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СУБ'ЄКТИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 
СТАРШИХ КЛАСІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІ1 

Одним із багатьох видів виховання є правове виховання, яке спрямоване на 
формування У людини пр~восвідомості, підвищення їі правової культури. Для 
то:о, щоб громадяни сусп~ль~тва жили у демократичній і правовій країні, по
трІбно, щоб на високому рtвю ще у підлітковому віці впроваджувалнея в життя 
закони правового виховання. 

Правове виховання, порівняно з іншими напрямами виховання має свою 
с?ецифіку. Для здійснення правового виховання насамперед потрібн~ чітко ус
ВІДомлювати те, що це складний процес коли за допомогою певних виховних 
засо.бів та ідеологічних ідей відбувається систематичний вплив оточення на сві
домІсть дитини, що в майбутньому є запорукою становлення громадянина з чі
ткою громадянською позицією та правовою культурою (2, 3]. Тобто, з вищеви
кладеного можна відзначити, що процес правового виховання носить 
суб'єктно-об'єктний характер. 

Цікавий досвід з питань організаціі правового виховання учнів накопичено 
У Великій Британії. До суб'єктів правового виховання учнівськоі молоді уВе
ликій Британії відносяться: 

• . Департамент у справах дітей, шкіл та сімей (Тhе Departmeпt for 
Chzldreп, Schools апd Faтilies) до обов'язків якого входить: 
- розвиток шк~_ьної освіти та підготовка кадрів для належного рівня забезпе
че~?я п~офесщного розвитку вивчення дисципліни Громадянознавство 
(CttІzenship ),. одним з напрямів якого є правове виховання; 
- с~ияння пщ~ищенню кваліфікації викладачів, що викладають цю дисципліну; 
- .. ~швпраця з tншими ~ержавними відомствами, такими як Міністерство юсти-
ЦІ!, що надають матерtали для шкіл та вчителів у аспекті вивчення правового 
виховання, наприклад, у галузі прав людини та міжнародних відносинах. 
• Місцеві органи влади (Local authorities), котрі: 

. контролюють та підтримують школи у вивченні Громадянознавства вза
галІ та правового виховання зокрема; 

макси~ально сприяють професійному розвитку вчителів, що викладають 
цю дисциплшу шляхом заохочень їх та nідтримки. 

• Школи (Schools), які: 
- встано~~~ть чітке. уявлення про стандарти, що ловинеі отримати учні 
при вивченнІ щє1 дисциплІни; 

52 

<<HacmoJІщu изследванURu ptl3вumue- ZOJЗ)) • Том 14. Педаzоzически науки 

підвищуЮть якість викладання дисциплін, які включають вивчення . пра-
вого виховання, використовуючи існуючий досвід викладання в школах, 
JІХО~ залученНя спеціалістів у галузі правових відносин; 

продовжують розвиток існуючих програм з вивчення правового вихован

' як одного з н·апрямів Громадянознавства, виводячи нові механізми оціню
пня; 

переконуються у тому, що всі співробітники розуміють принципи визна

ння правового виховання та Громадянознавства і взаємозв'язок з іншими 

nредметами гуманітарного циклу та дисципліною Персональне, соціальне та 
доровче виховання (Personal, Social and Health Education); 

переконуються в тому, що матеріал, передбачений ДJІЯ вивчення в npo
rpaмi доступний для розуміння учням будь-якого віку, враховуючи їх здібності 

можливості; 
• Органи масової інфор~ації та пропаганди (Bodies of mass me~ia and 

propaganda) - преса, радіо, телебачення, Інтернет. Причому, на перше МІСце ви

йшли так звані електронні засоби. Сьогодні значно зріс вплив засобів масової 

Інформації на особистість, особли.во на nідлітків. У середовищі школярів стар

ших класів основними інформаційними ресурсами стають телебачення та Ін
тернет. Підростаюче покоління формує свої думки і смаки завдяки журналам, 

розважальному телебаченню та Інтернету. Дитина не завжди може адекватно 

інтерnретувати отриману інформацію та реагувати на оточуюче середовище, 
тому рівень інформації, що отримує населення, постійно контролюється урядом 

Великої Британії [10]. . 
• Сім 'я. Британська сім'я і проблеми виховання в ній дітей підліткового ві

ку є складовими частинами історичного розвитку Об'єднаного Королівства і ті
сно пов'язані з економічними, політичними та іншими соціальними інститута
ми держави. Британські фахівці у галузі сімейного виховання підкреслюють, 
що са!'уІе батьки передають дитині мудрість життя, ЯІСЇ в свою чергу отримали П 
від своїх батьків [4]. Оrже перед батьками поставлене надзвичайно важливе і 
делікатне завдання- виховати особистість, яка небайдужа до існуючих проблем 
(персональних, правових і соціальних), сприймає їх як особисто значущі й го
това брати участь у їхньому розв'язанні. У британському суспільстві ці якості 
визнаються взірцем людської добропорядності та добродійності. 

