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У дисертації вперше обґрунтовано педагогічні умови формування 

правової культури майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій 

підготовці: стимулювання мотивації пізнавальної діяльності, ціннісного 

ставлення до норм права з урахуванням сучасних суспільно-історичних 

реалій з використанням інноваційних форм і активних методів навчання; 

диверсифікація змісту навчальних дисциплін для набуття здобувачами вищої 

освіти правових знань; використання освітніх технологій, що забезпечують 

оволодіння майбутніми учителями історії та правознавства правовим досвідом. 

Розроблено та апробовано модель формування правової культури 

майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці, яка охоплює 

такі блоки та складники: методологічно-цільовий (мета, підходи і принципи), 

змістово-процесуальний (етапи, зміст, форми, методи, технології), 

діагностично-оцінний (діагностичний інструментарій, критерії, показники, 

рівні, результат) та їхні зв’язки, комплексне поетапне впровадження яких 

забезпечує результативність і сприяє досягненню поставленої мети. 

Уточнено критерії сформованості правової культури майбутніх 

учителів історії та правознавства та їхні ознаки: усвідомлення 

(переконаності) цінності права і необхідності дотримання його норм; 

позитивне прийняття нормативно-правового забезпечення професійної 

діяльності; сформованість правових потреб, інтересів, домагань, правових 

установок і переконань, соціальної і правової активності у правотворчості, 

правозастосуванні, правоохоронній діяльності; інтерес до правових знань, 



наявність високої професійної мотивації, здатність орієнтуватися в потоці 

правової інформації; усвідомлення особистої і суспільної значущості 

майбутньої професії; когнітивно-інформаційний (система історичних, 

правових та психолого-педагогічних знань, необхідних і достатніх для 

здійснення професійної діяльності (за широтою, обсягом, глибиною); 

оволодіння навичками здобування цих знань з подальшим використанням їх 

у професійній діяльності; спрямованість на вивчення законодавства, правової 

літератури, вирішення правових ситуацій і розгляд соціально-правових проблем, 

спрямованість на пошук інформації про зміни в соціально-правовому житті 

суспільства і держави, вільне оперування елементарними правовими 

поняттями); регулятивно-діяльнісний (здатність майбутнього педагога 

застосовувати правові знання та уміння у практичній діяльності; проявляти 

правомірну поведінку, здійснювати правове виховання і діяльність із захисту 

інтересів і прав дітей, брати участь у правових заходах; сформованість 

професійно-правових умінь та загальнопедагогічних умінь, їх міцність і 

стійкість, самостійність при виконанні завдань). З урахуванням вищеназваних 

критеріїв та показників схарактеризовано рівні сформованості правової 

культури у майбутніх учителів історії та правознавства: високий, середній та 

низький. 

За результатами аналізу термінологічного апарату дослідження 

уточнено сутність ключових понять.  

Формування правової культури у майбутніх учителів історії та 

правознавства визначаємо як процес набуття правових знань, умінь, ціннісно-

правової орієнтації, цивільно-правових якостей здобувачів вищої освіти, які 

сприяють соціально-правовій активності і професійній діяльності на основі 

оволодіння способами вирішення особистих, цивільно-правових і 

професійних завдань. 

Сформованість правової культури у майбутніх учителів історії та 

правознавства вважаємо особистісно-професійною якістю, що уособлює 

високий рівень правосвідомості здобувача вищої освіти, його правової 

поведінки на основі правової освіченості, соціально-правової адаптації до 



використання цивільних прав і свобод, соціально-правової адаптації до 

використання цивільних прав і свобод, дотримання і поваги законів, до 

реалізації професійних функцій. 

Удосконалено діагностичний інструментарій дослідження 

сформованості правової культури майбутнього вчителя історії і 

правознавства, форми, методи формування правової культури майбутнього 

вчителя історії і правознавства. 

Подальшого розвитку набули методологічні підходи до формування 

правової культури майбутніх учителів історії та правознавства. 

На різних етапах у дослідженні брали участь 456 студентів (216 

контрольної та 240 експериментальної груп) та 63 викладачі закладів вищої 

освіти.  

Здійснено діагностику сформованості правової культури майбутніх 

учителів історії та правознавства, згідно з якою проведено пілотажне 

дослідження та констатувальний експеримент. Результати пілотажного етапу 

засвідчили, що у закладах вищої педагогічної освіти незначну увагу 

приділяють теоретичному висвітленню проблем правового виховання 

школярів, профілактиці правопорушень, діагностиці причин і мотивів 

відхилень у правомірній поведінці учнів, пошуку раціональних способів їх 

попередження і корекції їх. Недостатньо уваги приділяють і правовому 

вихованню здобувачів вищої освіти, формуванню у них правової культури, 

громадянських якостей, установки на правоохоронну діяльність.  

