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Тhе article is devoted to the analysis of the factors which promoted the 
begiл.nings and the establishrnent of the Comparative Education as а science in 
the USA. They are: the organization of comparative observations, the emergence 
of the first European universities, а publication of the first textbook on 
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given to the characteristics of the activity of the Comparative and Intemational 
Education Society generally and their contribution to the development of the 
issues of Comparative Education is detennined. 
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ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПР АВОВОГО ВИХОВАННЯ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАШЇ 

Постановка проблеми. У цивілізованому суспільстві право є одним із 
V • • ' ' • 

НаИВажJІИВlШИХ регуляторІВ ВЗаЄМОВІДНОСИН МlЖ ШОДЬМИ у рІЗНИХ ЖИТТЄВИХ 

ситуаціях - на роботі, в сім'ї, у колективі, у міжнародних зв'язках. 

Відповідно і поняття про правові відносини повинні закладатися ще у 

дитинстві. Знання, отримані школярами стосовно правового виховання:

повинні допомагати обирати Їl\1 правильний шлях у подальшому житrі та 

діяльності, формувати у них стійке розуміння правомірності чи 
• • ••• 

неправомІрностІ ситуацн. 

У сучасних умовах жипя вивчення правових норм зорієнтоване на 

пропагування безпечного та здорового способу )КИ1ТЯ серед підлітків, на 
• • • • • 

попередження дитячо1 злочинностІ, насильства серед неповнолІтнІх, 

асоціальної поведінки. Правове виховання стимулює соціальну актІ-Івність 

школярів, а також є одним із регуляторів у боротьбі з аморальною 
• • • • • • • • • 

ПОВеДІНКОЮ В СОЦІумІ, адже ПІДЛІТКИ нерІДКО, ІІеХТУJОЧИ ВІДОМИМИ ІМ 
• • 

правовими нормами, cвtдorvfo щуть на правопорушення. 

Аналіз актуальних досліджеІІЬ. Аналіз праць британських 

(Р. Джовела (R. Jowell), Е. Калана (Е. Callan), Д. Кера (D. Кеп), Д. Кокфіта 
(J. Cockfit), Б. Кріка (В. Crick), А. Маккензі (А. McKenzie), Т. Сміта 
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Т. Srnith), К. Фагельмана (К. Fogelman), Д. Хітера (D. Heater) та ін.) та 

вітчизняних (Н. АбашкіІ-ІОЇ, А. Алексюка, В. Сухомлинського, 

О. Бажановської, М. Шиf\1ановського та ін.) науковців свідчить про те, що 

педагогічна теорія і практика Об'єднаного І(оролівства накопичила значний 
• • V • • 

J.ОСВІд щодо громадянського виховання д1теи та rvroлoдi взагалІ та правового 

зокрема. На cyчacнorvty етапі активно вивчаються проблеми правового 

ВІіХовання підлітків розглядаІоться зміст, форми і методи зазначеного 

виховання як складової срсрмування особистості. 

Мета ста· І"І"і - проаналізувати ЗТ\~rіст, форl\1И і методи правового 

виховання старшокласників у школ~-х Великої Британії 

Виклад основпого матеріалу. Сьогодні )КИТИ в суспільстві не зншочи 
• • V V 

юридичних правил якІ регул1оІоть поведtнку лтодеи маи)f<е не можливо. 

Знання діючих законів, роз)'N1іння необхідності їх виконання ва)J<JІИВО для 

_'O:>Irnoї mодини, але особливо актуальниNІИ ці знання стають для 

:1ідростюочого покоління. Від того, як організовано правове виховаJІНЯ 

пrколярів, багато в ЧОt\1У зале)І<.ить їх життєве самовизначення. Це зумовлене 

тим, що набутrя знань у процесі правового виховання пов' язане з 

поглибленням розуміння дійсності і розвиткоl\-t інтересу до правових ідеалів 

сучасного суспільства. У процесі правового виховання закріпmоється 

здатність підлітків nравильно орієнтуватися в складній конфліктній 
• • • • • • 

ситуац11~ а цІлеспрямоване правове виховання дає розвиток правосвІдомостІ 

неповнолітніх. Тому, ЧИJ\1 раніше підлітки почнуть вивчати питання 

пов'язані з правом, ти~1 більш підготовленими вони увійдуть у доросле 

)І01ТТЯ . 

