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�	��� ��	����������!�, ��	����� �!	������ �� ��	����" 
�����!�%, 	 !	��E 
��	� � �C��’�3��� ������ D 3���!�� ��	������ ��"��	���. $	 
�" ���� ��	���� 
��"��	��� �	C��	D ����� ��������� ����� �� 3	�	���� ���C�����!� �������� 
E�!!�, #� �����	D � ���!������� ��	����� ���!��� � �	���� ��	������ E�!!�. 
J� C	�	!���	��	 �������	!���	 ���!��	, �������	�	 �	 ���!������� ����
��-
���	��� �	���� ��	�	 ����3 ���!������� ��C’D�!	 ��	�	 – ��	����� ���C��!��!�.

�. �. '	���������5, ���!�� ����������" �	��, ��
��!

���;;� ;HJ;���� �� `�<
' ������� ���;;� 
�
�
�
`�� ; ����f�<b��� <�<�
�b<�;


@���� 3 ��������" 3	��	� ��	������ ��"��	��� D �����	��� ��3���	��!-
��" ������	
�% ��	����� ��������!� !	 ��	����� ���!��� ���	������� ���-
����!�	, �	%C��5 ��5������ 3 ���" D ��	����% ������3�.

'�	����% ������3� U 
� ��������	��% �!	� ��	����������!� �������!�	, 
��
�	���� ����!�� !	 ���C�, ���% "	�	�!���3�D!�� ������������ �������	�-
��� ����� 3	����, 
�����!� ��	�	, 3���	E����� �!	������� �� ��	����" 
����
���� � !�	��
�%, #� ��E� �!	!� ���!�������� ������� 3��������� �	-
����. '�	����% ������3� ��E� �����E��	!� ��	������5����, � !��� ����� 
������	��� 3������. ��� D ������� �����	��� !	��" ���	!����" ���#, �� 
"	C	���
!��, �����
��, ������!��, �	!���-���D�!���� �!������.

'��C���	 �����	��� ��	������ ������3�� D 	�!�	���� ��� ��3���	��!��" 
!���� ��
�	���" ���!��, 	�� ���C������ 3	���!����� ���	 �	C��	D ��� �	� 
����"��� ��� ������ ����!���-��	������ ��E��� �� ��5���. �!���� ��������-
�� � ��5������ ��	������ ������3�� – ���� 3 �����	!���� ��������	��� ���-
������ ��	����������!�.

���	����	 ���E	�	, 3��%������ ����"�� ��� !�!	��!	��3�� �� ������	!��, 
�!��	D!�� 3 ���C����� ��!���	��� 3	������!� �	 ���" �����" ���������� E�!-
!�. �	�� ��	���� ��"��	��� �� ���!��	 ��%, #� ��3��C���	 !	 �!���D!�� ���E	-
���, ����	������ ���	��3	
����, ��!	���	�� ����!�, ��	���"�������� !	 ��-
������ ���	�	��, ��E� �!	!� ��D��� 3	��C�� �����	��� ��	������ ������3�� 
� ���	������� �������!��. �������, ��	���� ��"��	��� D ������E��� �	���� 
� ���
��� ��!	�������� ���	��������� ��	��������� � ���	�����% ���E	��. 
M	3�� 3 !�� ��������� ������	�� ��3��!�� ��	����������!� !	 ��	����� ���-
!��� D �!������ � E�!!� ����	 3	��C	��, #� D � ���E	��, ����
���� ���"�����!�	 
��	�	, 3	������!�, ���	��������!�, 3	"��!� ��	� ������. �	E���� 3	��	��� 
��	������ ��"��	��� � ���	��� – �����	��� �	������� ���	!������ ������ �	 
�������� ��	����������!, ���% ������ 	�!���!	��� !	 !�!	��!	��� ��E���.

� �	5 �	� ������	�� ����� ��	������ ������3�� � ���	��� ��E�	 ��	E	!�: 
�����������	���! 3	�����	��!�	, %��� ���!	C�����! � ������������!; ��3-
��% ����� ��	����� ���!��� ����	���; ������!���� �������! ������" !	 



235

$�������
��

��	���"������" ���	���; �����
�� � ���	�	" ���E	���� ��	��; ���	!����% 
����� 3	��C�� �	����� ������	
��.

���� 3	3�	��!�, #� �	�� ��	���� ��"��	��� ��E� �����!� �����	��� 
�3�	����" ���	!����" ������.

