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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

 

В статті розглядається проблема громадянської позиції студентів 

вищого навчального закладу. Проаналізовані фактори, що впливають на   

національно-правове виховання у вищому навчальному закладі та 

формування правової культури студентів через навчальну та 

просвітницьку діяльність. 
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Сьогодні проблема громадянської позиція вийшла на 

загальнодержавний рівень. України розгорнула активну національно-

патріотичну політику на всіх рівня становлення особистості – починаючи з 

дитячого садка та закінчуючи вищими навчальними закладами. 

Актуальність формування у студентів громадянської позиції 

обумовлюється особливою гостротою соціальних проблем, багатоетнічним 

складом населення України на тлі нестійких традицій демократії і 

плюралізму. У цьому сенсі проблема сформованої громадянської позиції 



особистості або її відсутності може виступати одним з основних критеріїв 

сформованості громадянського суспільства [1, с.102]. 

Національна свідомість, національний менталітет, громадянська 

позиція повинні формуватися не лише на рівні навчальних закладів, але на 

рівні родини. Та на жаль, саме на заклади освіти покладено сьогодні 

основне навантаження щодо формування стійкої, правильної, адекватної 

громадянської позиції. 

Підґрунтям для формування національно активної громадянської 

позиції виступають знання з історії України та  права. Саме усвідомлення 

свої основних правових гарантій, понять, положень, дає можливість мати 

активну громадянську позицію. 

Нами було проведене дослідження з метою виявлення рівня 

сформованості громадянської позиції у студентів вищих навчальних 

закладів нашого регіону. В тестуванні взяли участь студенти різних груп 1-

го  та 4-х курсів.  

Тест складався з 15 питань, які відображали основні поняття 

громадянського становлення особистості, такі як -  держава, громадянство, 

громадянські права, право, Конституція України та її статті тощо. 

За результатами перевірки отримані такі дані:  

Студенти 4 курсів демонструють в цілому середні показники знань з 

права, зокрема із всіх опитаних осіб середній показник демонструють 60% 

респондентів  (від 7 правильних відповідей і більше) , низький (менше 7) – 

40%. Але при  цьому кількість правильних відповідей варіюється від 12 до 

3  правильних. Найчастіше студенти 4 курсу плутаються в визначенні 

поняття «право», в статтях Конституції України (зокрема, про державні 

символи), не розрізняють поняття «акт» та «нормативно-правовий 

документ», плутають поняття «дієздатність» та «правоздатність». 



При цьому студенти 4 курсу чітко визначають поняття «держава» та 

«громадянство», форми державного устрою та політичного режиму, статті 

Конституції України про мову, про суверенітет тощо. 

Студенти 1 курсів демонструють достатньо низькі показники, 

зокрема з усіх опитаних середній показник демонструють лише 28% (від 7 

правильних відповідей і більше), низький (менше 7) – 72%. При  цьому 

кількість правильних відповідей варіюється від 9 до 1. В цілому показник 

складає 3-4 правильні відповіді. Ці результати свідчать про недостатній 

рівень правих знань і як наслідок низької громадянської позиції студентів-

першокурсників. 

Основні помилки: нечітке уявлення про поняття «держава», не 

розрізнення форм державного устрою та форм державного правління, 

плутання в статтях Конституції України. Деякі студенти не знають, що 

Україна є унітарною державою, плутають поняття «дієздатність» та 

«правоздатність», не розрізняють поняття «громадянство» та 

«національність». 

Студенти 1 курсів чітко визначають поняття «демократії» та знають 

основні статті Конвенції про права людини. 

Як що брати за основу визначення рівнів громадянської позиції 

І.В.Молодцова (стійкий, ситуативний, фрагментарний), то у студентів 4 

курсів домінуючим є ситуативний рівень громадянської позиції (наявність 

базових знань про громадянську позицію, громадянські права й обов'язки; 

нестійке позитивне ставлення до загальнолюдських і громадянських 

цінностей; досвід громадянської поведінки ситуативний, здійснюється у 

процесі зовнішнього спонукання), а у студентів 1 курсів – фрагментарний 

(уривчастість знань громадянського характеру; нейтральне, часом 

негативне ставлення до загальнолюдських і громадянських цінностей, 

прагнення ухилитися від участі в діяльності громадянського характеру) [2, 

с.245].  



Причиною таких результатів для студентів першого курсу вважаємо 

недостатній рівень викладання правознавчих дисциплін в школі; для 

студентів четвертих курсів – досить негативне ставлення до нової 

державної політики України, підсвідоме небажання визнавати себе 

частиною цієї держави тощо. Та в першу чергу, незалежно від позиції 

вищого навального закладу, рівня підготовки педагогічних кадрів та якості 

викладання матеріалу, дуже важко боротися із позицією, яка народжується 

в родині і йде від батьків. 

Ми вважаємо, що високий рівень національно-правового виховання у 

вищому навчальному закладі та формування правової культури студентів 

через навчальну та просвітницьку діяльність, може змінити громадянську 

позицію молоді на краще, але в першу чергу, така позиція повинна йти з 

родини, формуватися та виховуватися на рівні сім’ї. 
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