Розглядаючи процеси правового виховання старшокласників у 

Великій Британії, слід зазначити, що одпи~1 із основних законодавчих 
• • • • • • 

документІв, що реглаТ\іrентує педагогІчну дrяльн1сть дошкІльних, середнІх та 

вищих навчальних закладів Об'єднаного королівства є National Curricнlum 
(Національний навчально-виховний план), який спрямований на 

забезпечення широкої, збалансованої і системної пporpCl!Yt:И навчання. У 
~ •\.J • •v • 

оританськ1и педагоr1чн1и практицt вивчення правового виховання, що 

передбачає усвідоf\1:Лення глибокого взає~~rозв 'язку мі)К ідеями свободи, 

правами mодини та їі громадянськоІо відповідальністю відбувається лише у 
• • • • 

комплексІ вивчення полІтичних, деt\1ократичних, соцІальних напрямІв 

виховання, що об'єднані в одну дисципліну, яка в Англії і lllотландії rvtaє 

назву Citizenship - Грома,цянознавство· в Уельсі - Personal and Social 
Education [PSE]- Особиста та суспільна освіта [PSE]; у Півпічній Ірландії
Education for Mutual Understanding[EМU] -Освіта для взаєf\1ного розуrvtіння, 
Social, Civic and Political Education (SCPE] - Соціальна, Громадська та 

Політична Освіта. 

Ця дисципліна вивчається учпяіvJИ 11 - 16 років у середній школі в 7 -
11 класах . Пре.ді\rет «Гроl\tадянознавство» на,rrел<ить до циклу тих предметів, 

що є обов' язковиl\~tи , але шкапи і\~tо )куть варіІавати зміст викладання 

предNtета на свій розсуд [9]. 
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Громадянознавство ставить собі за мету реалізаціІо громадянськог: 

виховання серед підлітків та інтегрує в собі вивчення єдності правових. 

соціальних та духовних проблеrv1. Однією з найвюкливіших складовн~ 

громадянського виховання є правове виховання, яке являє собою процес 

правової соціалізації особи, сприйняття нею вимог права. Правове 

виховання, порівняно з іншими напрm1ами виховання, має свою специфіку 

Для його здійснення насамперед потрібно чітко усвідомmовати, що це 
u • . . 

складнии процес, ад)ке в1д того, якІ rv1орально-правов1 основ:~-І заюІадаютьсf 

в період фор:rv1ування особистості зале)кить у подальшому перспектив~ 

розвитку правової культури всього населення країни. Особливост: 

психічного розвитку та становлення характеру, фор~1ування переконань 
• • • • • • 

yчRlB старШОГО ІІІКІЛЬНОГО BlK)', ЩО зумОВШОІОТЬ СКЛаДНІСТЬ 1 супереЧНІСТЬ 

самого процесу виховання, викликаІоть необхідність приділяти 
V V ' • •• 

наисериозн1шу увагу правово1Vtу вихован:нІо саме ц1є1 частини населення. 

Зміст правового виховання - це найбільш складне питання в системі 

правового виховання чи освіти, оскільки тут потрібно чітко визначити, які 

правові знання і в якorvry обсязі потрібно давати дітям. 

Зміст правового виховання визначається особливостями права як 

нормативно-регулятивного явища, його суспільниf\ІИ функціями і значенНЯ11 

в організації та управлінні суспільством . Законодавство Великої Британії 

охоплює різні галузі права. Саме то~'1У в Націопально1·1У навчально

виховно~1У плані (Natioпal Curriculwn) [7] зазначено, що на уроках, які 
• • 

присвяченІ правовому вихованню, значна увага повинна придІлятися 
V • • • 

ОЗНаиО~1ЛеННІО ПІДЛІТКІВ З ПОЛ0)І<еННЯ1\•1И, ЩО НаJІС)КаТЬ ДО настуПНИХ 
• 

напрямІв: 

Політичні права (Political гights). Цей напрям, вкmочає вивчення 

розвитку універсального виборчого права і рівних 1vІО)І<Ливостей, що МО)l<уГЬ 

буrи пов' язані з дослід)кенням розвитку демократії в історії, ознайомлення 

старшокласників із сутнісnо дер)l<ави Велика Британія, надання загальної 
. . . . . -. . . 