Для розроблення моделі та обґрунтування педагогічних умов 

формування правової культури майбутніх учителів історії та правознавства у 

фаховій підготовці проведено констатувальний експеримент, результати 

якого засвідчили переважання низького рівня сформованості правової 

культури майбутніх учителів історії та правознавства. Визначено причини 

низького рівня сформованості правової культури майбутніх учителів історії та 

правознавства, зокрема: певну невідповідність між зростаючими вимогами 

суспільства, школи та якістю фахової підготовки майбутніх учителів історії і 

правознавства, які володіють правовою культурою; міжпредметну 



роздрібленість і відсутність інтеграційного підходу до формування правової 

культури; консервативний, традиційний підхід до її організації; відсутність 

інноваційних підходів і напрямів у навчанні, активних форм, методів, 

прийомів, засобів і технологій, що активізують пізнавальний інтерес 

студентів до формування правової культури; слабкий виховний вплив 

педагогічної спільноти на формування правової культури у студентів, 

недостатня мотивованість здобувачів вищої освіти до правового 

саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації і самоактуалізації. 

Визначено й зреалізовано педагогічні умови формування правової 

культури майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці.  

Реалізація першої умови спрямована на дослідження мотиваційної 

сфери розвитку особистості, на формування стійких поглядів на правомірну 

поведінку, нетерпимість до порушників законів, соціальних установок, які не 

суперечать вимогам юридичних норм, що узгоджуються з ними. У контексті 

реалізації цієї умови застосовано інноваційні форми і методи, зокрема: лекції 

проблемного характеру, лекцію-візуалізацію, лекцію-прес-конференцію, 

семінар - круглий стіл, семінар - дворядний круглий стіл, семінар-виставку, 

стендову доповідь, семінар-ділову гру, практичні заняття-тренінги, 

індивідуальний практикум, конкурси, вечори питань і відповідей, тренінги, 

портфоліо, а в умовах педагогічної та правової практики ‒ зустрічі з 

представниками правоохоронних органів. З метою формування позитивної 

мотивації, ціннісного ставлення до правових норм, формування знань, умінь і 

навичок у ході організації і виконання практичних завдань навчальну 

діяльність студентів здійснювали (у груповій або індивідуальній формі) з 

використанням активних методів навчання: кейс-методу, дискусій, 

«акваріумних» дискусій, ігрових методик (ділові, рольові ігри, драматизація), 

мозкового штурму, методу правотворчості, кластерного аналізу тексту, 

оцінки подій тощо.  

Згідно з другою умовою передбачено вивчення студентами навчальних 

дисциплін («Теорія держави і права», «Історія держави і права України», 

«Теорія і методика навчання історії», «Методика навчання правознавства») та 



спецсемінарів («Правова культура майбутнього вчителя історії і 

правознавства», «Основи правовиховної роботи в школі», «Створення, 

оновлення та захист інформації відповідно до змін в законодавстві», 

рефлексивний спецсемінар). Основна мета – здійснення практико-

орієнтованої фахової підготовки  майбутніх педагогів (система правових 

знань, умінь, навичок та ціннісних орієнтацій, правових установок, що 

регулюють поведінку особистості в різних ситуаціях). 

Згідно із третьою умовою упроваджено технології проектного 

навчання, проблемного навчання, організації самостійної роботи студентів, 

активного навчання «Кластери», інформаційно-комунікаційні. 

Ефективність педагогічних умов доведено результатами 

формувального експерименту: збільшилася кількість студентів із високим 

рівнем сформованості правової культури в експериментальній групі, а у 

контрольній групі аналогічний показник майже не збільшився. Результати 

дослідження свідчать про динамічні позитивні зміни показників 

сформованості правової культури майбутніх учителів історії та 

правознавства експериментальних груп під впливом запропонованих 

нововведень. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 

впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти методики 

діагностування рівнів сформованості правової культури майбутніх учителів 

історії та правознавства, оновленні змісту дисциплін «Теорія держави і 

права», «Історія держави і права України», «Теорія і методика навчання 

історії», «Методика навчання правознавства», проведенні спецсемінарів 

«Правова культура майбутнього вчителя історії і правознавства», «Основи 

правовиховної роботи в школі», «Створення, оновлення та захист інформації 

відповідно до змін в законодавстві», рефлексивний спецсемінар; 

використанні тренінгів, активізації самостійної роботи майбутніх учителів 

історії та правознавства для забезпечення ефективності процесу формування 

правової культури.  

