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ПРАВОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ  
ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

Анотація статті. У статті висвітлено окремі аспекти проблеми правової соціалізації дітей та 
молоді в сучасних умовах; окреслено актуальні проблеми правової соціалізації вихованців закладу інтер-
натного типу, в яких, незважаючи на реформу деінституалізації,виховується значна кількість дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; подано визначення сутності поняття «правова 
соціалізація вихованців закладів інтернатного типу», наголошено, що цей процес супроводжується низ-
кою специфічних труднощів, пов’язаних з негативними аспектами соціалізації в інтернатних закладах. 
Приділено увагу особливостям правової соціалізації та виховання дітей в інтернатних закладах. 

Ключові  слова :  соціалізація, правова соціалізація, правова освіта, правова культура, правосвідо-
мість, заклад інтернатного типу, вихованці. Посилення в Україні євроінтеграційних про-цесів, її розвиток на сучасному етапі як демокра-тичної та консолідованої держави зумовлюють необхідність утвердження у суспільстві верховен-ства закону та загальної правової освіченості. Знання законів держави, що розвивається як пра-вова, набуває першочергового значення, оскільки такі знання забезпечують і правову основу функці-онування держави, і особисту безпеку громадян. Тому актуальним стає виховання молодого поко-ління з чіткою громадянською позицією, почуттям відповідальності за долю держави, із свідомим сприйняттям і діяльнісним наслідуванням право-вих норм моралі й законів, здатного до конструк-тивної міжособистісної та полікультурної взаємо-дії, що узгоджується в правовій площині. Правова соціалізація є складовою загальної соціалізації особистості, яка реалізується в певних соціокультурних умовах і залежить від рівня соці-ально-економічного розвитку, характеристик по-літичного режиму, домінівних соціально-економічних відносин, змісту національної куль-тури, і її результатом є правова сформованість особистості, її правосвідомість. У педагогічному аспекті це пов’язано із правовою освітою як цілес-прямованою і організованою складовою правової соціалізації, орієнтованою на формування таких складників, як-от: правовий розвиток, правова вихованість, правова навченість. Особливо скла-даним і важливим є процес правової соціалізації 

вихованців закладів інтернатного типу. І хоча Урядом України започатковано реалізацію «Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки», в закладах інтернатного типу залишається значна кількість дітей-сиріт та ді-тей, позбавлених батьківського піклування, що актуалізує проблему їхньої правової соціалізації та виховання. Отже, проблематика правової соціа-лізації дітей і молоді стала важливим напрямом психолого-педагогічних досліджень, зокрема у соціально-педагогічній науці ця проблема набу-ває все більшої актуальності. Сьогодні наявний значний інтерес учених до вивчення психолого-педагогічних аспектів право-вої соціалізації молодого покоління, формування правосвідомості та правової культури дітей і мо-лоді, а саме: педагогічні основи політико-пра-вової, громадянської, суспільствознавчої освіти в Україні (В. Арешонков, В. Андрейцев, Т. Ліхнев-ська та ін.); правової культури, громадянської сві-домості, правового менталітету, їх взаємозв’язок і значення в педагогічному процесі (В. Денисов, В. Годованець, В. Головченко, О. Прудникова та ін.); правова культура в сучасних умовах розбудо-ви демократичного суспільства (Є. Аграновська, М. Горшенєва, І. Іванніков, О. Костенко, Н. Плахотнюк, Д. Проков’єва, В. Сальніков, О. Скакун, В. Тацій, Є. Федика, В. Федорін та ін.); сутність і специфіка правової освіти й культури 
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школярів (В. Дубровський, Г. Давидов, В. Квасов, І. Котюк, В. Оржеховська, М. Подберезський, О. Пометун, Т. Ремех, Л. Твердохліб, Н. Ткачова, М. Фіцула, М. Щербань та ін.).  Вищезазначене засвідчує актуальність статті, 
метою якої є аналіз питання правової соціалізації вихованців закладів інтернатного типу; визначен-ня сутності поняття «правова соціалізація вихова-нців закладів інтернатного типу» та особливостей процесу правової соціалізації і виховання в інтер-натних закладах. Проблема правової соціалізації дітей і молоді набула актуальності у зв’язку з упровадженням в українському суспільстві демократичних основ життя, що вимагає створення необхідних умов для виховання соціально зрілої, вільної особисто-сті з високим рівнем правової культури та відпо-відального ставлення до її прав і свобод. Насампе-ред слід зауважити, що на законодавчому рівні основні напрями національної правової освіти в Україні затверджено у «Національній програмі правової освіти населення», де правову освіту ви-знано «необхідним складником системи освіти, що має на меті формування високого рівня право-вої культури та правосвідомості особи, її цінніс-них орієнтирів та активної позиції як члена гро-мадянського суспільства» [7, с. 2]. Метою Програ-ми є «підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхід-ного рівня правових знань, формування у них по-ваги до права» [7, с. 2]. Метою Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвен-ції ООН про права дитини» на період до 2021 року є забезпечення послідовної імплементації поло-жень Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів ди-тини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації, створення дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних стандар-тів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016–2021 роки), а також досягнення Цілей Сталого Розвитку, затверджених Резолюці-єю Організації Об’єднаних Націй 70/1 «Перет-ворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», у частині дотри-мання прав дітей [2, с.1]. У цьому зв’язку уваги потребує аспект право-вої соціалізації, як важливий напрям соціалізацій-ної проблематики в сучасних соціокультурних умовах.  Правову соціалізацію В. Головченко, А. По-тьомкін визначають як «процес, завдяки якому люди вчаться думати і вести себе відповідно до засвоєння та активного відтворення соціально-

