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ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ 

ЧЕРЕЗ ВЛАСНЕ САМОВИХОВАННЯ 

 

Професійна правосвідомість осіб рядового і начальницького складу 

органів та підрозділів цивільного захисту – це різновид групової 

правосвідомості, що відбиває специфіку правової дійсності, з яким 

зазначені суб’єкти мають справу в процесі виконання своїх службових 

обов’язків. 

Особливості професійної правосвідомості службовців ДСНС України 

полягають у знанні ними принципів, норм і категорій права, моралі 

(моральності), у професійному відношенні до права і власної правової 

поведінки, у професійних уміннях, прийомах і навичках застосовувати 

право.  

Особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів 

цивільного захисту повинні володіти не лише знанням правових і 

моральних принципів, норм і категорій, але й мати стійкі уявлення про 

політичні принципи й норми, якими керуються владні структури. 

Професіоналізм правових установок і ціннісних орієнтацій службовців 

ДСНС УКраїни у реальній діяльності легітимізується у: 

а) стійко позитивному ставленні до правових принципів і норм, визнанні 

необхідності керуватися ними у повсякденній практичній діяльності; 

б) стійко негативному відношенні до порушень норм права. 

  Спрямованість професійної правосвідомості службовців ДСНС 

України визначається такими суб’єктивними чинниками, як рівень їх 

правової й моральної свідомості. 



Правосвідомість через певний період професійної діяльності (5–7–10 

років) деформується. Попередити або мінімізувати це негативне явище 

можна за рахунок профілактики професійної діяльності зазначених 

категорій службовців шляхом: 1) зміни виду й характеру діяльності в 

межах відомства; 2) постійного підвищення кваліфікації, виховання в 

колективі й особливо самовиховання. 

Самовиховання є обов'язковим елементом системи формування 

особистості. Відсутність опори на самовиховання знижує можливості 

процесу правового виховання. Самовиховання - обов'язковий елемент 

системи виховання дорослих людей. Ніхто не може створити людину 

такою, якою вона вперто не хоче бути. Категорію правового 

самовиховання осіб рядового і начальницького складу органів та 

підрозділів  цивільного захисту ми розуміємо: по-перше, як детерміновану 

вимогами сучасного українського суспільства, і характером  служби 

цивільного захисту, цілеспрямовану, організовану, активну, систематичну 

діяльність по формуванню і розвитку позитивних і усунення негативних 

якостей особистості; по-друге - як засіб підвищення рівня правової 

свідомості і правової культури, винятково для правового 

самовдосконалення.   

Підвищення ролі правового самовиховання у правовому вихованні 

службовців ДСНС України можна пояснити рядом причин, у числі яких 

першочергове значення має той факт, що діяльність служби цивільного 

захисту в нових умовах безпосередньо спирається на правове регулювання, 

що потребує цілком нового обсягу правових знань. Самостійне вивчення 

нормативного матеріалу стає найважливішим елементом у формуванні 

правової свідомості і правової культури особи. 

Кінцева мета правового самовиховання  службовців ДСНС України 

розглядається як перетворення зовнішніх нормативно-правових вимог у 

внутрішні потреби і погляди особистості, соціально-правових цінностей - у 



особистісні ціннісно-правові орієнтації, керуючись якими службовець 

цивільного захисту визначає характер своєї поведінки, забезпечує 

стабільність їх життєвої позиції. 

Внаслідок правового самовиховання передбачається виробити 

звичку самостійно оцінювати свою поведінку, порівнювати її із еталонною. 

Соціальна цінність самовиховання в системі правового виховання полягає 

в тому, що завдяки йому службовець ДСНС України намагається не 

допустити порушення правопорядку і дисципліни, набуває суспільно-

корисних орієнтацій, підвищує рівень правосвідомості і правової культури, 

виробляє звичку правомірної поведінки. 

Отже, виховні процеси можуть закріпитися у свідомості людини 

тільки в результаті його власних зусиль. Якщо ж пізнавальна активність 

відсутня, якщо немає практичної діяльності людини, то ніякі, в тому числі 

і правові знання, переконання, навички правомірної поведінки в неї не 

сформуються, вона не буде мати належного рівня правової культури.  
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