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політичних поглядів. Карикатури 

зазвичай висловлюють думку, а не 

фактичну інформацію. Карикатура 

в основному використовує 

гіперболу і сатиричний шарж. Вони 

можуть бути як позитивними, так і 

негативними. 

Щоб досягти мети, карикатура 

повинна відповідати сучасним 

нормам та умовностям, 

притаманним даному соціуму. 

Таким чином, за багатовікову 

історію свого існування карикатура 

пройшла безліч етапів – 

утрируваного зображення 

реальності, шаржу, побутової 

сценки, жанрової зарисовки, 

книжкової і журнальної ілюстрації, 

політичної сатири, і, нарешті, 

філософського осмислення 

реальності. Вона, як правило, 

відображає проблеми суспільства і 

ще з ранніх часів служила певним 

методом самоствердження над 

кривдником чи ворогом. 

Карикатура створює яскравий 

образ, коротко і яскраво резюмує 

суть історичного чи суспільного 

явища, події. Але авторам 

підручників слід пам’ятати, що цей 

вид джерела не може бути 

використаний для точної кількісної 

характеристики процесів 

історичного розвитку, але 

допомагає виявити їх основні 

тенденції. Отже, карикатура – це 

своєрідний документ свого часу, в 

якому автори часто підкреслюють 

типові риси певних історичних та 

суспільних явищ; розкривають їх 

політичну природу; розкривають 

(часто знегативного боку) образ 

політичного діяча. 
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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА 

 

Як відомо, дисциплінованість – 

це риса характеру, яка проявляється 

в свідомому дотриманні людиною 

норм і правил поведінки в школі та 

поза нею, чіткому та 

організованому виконанні 

обов’язків. Дисциплінованість 

характеризує ставлення не тільки 

до себе, але й до інших, справи, 

праці. Тому можна говорити про 

трудову, навчальну дисципліну, 

дисципліну виконання громадських 

доручень, дисципліну власної 
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поведінки (ввічливість, точність, 

ретельність). 

Процес формування 

дисциплінованості, як зазначає 

Г.І. Щукіна, являє собою процес 

зміни мотивів, учинків та поведінки 

від «я так хочу, мені так 

подобається», до «так потрібно, у 

цьому полягає мій обов’язок» 

[1].На думку С. Френе, 

«дисципліна, яка тримається на 

примусі як у школі, так і в сім’ї, не 

прямо, але неминуче готує дітей до 

поневолення, диктатури, до 

фашизму. Тільки за допомогою волі 

можна підготувати до волі; тільки 

за допомогою співробітництва 

можна підготувати до соціальної 

гармонії й співробітництва, тільки 

за допомогою демократії можна 

підготувати до демократії»[2, с. 

223]. 

 Формуванню 

дисциплінованості як риси 

особистості сучасного школяра 

сприяють такі основні чинники: 

 *організація навчально-

виховного процесу в школі (чітка 

підготовка та проведення уроків, 

навантаження школярів на уроці, 

активізація їх уваги, різноманітні 

навчально-виховні засоби та 

прийоми; особистий приклад 

учителята його справедливість); 

 *дотримання школярем 

режиму; 

 *індивідуальна робота 

вчителя з учнями, вивчення мотивів 

учнівських учинків тощо; 

 *зв'язок з родиною, співпраця 

школи й родини. 

 З-поміж цих чинників, 

беззаперечно, найважливішим є 

правове виховання школярів. Його 

завдання полягають у такому: 

 *школа має забезпечувати 

оволодіння школярами системою 

знань з питань держави і права; 

 *у школярів треба виховувати 

шанобливе ставлення до законів 

своєї держави, переконаність у 

необхідності їх виконання; 

 *необхідно виховувати 

навички правової поведінки, 

потреби захищати інтереси й права 

власної особистості, а також 

державні, суспільні; 

 *требавиховувати активну 

громадянську позицію у своїх 

вихованців, нетерпимість до 

порушників закону й правопорядку. 

 Таким чином, правове 

виховання сприяє підготовці 

молодого покоління до виконання 

громадянських обов’язків стосовно 

держави, праці, сім’ї. 

 Кожна людина повинна знати 

норми й правила поведінки в 

суспільстві, свої права й обов’язки, 

основні положення про працю, 

одруження, шлюб і сім’ю, норми 

цивільного й кримінального 

кодексів та законодавства про 

охорону здоров’я й охорону праці, 

зокрема у відповідній галузі, до 

якої ця людина дотична. 

 В умовах демократичної 

держави великого значення набуває 

ознайомлення з такими 

міжнародними документами, як: 

«Конвенція про права дитини», яку 

було прийнято Генеральною 

Асамблеєю ООН (1989 р.), 

«Резолюція з прав людини» (1989 

р.) тощо.Правове виховання в 

школі здійснюється на уроках з усіх 

дисциплін, зокрема, під час 
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вивчення спеціального предмету 

«Людина і суспільство», а також у 

позакласній роботі. 
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Постановка  проблеми у 

загальному вигляді. Аналіз праць 

сучасних науковців свідчить про те, 

що соціально-правове 

консультування, метою якого є 

роз’яснення прав і сприяння в 

реалізації правових гарантій різних 

категорій дітей та молоді, соціальне 

виховання, визначення правових 

норм соціально-значущої діяльності 

та поведінки, ознайомлення з 

нормативними міжнародними 

державними документами, які 

забезпечують розвиток особистості, 

рівень освіти і вибір професії тощо, 

є недостатньо організованим для 

категорії школярів і майже зовсім 

не представленим для категорії  

їхніх батьків. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Питання організації 

консультативної педагогічної 

допомоги досліджувалось вченими 

в галузі соціальної педагогіки ( Л. 

Завацька, А. Григорьєва, В. 

Келасьєв, І. Трубавіна), психологіі 

(Е. Зеєр, Ф. Ісмагілова, В. 

Семиченко) медицини (О. 

Гаранський, І. Сенюта). Вчені 

звертали увагу на важливість 

можливості як для учнів, так і для 

їхніх батьків отримати 

консультацію щодо професійного 

самовизначення (Е. Зеєр, В. 

Семиченко), актуальною визначено 

проблему фізичного розвитку (М. 

Дутчак, С.Сінгаєвський) медико-

соціальні (наркоманії, алкоголізму) 

(С. Белогуров, Г. Степанов). 

Важливими для науковців 

вважаємо проблеми, пов’язані із 

підготовкою майбутніх фахівців до 

консультативної діяльності (М. 

Бадалова, О. Балагурова, М. 

Василенко, Н. Гаркавенко). Функції 

психологічного консультування в 