Матеріали дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 



закладів вищої освіти при викладанні фахових дисциплін, спецсемінарів для 

підготовки майбутніх учителів історії та правознавства; у подальших 

дослідженнях з теорії та методики професійної освіти. 

Ключові слова: фахова підготовка, майбутні учителі історії та 

правознавства, формування правової культури, права, повноваження, 

обов'язки, професійно значущі та особисті якості.  

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові  

результати дисертації 

1. Коваль Д. С. Модель формування правової культури майбутніх учителів 

історії та правознавства у фаховій підготовці. Збірник наукових праць. 

Серія: Педагогіка та психологія. Харків, 2020. Вип. 63. С. 74–85. 

2. Коваль Д. С. Моніторинг процесу формування правової культури 

майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці. World 

science. 2020. Vol. 3, April № 4 (56). С. 19–27. 

3. Коваль Д. С. Педагогічні умови формування правової культури 

майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці. 

Інноватика у вихованні. 2020. Т. 1. Вип. 11. С. 201–213. 

4. Коваль Д. С. Необхідні і достатні правові знання майбутнього вчителя 

історії і правознавства. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. 

Умань, 2020. Вип. 2(4). С. 67‒74. 

5. Коваль Д. С. Функції правової культури. Збірник Уманського 

державного педагогічного університету. Умань, 2020. Вип. 2, ч. 2. С. 

86‒94. 

6. Коваль Д. С. Особливості фахової підготовки майбутніх учителів історії 

та правознавства в контексті формування правової культури. Проблеми 

підготовки сучасного вчителя. Умань, 2020. Вип. 22. С. 82‒94. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 



7. Коваль Д. С. До питання про поняття сторін як основних учасників 

цивільного процесу. Європа як культурно-історичний феномен: 

наддержава чи союз держав, супернація чи союз націй : матеріали 

Всеукр. круглого столу, 14 квіт. 2016 р. Умань : Жовтий О. О., 2016. С. 

45–53. 

8. Коваль Д. С. Ознаки сторін як суб’єктів позовного провадження 

цивільного судочинства. Актуальні дослідження суспільних наук : 

матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., 24 берез. 2016 р. Умань : Жовтий О. О., 

2016. С. 39–47. 

9. Коваль Д. C. Проблеми формування правової культури майбутніх 

учителів історії та правознавства у фаховій підготовці. Актуальні 

дослідження суспільних наук: матеріали V Всеукр. наук. конф., 21 

березня 2019 року. Умань: Візаві, 2019. С. 28–35 

10. Коваль Д. С. Правова активність, діяльність, поведінка майбутнього 

учителя. Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних 

наук : матеріали ІІ наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22–23 трав. 2020 р.). 

Херсон : Молодий вчений, 2020. С. 17–21. 

11. Коваль Д. С. Чинники формування правової культури майбутнього 

вчителя. Актуальні питання застосування на практиці досягнень 

сучасної педагогіки і психології : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 8–9 трав. 2020 р.). Харків : Східноукраїнська організація «Центр 

педагогічних досліджень», 2020. С. 83–86. 

12. Коваль Д. С. Формування правової культури майбутніх учителів історії 

та правознавства: аналіз поняття. Психологія та педагогіка: історія 

розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: зб. наук. робіт 

учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18–19 верес. 2020 р.). 

Одеса : Південна фундація педагогіки, 2020. С. 50–53. 

13. Коваль Д. Мотивація майбутніх учителів історії і правознавства до 

професійної діяльності на основі норм права. Modern science: problems 

and innovations : Тhe VII International scientific and practical conference 

(sep. 20–22, 2020). Stockholm : Sweden, 2020. С. 192–198. 



14. Коваль Д. С. Професійно-педагогічні та правові вміння майбутніх 

учителів історії і правознавства. Way science : І Міжнар. наук.-практ. 

інтернет конф. «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах», 

28–29 трав. 2020 р. Дніпро, 2020. Т. 1. С. 458–461. 

Наукові праці, які додатково відображають наукові  

результати дисертації 

15. Коваль Д. C. Сутність та змістова характеристика поняття «правова 

культура». Соціально-філософські виміри сучасного українського 

суспільства : кол. монографія / за наук. ред. проф. Карасевича А. О. 

Умань : Візаві, 2019. С. 36–42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Koval D. Formation of the legal culture of future history and law teachers in 

professional training. – Qualifying scientific work, manuscript copyright. 