характерИСТИІ<И праВОВО! дерл<аВИ та ДlЯЛЬНОСТІ 11 праВОВИХ ІНСТИтутІВ, ЩО 
• • • 

ВІДПОВІдають за дотримання правопорядку в дер)кав1. 

Права mодини (Hun1an rights)- права людини і права дитини можуть 

розглядатися в різних контекстах. Посилання на актуальні проблеми 

викладання забезпечує залучення учнів до вивчення принципів прав 

mодини, включаючи дослід){<ення зв'язків, які повинІІі збалансувати 

конфліктні права і встановити ступінь закріпленості цих прав в деклараціях, 

конвенціях і в Національних закон~х. 

Право і система правосуддя (Lmv and the justice ~systetn) - включає 

вивчення систе~1и кримінального правосуддя . Актуальні сфери права, такі 
• • • • 

як законодавство стосовно антисоцtальноІ поведІнки, rvІО)куть закцентувати 

увагу на різниці мі)І< кримінальни!\1 та цивільним судочинством. Завдяки 
• • • 

урокам, на яких вивчається криrvннальне правосуддя, учнІ усв1д0~1люють, 

що таке злочин і яка відповідальність за підготовку і намір злочину або 
• • • • • • • • • • • • • 

СПІВучасть у ЗЛОtШНІ ІХ ОЧlК)'Є, BLK КрИJ\1ІНаЛЬНОІ ВІДПОВlДальНОСТІ , розумІЮТЬ 

що означає необхідна оборона, криl'лінальне покарання, відбування 
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покарання в місцях позбавлення волі, і усвідомmоють, що жоден злочин не 

залишається безкарним. 

Довкілля (EnviІ~onп1ent) вивчення проблеf\1 навколиптнього 

середовища дає МО)Кливість оцінити роль індивідуальних і колективних дій, 

що спрямовані на вироблення раціональних та надійних практичних 

заходів. Учні розглядають наслідюІ різних ЗСLХОдів, політичних дій і 

поведінки. Викладачі розкривають зміст законів про охорону лісів, водних 

ресурсів, флори і фауни, знайоJ\іtлять із роллІо mодини в охороні 

навколиІІтнього середовиn~а 

Зміни в суспільстві Великої Британії (Changing nature of UK society)
ЗJ\іtіни - постійна особливість британського суспільства, учні повинні 

розуміти деякі причини) чorvry вони відбуваrоться (міграція, економічні 

фактори, глобалізація) і як наслідок дослід11ти, які зміни відбуваються в 

суспільстві, школі . Тако)К учні повиннj роз~rіти, які процес~tr відбуваються 

у правовій сфері стосовно регулюван1-rя цих ЗІ\1ін. 

Різномаїпя (Divet·sity) - охопmоє різні вiдrvriirнi потреби, здібності 
""' .. . . 

людеи, що налел<ать до р1зних груп 1 сп1льнот, таких як, наприклад, стать, 

сексуальна орієнтація, раса етнічна принале)кність, фізичні і сенсорні 

можливості, віра, релігія і клас . Вивчення різномаі·тrя передбачає пізнання 

культури, зoкpervta !\1ови, ідей, звичаїв і традицій, притаl\1ан:них mодям у 

rvteжax груnи. )1чні повинні дослідити різпО!\·1анітність груп і суспільств і 

розглянути Зl\1Їни загального та правового характеру, що відбуваються як в 

мe)l<CL'< груп, так і за їх ме}КаNІИ . Вони повинні дослідити речі, які об'єднують 

mодей, зокрема цінності, що пр.ита~.rанні Об'єднаному Королівству, а тако)!< 
• • • • • • 

ЦІННОСТІ, СПІЛЬНІ ДЛЯ груп 1 СУСПІЛЬСТВ. 

Європа (Еигоре) - Європейський вектор має бути залучений під час 

досліщкення багатьох актуальних проблем мі)І<J-ІародІrого права, ВКJП{)чаючи 
• • • • • • • 

права mодини, довкшля, І!\-1МІграцно, торг1влІо та економІЧНІ питання, 

ПОШук В~tіННОСТеЙ та ТОТО)ІСНОСТеЙ . 