правового досвіду, набутого в умовах спілкування з іншими людьми і суспільством в цілому, а також різних видів суспільно-правової дійсності» [4, с. 103]. Правова соціалізація передбачає: засвоєння критеріїв оцінювання юридичних ситуацій; ви-вчення законів і соціальних вимог, які визнача-ють міру можливостей і належної поведінки в сус-пільстві; усвідомлення своїх прав і обов’язків та способів їх реалізації; засвоєння необхідних соці-альних навичок через правове навчання, правову освіту [3, с. 55]. Серед функційправової соціалізації особисто-сті варто виокремити такі: 
– пізнавально-перетворювальна функція, яка спрямована на оволодіння юридични-ми знаннями про правові категорії, норми, закони, традиції, а також на правильне використання отриманих знань на практи-ці. В правовій ситуації, керуючись обрани-ми орієнтирами поведінки; 
– праворегулятивна функція, яка виконує роль посередника між нормою і поведін-кою дитини, впливає на стосунки між діть-ми, між дитячим і дорослим світом, оскіль-ки певним чином їх нормує, впливає на вибір правової поведінки залежно від си-туації; 
– ціннісно-норамативна фукнція, яка реалі-зується на основі системи правових цінно-стей, що дозволяє дитині оцінювати різні суспільні явища і процесі, правові норми та інші елементи, що складають рівень правової культури конкретного суспільст-ва. Основним завданням цієї функціє є вве-дення дитини в систему ціннісно-сенсових і нормативно-регулятивних категорій су-часного суспільства; 
– правосоціалізаційна функція необхідна для безконфліктного входження с особис-тості у суспільстві взаємини. Вона забезпе-чує поважне ставлення до норм права та їх позитивне сприйняття. Саме ця функція дозволяє здійснювати захист дітей від де-стабілізуючого впливу кримінальних і асо-ціальних груп. Провідне завдання правової соціалізації – забезпечити правомірну поведінку особистості, що передбачає формування і розвиток у неї пра-вової культури, правового виховання, правосвідо-мості. Найвищим щаблем прояву сформованості правових складників: правової освіти; правової вихованості; правової навченості; правового роз-витку Н. Головко вважає правову культуру особи-стості [3, с. 55]. Зауважимо, що питання правової культури вихованців закладів інтернатного типу у соціально-педагогічній науці є малодосліджени-ми. Водночас, низький рівень правової самосвідо-мості і правової культури, досвід антисоціальної 
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поведінки вихованців інтернатних установ засвід-чує необхідність формування у них правових норм і цінностей, правової культури.  На формування правової культури особистос-ті впливають чинники, серед яких І. Коваленко виокремила об’єктивні (належать такі, що не ма-ють своєю безпосередньою метою формування правової культури, проте тим чи іншим способом здійснюють вплив на процес правової соціалізації особистості: соціально-економічна та соціально-політична ситуація в країні, рівень добробуту на-селення, характер політичногорежиму, особливо-сті національної культури тощо) та суб’єктивні (чинник втілюється у діяльності, яка має своєю метою формування правосвідомості та правомір-ної поведінки, і унаочнюється у правовому вихо-ванні) [5, с.1]. У руслі заявленої проблематики важливим є звернення до особливостей правової соціалізації неповнолітніх, яку А. Комарницький визначає як «частину загального процесу соціалізації, що є процесом засвоєння, прийняття і реалізації особи-стістю правових цінностей суспільства: правових уявлень, ідей, правових почуттів, емоцій, оцінок моделей і норм поведінки» [6, с. 21]. Учений наго-лошує на двобічності процесу правової соціаліза-ції, оскільки, з одного боку, суспільство, референ-тні групи, правова практика визначають позитив-ну або негативну спрямованість вказаного проце-су, з іншого – особистість активно та вибірково сприймає зовнішні впливи, чим сприяє процесу правової соціалізації або стримує його. Погоджує-мося з думкою вченого, що на початковому етапі становлення особистості зовнішні нормативи ви-значеної суспільством правової поведінки вхо-дять у її свідомість, трансформуючись у певну ціннісно-нормативну модель поведінки, що відпо-відає прийнятій суспільній ієрархії цінностей. Під-креслимо, в процесі первинної правової соціаліза-ції неповнолітніх ними засвоюються критерії оці-нок юридично значущих ситуацій, формується ставлення до правових явищ, виробляються нави-чки і формується готовність до правомірної пове-дінки. З огляду на це, структурно-правову соціалі-зацію А. Комарницький уважає двобічним проце-сом, який містить кілька основних елементів пра-вової свідомості, що безпосередньо стосується поведінки дитини. Так, першим елементом право-вої свідомості вчений називає пізнання та оволо-діння правовою інформацією, яку дитина отримує як стихійно, так і цілеспрямовано. Стихійне пере-давання правової інформації здійснюється соціа-льним оточенням дитини, референтними група-ми, друзями, батьками, родичами. Натомість орга-нізовану і цілеспрямовану правову інформацію надають особистості держава, засоби масової ін-