The doctoral dissertation, subject area 01 Education / Educational Science 

by specialty 011 – Educational, Pedagogical Sciences, specialization – Pavlo 

Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, 2021. 

For the first time, the dissertation substantiates the pedagogical conditions of  

the legal culture formation of future history and law teachers in professional 

training: stimulation of cognitive activity motivation, value relation of higher 

education applicants to norms of law taking into account modern social and 

historical realities; diversification of the educational disciplines content for the 

formation of a positive attitude to legal knowledge of applicants for higher 

education; use of educational technologies that ensure the implementation of legal 

experience. 

A model of the legal culture formation of future history and law teachers in 

professional training is developed and tested, which includes the following blocks 

and components: methodological-target (unity of purpose and tasks, approaches 

and principles), content-procedural (stages, content, forms, methods, technologies), 

pedagogical conditions), diagnostic and evaluation (monitoring of diagnostics, 

criteria, indicators, levels of the legal culture formation of future history and law 

teachers, result) and their connections, complex step-by-step implementation of 

which ensures effectiveness and contributes to achieving the goal. 

The criteria of the legal culture formation of future history and law teachers 

and their signs are specified: motivational-value (awareness of value of the right 

and necessity to adhere to its norms; display of the value relation to the law, the 

law as a whole, positive acceptance of normative-legal maintenance of professional 

activity; interests, legal attitudes and beliefs, social and legal activity in 

lawmaking, law enforcement, law enforcement, negative assessment of offenses 

and their perpetrators, interest in legal knowledge, personal readiness to protect the 

interests and rights of the child, to carry out legal education, the presence of high 



professional motivation, personal and professional needs for legal information, the 

ability to navigate in legal information, creativity in resolving legal situations, 

awareness of personal and social significance of the future profession); cognitive-

informational (system of historical, legal and psychological-pedagogical 

knowledge necessary and sufficient for professional activity; mastering the 

procedure of acquiring thorough knowledge with their further use in educational 

and legal education activities; focus on studying legislation, legal literature, 

resolving legal situations and consideration socio-legal issues, the focus on finding 

information about changes in the socio-legal life of society and the state, the study 

of historical and legal disciplines, the legal status of the individual, understanding 

of basic legal concepts, awareness of the need for legal knowledge activities and 

their use in defending their views, positions); regulatory activity (the ability of the 

future teacher to use legal knowledge and skills in practice; to show lawful 

behavior, to carry out legal education and protection of interests and rights of 

children, to participate in legal actions, in civil, labor, family and other legal 

relations, the formation of professional legal (ability to analyze the legal situation, 

the ability to implement legal norms, the ability to carry out legal education 

activities, the ability to perform human rights activities) and general pedagogical 

skills (analytical, diagnostic, constructive, organizational, communicative, 

informational, prognostic, design, reflexivity), their stability, independence in 

performing tasks, flexibility, complexity, creative application of legal knowledge 

in practice, involvement of the individual in practical legal activities, activity, 

ability to protect the rights, freedoms and interests of children, readiness to express 

a civil position, the ability to apply the received legal knowledge in legal education 

of pupils, educational activity with parents and among colleagues, in practical 

professional activity; observance of moral and social norms of behavior; ability to 

lawful actions (ability of the future teacher to use legal knowledge and skills in 

practice; solve legal problems and show lawful behavior, carry out legal education 

and protection of interests and rights of children, participate in legal actions, in 

civil, labor, family and other legal relations). Taking into account the above criteria 

and indicators, the levels of the legal culture formation of future history and law 



teachers are characterized: high, medium and low. 

According to the results of the analysis of the terminological apparatus of 

the research the essence of key concepts is specified. 

The legal culture formation of future history and law teachers is defined as 

the process of acquiring legal knowledge, skills, value and legal orientation, social 

and legal activity and civil and legal qualities of higher education seekers who 

promote professional activity in the course of professional functions on the basis of 

mastering personal, civil and professional tasks. 

We consider the legal culture formation of future history and law teachers as 

a personal and professional quality that embodies a high level of legal awareness of 

the student, his legal behavior based on legal education and upbringing, socio-legal 

adaptation to civil rights and freedoms, socio-legal adaptation to civil rights and 

freedoms, observance and respect for the law, to the realization of professional 

functions. 

The diagnostic tools of research of the legal culture formation of the future 

history and law teacher, forms, methods of the legal culture formation of the future 

history and law teacher are improved. 

Methodological approaches to the legal culture formation of future history 

and law teachers have been further developed. 

456 students (216 control and 240 experimental groups) and 63 teachers of 

higher education institutions took part in the research at different stages. 