Організація Об'єднаних націй (The United ЛTations) - вкmочає вивчення 

питань мі)кнародного права та дослідженІrя ролі Організації Об'єднаних 

націй у контексті актуальних подій, як, наприклад, коІ-Іфліктні ситуації, що 

впливають на мі:>Іrnародну та світову спільноту l7]. 
Реалізуючі зміст правового виховання, педагогам потрібно вміло 

координувати процес засвоєння учня~1и правових знаtІЬ, набуrrя ними 
• • • • • 

навичок 1 звичок законослухняностІ вІдповІдно до вІкових та 

індивідуальних особливостей 

Вивчення та узагальнення науково-педагогічних Д)f<ерел свідчить про 

те, що вибір форJ\іtи чи методу виховного впливу зале)кить від його мети, 

змісту, особлJ;tвостей учнів і rvІО)І<Ливостей педагогічного колектІ1ву . 

Обирш:очи методи: і фор!\~rи виховної роботи, ва)кливо тако)К ураховувати, чи 
• • • • • • 

популярнІ вони серед школярІв, чи захоплІОІоть ІХ , чи даrоть ІМ задоволення. 

Найбільш ефективниl\~Іи форwІаі\'lИ при вивченні питань правового 

виховання вчені Об єднаного Королівства вва)кюоть: активне залучення 

дітей до розгляду проблеrvІ права в процесі навчаІ-rня; інтерактивне навчання 
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з використанням TaiGIX фор!\1 як дискусії і дебати; обl'ОВорення · 
фокусування уваги підлітків на реальних проблемах молоді і суспільства: 

• • • • • 
заохочеННЯ МОЛОДІ KpИTИtffiO МИСЛИТИ 1 ВИСЛОВЛІОБаТИ CBOl думки; СПІВПраІІЯ 

викладача і школярів [8]. 
Варто звернути увагу і на те, що правові знання, засвоєні на урока.\:. 

поглибJООються і розширюються у позакласній виховній роботі. Для 

організації правового виховання під час позакласної та позапткільно·: 

діяльності застосовуються найрізноl'.1анітніші фор~1и та методи роботи : 
• V • • • • • 

традицlИНl зустрІЧІ з працІвниками правоохоронних органtв, з викладача1п: 
• • • • • • • • 

правових дисциплІн, екскурс11 та експедицн, як1 rvraioть правовихови 

спрямування, диспути.. дебати, заходи Зі\1аrального характеру. Це дає 

мо)кливість учням набути безпосереднього досвіду в реалізації прав і свобо,: 

людини, сфор~1увати організаційні та коt\1унікативні вміння. 

Так, виховатеЛЯf\111-І пропонується використання таких форм, завдяю! 

яким інсрормація, що дається школярам, буде доступна у розумінні та легка 

у викладанні. Серед них: учнівське посередництво - учень-консультанат 

надає будь-яку інформацію щодо правомірної поведінки дітей у школі 

(розглядаються адміністративні відносин11); модел1овання подій, наприклад: 

макет виборів, інсценування судових процесів (висвjтmоються питання 

вибірного права); дискусії, наприклад, передвиборчі дебати (висвітmоються 

питання вибірного права); заходи спрямовані на збір коштів охороті 

природи (висвітлюються питання екологічного права); суспільні проекти: 

наприклад, помінятися з батькаrvrи місцЯІ\~tи (сімейне право); відвідування 

судів, палат з юридичних питань ( позакласна виховна робота) [6]. 
Тобто як стає зрозу~1ілиJ\11 з вищевикладеного вчителі для 

ознайомлення учнів зі своїми праваJ\ІrИ і обов 'язК8J\1И повинні обирати 

інтерактивні фoprvrи навчання, планувати заходи, які будуть проходити ду)Ке 
динамічно і запам'ятаІоться дітям. 