формації, виховні організації, заклади освіти то-що. Особливо важливого значення А. Комарниць-кий надає другому елементу – організованій і ці-леспрямованій правовій інформації, оскільки за такого підходу її програма «органічно пов’язана з проблемами правового навчання і правового ви-ховання неповнолітніх» [6, с.22].  Другим елементом правової соціалізації А. Комарницький уважає особистісне прийняття правових цінностей, яке в реальній життєдіяльно-сті може набувати різноманітних форм: «це емо-ційна реакція на те чи те правове явище, це пози-тивна або негативна оцінка правової норми і практики її застосування. Прийняття особистістю правових цінностей може означати і ступінь сфор-мованості інших елементів індивідуальної право-свідомості: емоційних, раціональних, вольо-вих» [6, с.22]. Третій елемент правової соціалізації, за А. Комарницьким, – це втілення у вчинках і діях особистості правових ідей, принципів та імпера-тивів. Учений уважає, що це – практична реаліза-ція засвоєних і особистісно прийнятих правових цінностей. Учинки і дії особистості – це дійсний критерії її правової соціалізації. Особливо вчений наголошує на тому, що правові ідеї, переконання, принципи і норми, які і є змістом правової соціалі-зації, автоматично не оволодівають свідомістю дитини. Тут «потрібна вміла творча робота інсти-туцій правової соціалізації щодо структурування ідей, принципів, норм для їх подальшого роз’яс-нення і донесення до свідомості неповнолітніх задля особистісного переконання, внутрішньої орієнтації і правослухняної поведінки» [6, с.23]. Можна дійти висновку про те, що таким цілеспря-мованим, організованим і спеціальним впливом на правосвідомість особистості є правове вихо-вання, що забезпечує підвищення рівня правової культури людини, групи людей, суспільства в ці-лому.  Отже, важливими складниками правової соці-алізації є правове виховання – процес цілеспрямо-ваного та систематичного впливу на її правосвідо-мість за допомогою сукупності різноманітних правовиховних заходів, формування правової ду-ховності, здатності до розуміння правової дійсно-сті та самовизначення в ній на підставі адекват-ного ставлення до правових реалій. Наголосимо, що соціалізація вихованців інтернатного закладу супроводжується низкою специфічних і прита-манних лише їй труднощів, тому варто зважати на негативні аспекти соціалізації дітей у закладах інтернатного типу, визначені А. Капською, а саме: «відсутність спілкування з біологічними батька-ми; деформація родинних зв’язків через важке минуле; дефіцит любові, ласки, уваги; вузьке коло 
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спілкування через закритий колектив; випадки жорстокості з боку персоналу та вихованців; рег-ламентація проведення часу; несформований об-раз «Я»; підвищене почуття тривожності, орієнта-ція на ворожість соціуму; закомплексованість, емоційна невдоволеність; відсутність особистого простору та соціальних навичок особистого жит-тя; економічна деривація; постійне перебування у вузькому комунікативному просторі; обмежені можливості у виборі професії; відсутність навичок вирішення власних проблем із офіційними струк-турами; соціальна незахищеність після виходу із закладу інтернатного типу» [9]. Окрім того, науковці та практики виокремлю-ють недоліки суспільного виховання, що негатив-но впливають на психічний розвиток дітей: непра-вильна організація спілкування дорослих із діть-ми; виховання й навчання дітей за програмами, якіне компенсують дефекти розвитку, отримані відсутністю сім’ї; недиференційований підхід до вихованців у процесі виховання і навчання; бід-ність конкретно-чуттєвого досвіду дітей, зумовле-на надмірним звуженням довкілля: мала кількість і одноманітність сенсорних подразників, якими вони оперують; постійне перебування дітейв умо-вах колективу (відсутність особистого простору, усамітнення, самостійності у виборі) тощо[1]. Сучасні дослідники проблем правосвідомості молоді (В. Новіков, Л. Гачак-Величко) уважають, що для правосвідомості значної частини молоді характерне таке явище, як «синкретичність нега-тивного ставлення до вітчизняного законодавст-ва та практики його застосування». Як наслідок, часто негативний досвід практики застосування вітчизняного законодавства проектується в моло-дих людей на негативне ставлення до законодав-ства як такого [8, с.111].Це актуалізує потребу в орієнтації освіти на пошук нових підходів до пра-вового виховання та соціалізації дітей з метою оволодіння ними певним обсягом правових знань, знань своїх юридичних прав і обов’язків, умінь їх виконувати, використовувати і дотримуватись, застосовувати норми права відповідно до вимог законності не лише в закладах освіти, але й в за-кладах інтернатного типу. Зауважимо, що соціалі-зація вихованців інтернатних закладів здійсню-ється в умовах дефіциту можливостей встанов-лення міцних і тривалих взаємин з різними аген-тами соціалізації; закритості, ізольованості та від-стороненості від реального життя; присутності феномену «суспільної власності»; превалювання групової, а не індивідуальної, спрямованості вихо-вних впливів. Правову соціалізацію вихованців закладів інтернатного типу визначаємо як процес стихій-ного та цілеспрямованого впливу на правосвідо-

