
КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: здійснити аналіз стану правової культури сучасних тинейджерів у контексті формування їх 

ціннісних орієнтацій. 

Для виконання даної роботи були поставлені наступні ЗАВДАННЯ: 

● розглянути правову культуру як соціальний феномен, важливий компонент духовного розвитку особистості та ку-

льтурної спадщини людства; 

● проаналізувати філософські концепції праворозуміння та виявити їхній вплив на формування правової культури та 

ціннісних орієнтацій особи; 

● дослідити соціальну спільноту сучасних тинейджерів, їхній психологічний портрет, соціальний статус та особливо-

сті правової культури; 

● розробити рекомендації, що сприятимуть підвищенню рівня правової культури тинейджерів, формуванню у них 

правового світогляду, пріоритету правових цінностей та правових способів вирішення конфліктів. 

Результати дослідження було висвітлено на круглому столі учнів-

членів МАН на тему “Вплив світового інтелектуального й мистець-

кого спадку людства на розвиток особистості» в рамках Міжнарод-

ної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених 

«Дні науки філософського факультету Київського Національного 

університету імені Тараса Шевченка»  

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: духовна культура сучасного суспільства. 

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: особливості правової культури сучасних тинейджерів, їхні ціннісні орієн-

тації у правовій сфері. 

Досліджено основні аспекти та питання правової культури як соціального феномену, важливого компоненту духовного розвитку 

особистості та культурної спадщини людства, узагальнено погляди на правову культуру філософів та правознавців. 

Проаналізовано філософські концепції праворозуміння та обґрунтовано ключову роль праворозуміння у формуванні правової куль-

тури та ціннісних орієнтацій особистості, її подальшого вибору правомірної чи протиправної поведінки. 

Досліджено соціальну спільноту сучасних тинейджерів, їхній психологічний портрет, соціальний статус та особливості правової куль-

тури, проаналізовано результати проведених опитувань тинейджерів щодо їхнього ставлення до державно-правових інституцій. 

Розроблено рекомендації, що сприятимуть підвищенню рівня правової культури тинейджерів, формуванню у них цілісного правово-

го світогляду та правових ціннісних орієнтацій. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: діалектичний метод, основними принципами якого є об’єктивність, всебічність, конкретність, сходження 

від абстрактного до конкретного, історизм; загальнологічні методи та прийоми дослідження: аналіз і синтез, узагальнення, індукція і 

дедукція, аналогія, системний підхід; методи емпіричного дослідження: порівняння, опис, вимір, опитування. 

Розподіл тинейджерів  

щодо праворозуміння 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл тинейджерів щодо визнання со-

ціальної цінності права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл тинейджерів щодо реалізації своїх прав 

В роботі узагальнено напрацьовані філософами та правознавцями підходи до таких категорій як 

«правова культура» та «праворозуміння», зроблено спробу обґрунтувати, що саме праворозуміння відіграє 

ключову роль у формуванні правової культури особистості та її подальшого вибору правомірної чи проти-

правної поведінки. Проведено опитування тинейджерів, що проживають на території Кіровоградської об-

ласті, щодо їхнього ставлення до правових цінностей та державних інституцій; запропоновано для форму-

вання цілісного правового світогляду підлітків запровадження викладання у старшій школі навчального 

курсу «Філософія» з окремим розділом «Філософія права»; надання тинейджерам, зокрема неповнолітнім, 

права на отримання безоплатної правової допомоги безпосередньо, без участі законних представників; ро-

зроблення на державному рівні програми правового виховання молоді, реалізація якої буде покладена на 

державні органи, органи місцевого самоврядування, заклади освіти, громадські організації.  

Результати дослідження можуть бути використані в освітньому процесі та позакласній роботі з підліт-

ками, а також при розробці змін до чинного законодавства, спрямованих на підвищення рівня правової ку-

льтури та правового захисту тинейджерів. 

Розподіл тинейджерів щодо джерел отри-

мання правових знань 

Сергієнко Катерина Павлівна, 11 клас, комунальний заклад “Центральноукраїнський науковий  

ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради”, м. Кропивницький. 

Науковий керівник: Якимчук Олександр Наумович, учитель історії комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» м. Кропивницький. 