Висновки і персnективи подальшого дослідження. Підводячи 
• • 

пtдсумок МО)КНа ствердл<увати, що вимога знати, поважати 1 виконувати 

закони належить до числа першочергових у вихован11і молоді, для того щоб 

перетворити повагу до права, закону в особисте переконання кожного 

~1олодого члена суспільства. До перспективних напр>пvtів подальшого 
• • V • t t • • 

наукового пошуку MO)l<Ha в1днести пор1вняльнии анал1з питань орган1зацн 
правового виховання учнів у Великій Британії та Україні. 
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Степаненко І. І. Зміст, форl\111 та 1\Істоди правового виховання 

старшокласІІІtків у Великій Британії 

У етапі досліджено проблеІ\tу правового виховання старшокласників 

у Іnколах Великої Британії. Аналізується Зl\1іст (знання політичного права, 

прав людини, права і систеrvІи правосу,пдя довкілля зr.лін що відбуваються в 

суспільстві ВеликоУ Британії тощо) й основні форми та методи 

(інтерактивне навчання з використання~r таких срорм як дискусії і дебати, 

j\ІІодеmовання подій", наприклад, макет виборів, суспільні проекти тощо) 

організації правового виховання школярів у Великій Британіі'. 

f{лючові слова: правове виховання, зrvticт, {рорми та !vfетоди, Велика 

Британія, учні старшої школи, гро1\1адянознавство . 

Степаненко И.И. Содержание, форl\'ІЬІ 11 1\JtетодьІ правового 
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В статье исследуется проблеJ\ttа правового воспитания 

старшеклассников в школах Великобритании. Анализируется содержание 

(знание политического права прав человека права и системьІ правосудия, 

окр)!)І<ающей средьІ, ИЗ.l\-tенепий, которь1е происходят в обществе 

Великобритании и т.д.) основне формьІ и ~~rетодьІ (интерактивное обучение 

с использование:rvt таких форм как дискуссии и дебать1, моделирование 

собьпий, например, макет виборов, общественньІе проектьІ и т.д.) 

организации правового воспитания школьников в Великобритании. 

КrzІочевьlе слова: правовое воспитание, содер)кание, формьІ и ~Іетодьr, 
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n1e pr-obleп1 of legal education of high scllool studeпts in Gieat Britain is 
condнcted in tllls article. The conteпts of kлo\л/Jedge of Politica] rights, Human 
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ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ БЛАГОДІЙІ-І ОЇ ДІЯЛЬІІОСТІ ФОНДУ 
ОЛЕКСАН)(РА ФО І-І ГУМБОЛЬДТ А 

ПостаІІовка пробJІеі\-tИ. Як відомо, зарубіжна освіта у всі часи б~ .. 
запорукою успіху. Вона дає МО)Кливість отри~1ати перспективz: . 

високооплачувану роботу в компаніях з європейськими стандарта1пr 

світовим ім'ям. При цьоrv1у здобувачі активно застосовУJоть отри~rані знан 
• 

в повсякденному )КИПІ. 

Ідеальним виборо~І для здобуття освіти за кордоно:rvt є І-Ііrvrеччина -
найрозвиненіша країна Європи з висоІоrм рівнеJ\.1 еконоrv1ічних, соціальни. · 
та освітніх стандартів. Вона по праву вважається од1-rієrо із лідерів сучасн · 
вищої освіти, посідmочи друге місце у світі після США за привабливісn 

для інозе~1них студентів. Освіта в Німеччит-rі - це І-Іе лише навчання в 

найпрести:)l<Ніших університетах з багатовіковою історією, реалізація 
• • V • • 

чисельних студентських програм 1 nІльг, але и успкальна молшив1сть 

зануритися у розмірене і захоплІоІочу європейське лсиття. Німеччина все 

також залишається повrІістю відкритою дер)l<авою для здобуrrя освіти 

молодим шодям з усього світу: 12% студентів німецьких ВНЗ- це іноземні 

студенти, які обрали пі~1ецькі університети за їх бездоганну репутацію та 
• • 

ЗМІСТОВНІСТЬ . 

До того ж, у Німеччинj створені всі умови для сприятливого і 

безпробле~1ного навчання як інозеrvrців, так і німецьких студентів. По

перше, вища освіта є практично безкоштовноrо.По-друге, уряд країни і 

приватні благодійні фонди підтриrvtутоть велику кількість освітніх прогрШ-1 

за участю іноземних студентів. По-третє, інозеJ\.fНі студеІ-Іти ні11ецьких вузів 

мають право працІовати 90 повних днів на рік, або 180 днів як неповний 
робоч:ий день. І, що ва)юІиво, згідно з законодавством ФРН, кожен 

іноземний грома,цянин, який закінчив один з німеuьких вузів, має право 
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