мість дитини з метою формування правосвідомос-ті, правових переконань, вироблення у неї право-мірної поведінки в умовах освітньо-виховного середовища інтернатного закладу, що зумовлю-ється його специфічними особливостями – замі-щенням головного інституту соціалізації – роди-ни – освітнім закладом і призводить до деформа-ції процесу соціалізації його вихованців. В освіт-ньо-виховному середовищі соціального та право-вого становлення вихованців інтернатного закла-ду наявні складні проблеми, що ускладнюють процес формування правової культури особистос-ті. Насамперед слід враховувати те, що вихованців інтернатних установ уже мають певний життєвий досвід, у тому числі правових взаємин, як позити-вного плану, так і в негативного. З іншого боку, маємо зважати на те, що осмислення такого досві-ду має для дитини особистісний сенс і важливе значення, оскільки у цей віковий період особис-тість має визначатися з вибором подальшого життєвого шляху та інтеграцією у суспільство.  Також є певні особливості засвоєння дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування правової інформації, пов’язані із недо-статньою сформованістю у таких дітей здатності до засвоєння знань, що обумовлене незрілістю емоційно-вольової сфери, їхньою низькою пізна-вальною активністю, порушеними процесами са-морегуляції, підвищеним почуттям тривожності, невпевненістю, незахищеністю. На важливості зв’язку правових почуттів з емоційної сферою наголошує Н. Головко: «Правові почуття – стійкі-ші і триваліші психічні стани. Це така форма відо-браження правових явищ, яка сприймається і оці-нюється особистістю відповідно до своїх потреб, інтересів і до потреб інших суб’єктів права і відо-бражає суб’єктивне ставлення особистості до цих явищ, почуття законності, почуття права, почуття справедливості. У процесі правової діяльності і поведінки правові почуття зливаються з інтелек-туальною і вольовою сферами індивідуальної правосвідомості» [3]. Тому освітньо-виховна дія-льність у закладах інтернатного типу має макси-мально враховувати психосоціальні особливості своїх вихованців, заклад має стати для них «правовим простором», в якому усі працівники – від керівника до технічного персоналу є носіями правової культури. Окрім того організація і прове-дення у закладах інтернатного типу роботи, спря-мованої на формування правової культури вихо-ванців, формування їхньої правосвідомості та пра-вовідновідної поведінки має здійснюватися на основі спеціально розроблених методик і програм правового виховання, не лише орієнтованих на оволодіння правовими уявленнями, набуття ви-хованцями знань про суб’єктивні права і свободи, 
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юридичні обов’язки, але й тих, які дозволяють досягти усвідомлення вихованцями поняття пра-ва, сформувати у правосвідомість, індивідуальний стиль життя без порушення вимог правових норм. У роботі з правової освіти вихованців в закладах інтернатного типу необхідно акцентувати увагу на визнанні цінності прав людини, вихованні в дітей почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав, уміння їх реалізовувати і захищати, не пору-шуючи прав інших людей. Процес правової соціа-лізації і виховання є достатньо тривалим, але він не повинен бути періодичним; цей процес вима-гає постійної багатопланової і різноманітної робо-ти педагогічного персоналу закладу інтрнатного типу.  Отже, проблема правової соціалізації є акту-альною проблемою міждисциплінарних дослі-джень, до якої постійно зростає інтерес сучасних науковців. У процесі правової соціалізації вихо-ванці залучаються до правової культури сус-пільства, набувають певних правових знань і вчаться сприймати правові норми і цінності, ви-значені суспільством. У цьому процесі задіяно ба-

