіяти негативним явищам соціального 
середовища, оцінювати наслідки власного вибору 
та протистояти негативним тенденціям десоціалі-
зації (Чернецька, 2015: 333–334). За такої ситуації 
поряд із родинним вихованням вирішального зна-
чення мають набувати освітньо-виховні заклади.

Л. Москальова звернула увагу на те, випадки 
жорстокої агресії, асоціальної поведінки молодих 
людей здебільшого засвідчують недостатню роботу 
виховних та освітніх закладів (Москальова, 2013: 
161). І це за умов сучасного суспільного життя, коли 
протиправна й асоціальна поведінка набуває масо-
вого характеру та досить часто сприймається як 
загальноприйнятна норма поведінки. Тому у про-
цесі правового виховання підлітків і формування 
їх громадянської свідомості мають все більшу роль 
відігравати громадсько-політичні організації націо-
нально-патріотичного спрямування.

Висновки. Необхідно наголосити, що поступова 
еволюція суспільно-політичної системи незалежної 
України в напрямі від тоталітарного до демократич-
ного суспільства зумовила кардинальну трансфор-
мацію низки морально-етичних і політико-правових 
пріоритетів. Так, зросла роль громадян у суспільно-
політичному житті країни, посилилося значення 
правового виховання підлітків та юнацтва з відпо-
відним переосмисленням їх моральних цінностей, 
що є важливою запорукою формування їх грома-
дянської свідомості. Від того, настільки якісним 
є правове виховання підлітків і молоді, насамперед 
залежить стабільне майбутнє суспільства і держави, 
оскільки саме у молодому віці закладаються загаль-
ноприйняті в соціумі світоглядні позиції, ціннісні 
орієнтири та правова культура.

Суспільство та держава мають забезпечувати 
молодому поколінню всі належні умови, насамперед 
щодо правового виховання. І тільки завдяки цьому 
держава зможе в подальшому розраховувати на наяв-
ність законослухняних громадян із високою право-
вою культурою. Чим більшою буде участь і якість 
суспільства та держави у правовому вихованні під-
літків та юнацтва, тим ширшим буде коло громадян із 
належною правовою свідомістю та культурою.

За умов, коли в сучасному суспільстві спостері-
гається зростання випадків девіантної, делінквент-
ної та асоціальної поведінки  підлітків, слід кон-
статувати недостатню роботу освітньо-виховних  
закладів із запобігання цієї негативної тенден-
ції. Тому в процесі правового виховання підлітків 
і формування їх громадянської свідомості й право-
свідомості мають все більшу роль відігравати гро-
мадсько-політичні організації національно-патріо-
тичного спрямування.
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