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Педагогічні умови формування правової культури 
майбутніх працівників міліції в системі вищої школи 

 
Правова культура є важливим духовно-практичним надбанням 

особистості, яке покликане забезпечувати широку програму її професійної 
діяльності. Як зазначають науковці, правова культура працівника міліції 
являє собою "сукупність поглядів, оцінок, переконань, установок, що 
полягають у визнанні важливості, необхідності, соціальної цінності права і 
забезпечують якісне дотримання, виконання, використання та застосування 
адміністративно-правових норм у процесі охорони громадського порядку, 
попередження правопорушень, юрисдикційної діяльності, надання соціальної 
допомоги населенню на основі принципів законності, гуманізму, гласності, 
поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими 
колективами та громадськими організаціями" [1, с. 77]. 

Поряд із соціальним і психологічним забезпеченням процесу 
формування правової культури особливого значення набувають педагогічні 
умови, пов’язані з визначенням і передачею майбутнім працівникам міліції 
необхідних знань, умінь, навичок. На жаль, у науково-педагогічній літературі 
питання педагогічного забезпечення процесу формування правової культури 
працівників міліції не отримало необхідного висвітлення, а існуюча практика 
юридичної освіти вимагає свого оновлення у відповідності до сучасних 
вимог. 

Так, у розробленій за участю Інституту держави і права 
ім. В.М.Корецького НАН України, Української юридичної академії, Академії 
правових наук України і Спілки юристів України Концепції розвитку 
юридичної науки і освіти України зазначається, що "завдання розбудови 
України як незалежної, демократичної і правової держави вимагають 
принципово нового підходу до проблеми докорінного поліпшення державно-
правових досліджень і підготовки юридичних кадрів. Існуючий стан справ у 
цій галузі не задовольняє потреб суспільства і держави" [2, с. 3]. 

Організаційно-педагогічні зміни, передбачені Концепцією розвитку 
юридичної науки і освіти України мають бути поєднані з подальшим 
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удосконаленням навчально-виховного процесу. Цієї думки дотримуються 
дослідники, які підкреслюють, що головна тенденція пов’язана з 
призначенням правової освіти максимально узгоджувати швидко зростаючий 
освітній рівень особистості з новими умовами на ринку праці. Суперечності 
між невпинним нарощуванням обсягів наукової і соціальної інформації та 
обмеженими термінами навчання у вузах, між зростаючими масштабами 
освіти і браком індивідуального підходу до навчання і виховання, мета якого 
забезпечити розвиток потенційних здібностей кожного студента, висувають 
на порядок денний потребу реформи правової освіти. Це передбачає якісну 
зміну всього навчального процесу, пошук нових форм і методів активізації 
навчання [3, с. 37-38]. 

Проблема формування правової культури у майбутніх працівників міліції 
вимагає свого ефективного вирішення. Для цього потрібно створити 
педагогічні умови, які б дозволяли на значно вищому рівні вирішувати цю 
проблему. Здійснений нами науково-педагогічний пошук дозволив виділити і 
теоретично обґрунтувати педагогічні умови, які здатні забезпечити 
формування правової культури як духовно-практичної властивості 
особистості, спроможної всебічно освоювати правові цінності та виявляти по 
відношенню до них найважливіші сили і можливості. 

До таких педагогічних умов формування правової культури у майбутніх 
працівників міліції віднесено: 

• передачу курсантам юридичного навчального закладу необхідного 
правового досвіду шляхом використання у педагогічному процесі 
відповідних інформаційно-тематичних блоків; 

• розвиток правової активності у майбутніх працівників міліції на 
основі діалогічної організації навчальної і виховної роботи. 

 
Наукові розвідки науковців переконують у тому, що суттєві резерви 

професійної і, зокрема, правової освіти знаходяться саме в інтеграції різних 
знань (політичних, економічних, правових, моральних, естетичних тощо), в 
об’єднанні їх у певні інформаційно-тематичні комплекси. Знання певного 
змісту здатне розкрити сутність правового явища лише з погляду наукової 
галузі, до якої воно належить. Включення знань різних сфер наукового 
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пізнання суттєво змінює ситуацію і відкриває можливість багатоаспектного 
освоєння навчального матеріалу. 

 Усвідомлюючи важливість цього погляду, нами були виділені основні 
підходи до інтегративного освоєння правового досвіду у системі 
юридичної освіти (рисунок). 

Концептуальний підхід характеризується тим, що як об’єднуючий 
фактора визначається домінуюча навчально-виховна ідея. Такою ідеєю, на 
думку вчених, має стати формування особистості, яка своєю професійною 
діяльністю буде прагнути до примноження і збереження матеріальних і 
духовних цінностей українського народу. З метою передачі майбутнім 
працівникам міліції правового досвіду пропонується правову освіту тісно 
пов’язувати із сучасним життям суспільства, знайомити курсантів з 
найважливішими політичними і економічними подіями. Переконуючи в 
необхідності застосування зазначеного підходу, дослідник Г.Гавриленко 
пише, що правову культуру з іншими видами духовної культури (політичної, 
моральної, естетичної) об’єднує, перш за все, спільність завдань – 
формування особи громадянина суверенної незалежної України. У зв’язку з 
цим, на думку вченого, формування правової культури не може бути 
відокремленим процесом. Це є комплексна проблема, вирішення якої 
вбачається на шляху розвитку всіх видів і напрямів культури [4, с. 30]. 

Галузевий підхід до передачі правового досвіду визначається тим, що 
знання інтегруються в залежності від того, до якої галузі науки вони 
відносяться. Прихильники цього підходу до організації освітньо-правового 
процесу вважають, що знання мають бути об’єднані, згруповані, визначені 
системно на основі їх приналежності до юридичної теорії або інших форм і 
способів наукового пізнання дійсності. 

Зазначені вище педагогічні підходи до передачі правового досвіду мають 
позитивний вплив. Але їх можна визнати лише як початковий рівень 
інтеграції правових знань у системі професійної освіти майбутніх 
працівників міліції. При цьому відчутної гостроти набуває питання такої 
передачі правового досвіду, яка б значно ефективніше впливала на процес 
формування правової культури майбутніх спеціалістів. Здійснений нами 
науковий пошук дозволив обґрунтувати підхід до передачі правового 
досвіду, який має суттєві резерви педагогічного впливу. 

Функціональний підхід характеризується тим, що курсанти отримують 
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можливість вивчати право на основі розкриття його найважливіших функцій. 
Відомо, що право є багатофункціональним явищем і несе в собі значний 
потенціал. Можна говорити про інформаційні, пізнавальні, творчі, 
спонукальні, комунікативні, регулятивні та інші функції права в житті 
суспільства і окремої людини. 

Все це становить правову культуру особистості. Таким чином, для 
успішного формування правової культури у майбутніх працівників міліції 
важливо створити відповідні педагогічні умови. Як засвідчив теоретичний 
аналіз, ефективність цього процесу посилюється, якщо курсанти юридичного 
навчального закладу оволодівають необхідним правовим досвідом у формі 
інформаційно-тематичних блоків, а також розвивають власну правову 
активність на основі використання можливостей діалогічної організації 
навчально-виховного процесу. 
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