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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ДСНС УКРАЇНИ 

 

Важливе значення для формування правосвідомості майбутніх фахівців 

системи ДСНС України, підвищення на цій основі їхньої правової культури є 

правовий всеобуч та правове виховання. Їх особливостями є: практично-

орієнтований підхід у викладенні змісту правових курсів, врахування 

соціального досвіду громадян, що беруть участь у різних правовідносинах у 

реальному житті, формування активної громадської позиції особи, повага до 

прав людини і норм міжнародного права, забезпечення необхідного рівня 

юридичної грамотності особи, вирішення питань професійної орієнтації.  

Правовий всеобуч здійснюється у певних формах: правова освіта; правова 

агітація; правова пропаганда; юридична практика; історія української та 

світової культури з правової тематики; самовиховання. 

Правове виховання та правовий всеобуч повинні бути орієнтованими на 

ретрансляцію способів розуміння дійсності: мислення, діяльності, спілкування, 

поведінки. При цьому навчання передбачає накопичення теоретичних і 

практичних правових знань, навичок. Навчання сприяє розвитку 

загальнокультурних параметрів особи. Правовий всеобуч справляє вплив на 

становлення правового життя суспільства, а також формує соціально-правову 

активність членів суспільства. Правовий всеобуч повинен складатися: з 

системного, планомірного впливу на особу з метою доведення до її свідомості 

системи правових цінностей, норм, принципів; забезпечення сприятливого 

впливу середовища; створення належних умов для інтенсивного засвоєння 

особою норм і принципів права, що діють у суспільстві; викорінення із 

свідомості громадян негативного ставлення до навколишнього світу; залучення 



підлітків у суспільно-практичну діяльність, що сприяє формуванню у них 

потреби у правових знаннях; закріплення і перетворення останніх у 

переконання, а також забезпечення правомірної поведінки і зростання правової 

активності. 

Правовий всеобуч - це єдина загальнодержавна система вивчення 

законодавства, яка охоплює всі верстви населення, усіх державних службовців. 

Правовий всеобуч і правова освіта - за суттю тотожні поняття. Правова освіта, 

як і правове виховання, являє собою процес засвоєння знань про основи 

держави і права, виховання у громадян поваги до закону, прав людини, 

небайдужого ставлення до порушень законності і правопорядку. Правова освіта 

- необхідний елемент правової культури, умова правової вихованості особи. На 

всіх рівнях освіти повинно проводитися правове навчання. 

Структура освіти складається із освіти: дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної, аспірантури, 

докторантури, самоосвіти.  

В Україні з 2001 року діє «Національна програма правової освіти 

населення», в якій, зокрема, підкреслюється, що правова освіта є обов'язковою 

для всіх дошкільних виховних, середніх освітніх, вищих навчальних закладів, 

установ підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, тобто увага 

акцентується на наступності у справі правової освіти. 

Перехід до ринкових відносин викликав необхідність у правовій освіті 

керівників, фахівців, посадових осіб усіх рівнів. Правова освіта посадових осіб 

має на меті не тільки оволодіння мінімумом правових знань, а й ставлення до їх 

використання: всі управлінські рішення мають відповідати «літері» і «духу» 

закону. 

Серед функцій правового всеобучу основними є такі: 

• правова освіта і виховання молоді; 

• правова освіта працівників органів виконавчої влади на місцях; 

• правова освіта працівників органів управління громадських 

організацій; 



• правова освіта посадових осіб комерційних корпорацій - асоціацій, 

концернів, міжгалузевих, регіональних та інших об'єднань; 

• правова освіта правопорушників у місцях позбавлення волі та ін.; 

• методологічне забезпечення правового всеобучу (підтримання 

сукупності сучасних принципів, форм, методів і способів правової освіти та 

інформації, активна участь в їх здійсненні). 

У такий спосіб правовий всеобуч слід розглядати як умову формування 

індивідуальних здібностей і навичок соціального функціонування. З метою 

ефективності вирішення завдань правового навчання та виховання громадян 

необхідним є об'єднання зусиль державних органів і громадських організацій. А 

тому, працівники органів та підрозділів ДСНС України, які зобов’язані ставити 

безпеку та добробут українського народу вище власних інтересів, бездоганно 

виконувати покладені на нього обов’язки повинні володіти високим рівнем 

правосвідомості та правової культури, володіти правовими знаннями, ідеями та 

іншими формами правової інформації. 
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