• Учитель є частиною комунікативного зв'язку дитини зі світом, без якого 
особистість учня не зможе реалізуватися. Відповідно до норм правового вихо

вання неповнолітнім школярам вчителі повинні надавати інформацію щодо 

статуту школи, правил поведінки, правил дорожнього руху. В більш дорослому 
віці зобов'язані проводити з дітьми та їх батьками розмови на правові теми, до

водити до відома дітей такі поняття як значення закону в житті суспільства, 
вчити з повагою ставитись до батьків, однолітків та іНІЦИХ людей. У старших 
класах діти повинні отримувати інформацію про те, яке покарання очікує на 
них за скоєння правопорушення, вони повинні чітко засвоїти, що за свої дії 
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треба нести відповідальність. Окрім виховання дитини взагалі, і правового ви
хов~ння зокрема, на вихователів nомадається ще один відnовідальний моме~1т 
- здШснення виховної роботи з батьками. Вихователю важливо мати чіТке уяв~ 
л~ння про атмосферу в сім'ї кожної дитини, володіти вмінням проводн1:и про
фшак:ичну Р.оботу з батьками стосовн<? налагодження цієї атмосфери у відпові
дностІ з моральними і правовими нормами [9]. 

~их?ван~ і освіта формують ~обистість, тобrо особистість у загальному 
розуМІню є об єктом виховного процесу. Сьогодні жити в суспільстві, не знаючи 
~ридичних правил, які регулюють цоведінку лю.цей, майже не можлиВо. Знання 
доочих правил, розуміння и~бхідності іХ ,виконання важливо для кожНої людини, 
але особлив? актуальними ЦІ знання стають для підростаючого покоління. Від то
го, як оргаНlзоване правове виховання школярів, багато в чому залежить іХ життє
ве самовизначення. Це обумовлене тим, що набутrя знань у процесі правового ви
ховання п.ов'~ане з поглибленням розуміння дійсності і розвитком інтересу до 
правових І~еалtв .с~ас~ого суспільства. У процесі правового виховання закріплю
єть~я здатнІсть шдштюв правильно орієнтуватися в складній конфліктній ситуації, 
а ЦІлеспрямоване правове виховання дає розвиток правосвідомості неповнолітніх. 

Т?му, ~им раніше підлітки почнуть вивчати питання, пов'язані з правом, тим 
бшьш шдrотовленими вони увійдуть у доросле життя. 

Пра~ове виховання є засобом виховання молодих бритющів у дусі доваги 
ДО ЗаКОНІВ, ЩО ДОПОМаГаЄ сТаршокласникам СВідОМО СТаВИТИСЯ ДО СВОЇХ, прав j 

обов'язків перед суспільством і державою. '· '· 
. Таким :~ном, до .. ~овідних суб'єктів правового вих6ва~ня старшокласни

КІ_в У ~елиюи Британu належать: Департамент у справах дітей, шкіл та сімей, 
м1сцев~ ()рГани .влади, школа, органи масової інформації та пропаганди, сj.м'я та 
вчитещ .. . , 
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Воспитатель КГУ «ДетсКий сад-школаМ 62 для детей с нарушениями речи» 
Акимата города Усть-Каменогорека 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА 
РОДНОГО ДОМА ПЕДАГОГАМИ 
ДОШКОЛЬНЬІХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

На совремеином зтапе развития Республики Казахстан главньІЙ акцент в 

формирование здорового и полиоцеиного общества делается на воспитание мо

лодого поколения. ГлавнЬІм в зтом механизме является семья, как социальНЬІЙ 

институт и ячейка общества. 
К сожалению, кризисньrе явлення в социально - зкономической, политиче

ской, культурной и других сферах нашего общества обострили многие нравст

венньrе проблемьt. Зтот процесс коснулся и семьи. Что раньше бЬІЛо священ

НЬІМ, символически значимьtм для членов семьи, сейчас опустилось до уровня 

бьtтовьІх явлений. Из семейного бьtта исчезают понятия «родной дом», «тради

ции», «свящевнЬІе места и предметьJ в нем». Они подменяются дорогими ве-
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