гато внутрішньо-особистісних і соціально-правових механізмів засвоєння правових норм, правил, особливостей правомірної поведінки, ус-відомлення необхідності права як регулятора сус-пільних взаємин. Тому, важлива відповідальність за ефективну правову соціалізацію покладається на соціальних педагогів, як осіб та фахівцівз від-повідною правовою культурою, системою знань, умінь і навичок ефективного здійснення правової соціалізації та виховання суб’єктів освітнього процесу закладів інтернатного типу,результатом якого є сформована правова культура. Важливим компонентом правової соціалізації є правове ви-ховання, яке із загального процесу правової соціа-лізації вирізняється цілеспрямованістю та систе-матичністю. Методично правильна його організа-ція потребує насамперед підготовки відповідних фахівців у закладах вищої освіти та формування їхньої готовності якісно та професійно здійснюва-ли процес правової соціалізації вихованців закла-ду інтернатного типу, що становить перспективи подальших наукових розвідок..  
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интернатного типа: сущность и особенности. 
В статье освещаются отдельные аспекты проблемы правовой социализации детей и молодежи в 

современных условиях; подняты актуальные проблемы правовой социализации воспитанников учреж-
дениях интернатного типа, в которых, несмотря на реформу деинституализации воспитывается 
большое количество детей-сирот и детей, родители которых лишены родительский прав; определена 
сущность понятия «правовая социализации воспитанников учреждениях интернатного типа», под-
чёркнивается, что этот процесс сопровождается некоторыми специфическими трудностями, связан-
ными з негативными аспектами социализации в учреждениях интернатного типа. Авторы уделяют 
внимание особенностям правовой социализации детей в учреждениях интернатного типа. 

Ключевые  слова :  социализация, правовая социализация, правовое образование, правовая культу-
ра, правосознание, учреждение интернатного типа, воспитанники.  

 
Inna Rogalskaya-Yablonska, Hanna Kopinna. Legal socialization of pupils of internal type institu-

tions: essence and features. 
Abstract article. The article highlights some aspects of the problem of legal socialization of children and 

youth in modern conditions, which became relevant in connection with the introduction of democratic founda-
tions of life in Ukrainian society, which requires creating the necessary conditions for the education of a socially 
mature, free personality with a high level of legal culture and responsible relation to its rights and freedoms. Topi-
cal problems of legal socialization of boarding school pupils, which, despite the reform of deinstitutionalization, 
are highlighted a significant number of orphans and children deprived of parental care. The definition of the es-
sence of the concept of "legal socialization of pupils of boarding schools" is given in the issue by the author as a 
process of spontaneous and purposeful influence on the child's consciousness with the purpose of formation of 
justice, legal beliefs, development of her legitimate behavior in the conditions of educational and educational en-
vironment of the boarding school, main institute of socialization – family – educational institution and leads to 
deformation of the process of socialization of its pupils. It is emphasized that this process is accompanied by a 
number of specific difficulties related to the existence of certain life experiences in the caregivers, including legal 
relations, both positive and negative. Understanding this experience is of personal meaning and importance to the 
child, since during this age period, the personality must be determined by the choice of further life path and inte-
gration into society. Attention is paid to the peculiarities of legal socialization and upbringing of children in 
boarding schools, where many internal and personal and social-legal mechanisms of assimilation of legal norms, 
rules, peculiarities of lawful behavior, awareness of the necessity of law as a regulator of social relations are in-
volved. It is emphasized that the important responsibility for effective legal socialization rests on social educators, 
as persons and specialists with the appropriate legal culture, system of knowledge, skills and skills of effective 
implementation of legal socialization and education of subjects of educational process of institutions of boarding 
school type, the result of which is formed legal culture. 
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