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Соціально-економічні зміни в Україні сприяють модернізації багатьох 

соціальних інститутів і, насамперед системи освіти. Сьогодні суспільство 

потребує фахівців, здатних самостійно приймати рішення в ситуації вибору, 

співпрацювати, динамічних, конструктивних, готових до міжкультурної 

взаємодії, спроможних взяти відповідальність за долю країни, за її 

економічний розвиток. 

У зв’язку з цим перед суспільством і відповідно перед педагогами, 

стоять такі завдання: реформування суспільствознавчої та правової освіти; 

становлення системи громадянської освіти; моральне, правове громадянське 

виховання школярів; виховання учнів в дусі цінностей демократичного 

суспільства; адаптації школярів до сучасного життя. 

Нові реалії дозволяють схарактеризувати ознаки двох стійких і 

взаємопов’язаних тенденцій: 1) ринкові відносини вимагають підвищення 

статусу і ролі права, всіх його інститутів і цінностей; 2) докорінні зміни 

політичної системи зумовили підвищення ролі політики в суспільстві та 

посилення політизації суспільних відносин. Ці складові лягли в основу 

осмислення ролі і необхідності формування правової культури суспільства, 

особистості, зокрема вчителя історії і правознавства. 

Однак із-за недостатньої уваги до правової освіти у ЗВО майбутні 

вчителі нерідко мають низький рівень правової культури і навіть вчиняють 

правопорушення. 

Закономірно, що від рівня правової культури вчителя, залежить 

формування правової культури учнів. Тому вважається актуальним 



дослідження проблем, що стосуються формування правової культури у 

студентів педагогічних ЗВО як майбутніх учителів історії і правознавства. 

Автор переконана, що викладати історію і правознавство може 

фахівець, який опанував не тільки провідними поняттями юриспруденції, а й 

добре знає, як грамотно з урахуванням інноваційної методики, психології та 

педагогіки організувати навчальне заняття з історії і правознавства, 

сформувати життєво активну особистість з розвиненою правовою культурою. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі формування правової 

культури майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці, 

показав недостатнє розкриття зв’язку теорії з практикою формування 

правової культури у здобувачів вищої освіти з педагогікою і психологією, 

правознавством, фаховими дисциплінами, методикою викладання окремих 

дисциплін, з аудиторною і позааудиторною роботою в освітньому процесі 

ЗВО, що підтверджує актуальність дослідження. 

Дисертаційне дослідження є складником наукової теми кафедри 

філософії та суспільних дисциплін «Соціально-філософські виміри сучасного 

українського суспільства» (номер державної реєстрації № 0111U007557).  

Тему затверджено вченою радою Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 13 від 

26.06.2018) та узгоджено на засіданні Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні 

(протокол № 4 від 25.09.2018). 

Обґрунтованою і логічною є структура дисертації, яка презентована 

вступом, трьома розділами, висновками до розділів, ґрунтовними загальними 

висновками, списком використаних джерел, змістовними додатками, що 

відповідає вимогам щодо дисертаційних досліджень на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії. Зміст кожного розділу підпорядковано меті та 

завданням дослідження, а підсумками є наукові висновки. Дисертантка на 

достатньому науковому рівні обґрунтувала вибір теми, її актуальність, 



визначила мету, завдання, об’єкт, предмет, аргументувала використання 

обраних методів дослідження.  

Авторка поставила перед собою мету ‒ обґрунтувати й 

експериментально перевірити педагогічні умови формування правової 

культури майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці.  

Відповідно вперше обґрунтовано педагогічні умови формування 

правової культури майбутніх учителів історії та правознавства (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). 

Авторкою розроблено та апробовано модель формування правової 

культури майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці, 

яка охоплює такі блоки: методологічно-цільовий (єдність мети і завдань, 

підходів і принципів), змістово-процесуальний (етапи, зміст, форми, методи, 

технології), діагностично-оцінний (моніторинг діагностик, критерії, 

показники, рівні сформованості правової культури, результат). 