The diagnosis of the legal culture formation of future history and law 

teachers was carried out, according to which a pilot study and a statement 

experiment were conducted. The results of the pilot stage showed that in 

institutions of higher teacher training education little attention is paid to theoretical 

coverage of the problems of legal education of students, crime prevention, 

scientific diagnosis of causes and motives of deviations in lawful behavior of 

students, finding rational ways to prevent and correct them. Insufficient attention is 

paid to the legal education of higher education applicants, the formation of their 

legal culture, civic qualities, active law enforcement. 

To develop a model and substantiate the pedagogical conditions for the legal 



culture formation of future history and law teachers in professional training 

conducted a statement experiment, the results of which showed the predominance 

of low level of the legal culture of future history and law teachers. The reasons for 

the low level of the legal culture formation of future history and law teachers are 

identified, in particular: a certain discrepancy between the growing demands of 

society, school and the quality of professional training of future history and law 

teachers; interdisciplinary fragmentation and lack of an integrated approach to the 

formation of the legal culture; conservative, traditional approach to its 

organization; lack of innovative approaches and directions in teaching, active 

forms, methods, techniques, tools and technologies that activate the cognitive 

interest of students for the legal culture formation; weak educational influence of 

the pedagogical community on the formation of the legal culture among students, 

insufficient motivation of higher education seekers to legal self-development, self-

improvement, self-realization and self-actualization. 

The pedagogical conditions of the legal culture formation of future history 

and law teachers in professional training are defined and realized. 

The implementation of the first condition is aimed at studying the 

motivational sphere of personality development, the formation of stable views on 

lawful behavior, intolerance of violators of laws, social attitudes that do not 

contradict the requirements of legal norms consistent with them. In the context of 

realization of this condition innovative forms and methods are applied, in 

particular: problem lectures, a visualization lecture, a press conference lecture, a 

seminar – round table, a seminar – two-row round table, an exhibition seminar, a 

poster presentation, a business game seminar, practical course classes, an 

individual practicum, competitions, evenings of questions and answers, trainings, 

portfolio, and in the conditions of pedagogical and legal practice – meetings with 

representatives of law enforcement agencies. In order to form a positive 

motivation, values to legal norms, the formation of knowledge, skills and abilities 

in the organization and implementation of practical tasks, students' educational 

activities were carried out (in group or one-on-one training) using active teaching 

methods: case method, discussions, «aquarium» discussions, game techniques 



(business, role-playing games, dramatization), brainstorming, a law-making 

method, cluster text analysis, event assessment, etc. 

According to the second condition, students are required to study academic 

disciplines («Theory of State and Law», «History of State and Law of Ukraine», 

«Theory and Methods of Teaching History», «Methods of Teaching Law») and 

special seminars (Legal Culture of Future History Teachers and Law), 

«Fundamentals of Legal Education at School», «Creation, Updating and Protection 

of Information in Accordance with Changes in Legislation», a reflective special 

seminar). The main goal is the implementation of practice-oriented professional 

training of future teachers (system of legal knowledge, skills, abilities and values, 

legal attitudes that regulate the behavior of the individual in different situations). 

According to the third condition, technologies of project learning, problem-

based learning, organization of independent work of students, active learning 

«Clusters», informative and communicative technologies are introduced. 

The effectiveness of pedagogical conditions was proved by the results of the 

formative experiment: the number of students with a high level of readiness to 

work with adolescent families in the experimental group increased, and in the 

control group the same indicator almost has not increased. The results of the study 

show a dynamic positive change of the formation indicators of the future 

psychologists’ readiness to work with the families of adolescents in experimental 

groups under the influence of the proposed innovations. 

The practical significance of the results is to develop and implement in the 

educational process of higher education methods of diagnosing the levels of the 

legal culture of future history and law teachers, updating the content of disciplines 

«Theory of State and Law», «History of State and Law of Ukraine», «Theory and 

Methods of Teaching History», «Methods of Teaching Jurisprudence», conducting 

special seminars «The Legal Culture of a Future History and Law Teacher», 

«Fundamentals of Legal Education at School», «Creation, Updating and Protection 

of Information in Accordance with Changes in Legislation», a reflective special 

seminar; the use of trainings, intensification of independent work of future history 

and law teachers to ensure the effectiveness of the process of forming the legal 



culture. 

Research materials can be used in the educational process of higher 

education institutions in the teaching of professional disciplines, special seminars 

for the training of future history and law teachers; in further research on the theory 

and methods of vocational education. 

Key words: professional training, future history and law teachers, legal 

culture formation, rights, powers, responsibilities, professionally significant and 

personal qualities. 
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