Уточнено сутність ключових понять дослідження: «формування правової 

культури майбутніх учителів історії і правознавства у фаховій підготовці», 

«сформованість правової культури майбутніх учителів історії і 

правознавства»; критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інформаційний, 

регулятивно-діяльнісний), їхні показники та рівні сформованості правової 

культури майбутніх учителів історії і правознавства (високий, середній, 

низький). 

У дослідженні охарактеризовано: теоретичні засади формування 

правової культури майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій 

підготовці, зокрема ступінь розробленості проблеми дослідження, еволюцію 

поняттєвого апарату, особливості фахової підготовки майбутніх учителів 



історії та правознавства в контексті формування у них правової культури 

(розділ 1), проведено діагностику сформованості правової культури 

майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці, яка 

включає моніторинг здійснення цього процесу, уточнення критеріїв, 

показників та рівнів сформованості правової культури майбутніх учителів 

історії та правознавства, розкриття організації дослідження та методики 

проведення констатувального експерименту (розділ 2), експериментальне 

дослідження процесу формування правової культури майбутніх учителів 

історії та правознавства у фаховій підготовці, що передбачало розробку 

моделі, обгрунтування та реалізацію педагогічних з узагальненням 

результатів дослідно-експериментальної роботи (розділ 3). 

Не викликає сумніву і практичне значення одержаних результатів, яке 

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. 

Автором проведена належна робота з упровадження одержаних 

результатів у практику роботи закладів вищої освіти. Матеріали дисертації 

пройшли необхідну апробацію, обговорювалися на міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях. Основні результати дослідження 

достатньо повно висвітлені у наукових працях. Подана дисертаційна робота 

свідчить про наукову зрілість дисертантки, її вміння бачити актуальні 

проблеми професійної освіти, готовність розв’язувати їх на достатньому 



науковому рівні.  

В цілому дисертаційна робота Коваль Дар’ї Сергіївни за своїм змістом і 

формою є завершеним самостійним дослідженням. Високо і позитивно 

оцінюючи наукове і практичне значення дисертаційної роботи, висловимо 

деякі зауваження та побажання дискусійного характеру:  

1. Вважаємо, що у вступі недостатньо аргументовано актуальність теми 

дослідження. Дисертанту потрібно було більше уваги звернути на основні 

причини недостатнього рівня сформованості правової культури майбутніх 

учителів історії та правознавства у провідних закладах вищої освіти України. 

2. У вступі до роботи, актуальність досліджуваної проблеми варто було 

більше пов’язати із сучасними тенденціями на ринку праці, які досить 

ґрунтовно охарактеризовані у підрозділі 2.1. дисертаційного дослідження. 

3. У п. 1.1 у ході аналізу ступеня розробленості проблеми формування 

правової культури майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій 

підготовці згадуються такі поняття як «правове виховання» та «правова 

освіта», бажано було б показати ієрархію цих понять та узгодженість їх із 

підготовкою майбутніх учителів історії та правознавства. 

4. Апробація результатів роботи має відбуватися не лише на 

міжнародних і всеукраїнських конференціях та семінарах, а й на засіданнях 

відповідних кафедр закладів вищої освіти, що задіяні в педагогічному 

експерименті. 

Проте висловлені зауваження і побажання не знижують загальної 

високої оцінки проведеного дослідження.  

Основні результати дослідження висвітлено у достатній кількості 

наукових праць авторки.  

На основі аналізу змісту публікацій Коваль Дар’ї Сергіївни можна 

констатувати, що наукові положення, висновки та рекомендації, які було 

отримано в результаті проведеної роботи, у друкованих працях викладено 

достатньо повно. Аналіз дисертації та опублікованих праць дає підстави для 

висновку про те, що дисертація Коваль Дар’ї Сергіївни «Формування 



правової культури майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій 

підготовці», є завершеною, самостійно виконаною науковою працею, що має 
вагоме теоретичне і прикладне значення, заслуговує позитивної оцінки, 

відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України №40 від 

12.01.2017 р. «Про затвердження вимог щодо оформлення дисертації», а 

також відповідає вимогам, передбаченим п. 10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (Постанова 

Кабінету Міністрів України № 167 від 6.03.2019 р.), і може бути подане до 

розгляду спеціалізованої вченої ради на предмет допуску до захисту на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки.
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