@��C���� �	E����� D ���!��	!���	 ��C�!	 3 �����#���� �������%��� 
���!��� !	 ����������� ������	
�% ��	����������!� ���" ��C’D�!�� ��	���"�-
������ ���!���, #� C��� ������� �����	��� �������� �	������� �� ��	���"�-
�����" ���	���. I��C	 �!����!� !	�� ����� � �������!��, ���� �����E	��� 
3	���� �!	�� �������5��, ��E %��� ����5����, ���� 3��
��!�� �	��%���! 
��	�	, #� �3�	�	D, 3 ������ C���, 3	"��! �	C�!�" ��	�, 	 3 ������� U ��E�����! 
C��-����� ����	�����	, ���% �� �	D ��������� ����!�, 3�	!� ���� ��	�	. �	-
��%���! ��	�	 �������	D !	��E �!	C�����! ��	��������� � ��E�����! ��-
���C	�	!� 3���! ������!��" ��������" ��5��.

�	E����� ���	����� ��	������ ��"��	��� D ��	���	 ����!	 �� 
�������-
���	��%, ���	��3��	��%, ���!��	!����% ���
�� ���������� ��	������ 3�	�-
���� � �	����	�� ��	����� ���������. �	 ������� � ���	��� ���%��!� ��-
����	 C	3���" �������!�� ��� ��	���� ����!�: �	
���	��� �����	�� ��	��-
��� ����!� �	�������, $	��� «'�� ����!�», '����	�� ��3��!�� ��������� 
����!�, B��
��
�� �	
���	���-�	!���!������ ��"��	��� ������ !	 ��. � ��" 
��3��C���� ������� �	����� ��	������ ��"��	��� !	 ��	����� ����!� �	��-
�����, ��	��3	
�� ���" ����	 C �!	!� ��D��� ��"	��3��� �����	��� ��	������ 
������3�� � ���	������� �������!��.

(�	��3 3	3�	����" �������!�� �	D 3���� 3��C�!� �������� ��� !�, #� 
��������� 3	��	����� � ���	��� � 
	���� ��	����� ����!� D !	��: �����#���� 
����� ��	����� �����!���� �	�������, �	�	������ ��������� !	 �!����!���� 
������, 	 !	��E ���E	���" ���EC��
��, �	�����" ����!	!��, ����!	!�� ���
�-
��" �	�, ����	�	��� ��	����" ���
����� !	 E���	���!��, ��� �����!���! 
��	���� !��	!���; �!������� �	��E��" ���� ��� �	C�!!� ����	���	�� 3�	� 
��� ���� ��	�	, ���C��� � �C��’�3��; 5����� ����������	��� �	������� ��� 
��	���� ����!��� ���E	�� !	 3	�����	��!��; 3	C�3������� ������� ���!��� 
����	��� �� �E���� ��	����� ������	
��; �������	����� ���!��� ��	����� 
����!� �	�������, 3C���E���� !	 ��3��!�� ��!��3����" !�	��
�% � 
�% �����.

���� ���������!�, #� �3�	���	 '����	�	 �� !���� �������D 
��� !	 3	-
��	��� ��	����� ����!� �	�������, 	 % ��3�	�	D 5��"� �" ����������, ����-
�	�
�� !	 �E����	 ���	����	���. @!E�, 3 ��!�� ����������� ��3���	��!��" 
������	
�% ��	����������!�, ���C���� ��	������ ������3��, 3	��� �����#��-
�� ����� ��	����� ��������!� ���	�����" ����	��� ���C"���� 
����������	-
�� �!����	!� 3	�	������E	��� �����	�� �C��’�3������ ��	������ �	��	��� 
� ��"��	��� ����� ���" ����!� �	�������, �	 ���" #	C��" ����!��� ���!��� – 
��� 3	�	�������!��� �� ��#�� 5����. $ 
�D� ��!�� � ���" 3	�	�������!��" 
5���	", �������" ���
�	���" �	��	���" 3	��	�	" ���	��� 3	����	�E��� �� 
�	���!�%�	 �	��	��	 ���
�����	 ���� «@����� ��	��3�	��!�	». �	 ������� 
�	�����-���	������	 ������!	 � ����	�����! ���	��� �C�������! ��
��-
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���! !	 ��E�����!� �������� � �	��	���% ��	� ��5�" ��	������!��" ���-

������ �	 �5!	�! «)���	�����	 ����!	», «'�	�	 ������ � ���	���», «'�	�-
!���� ��	��». J� ���
������ ��E�	 C��� C ����	�	!� �	���!	!���� 	C� 
� ������� ���
������ �3 3	�������� �����!	������ ����	����" ���	��3	
�% !	 
�	"��
�� 3 ��	���"������" ���	���.

I	��� �����, �������� 3	��	���� ��	������ ��"��	��� D ���������� 
��!������ �
����	��� ��	����" !	 ����	����" ���#, ������������ ������-
��	��3��	��� ��	����� ��	�!����. H�5��, �� ���5 �	E����� ���	����� 
��	������ ��"��	��� D ������ ��C������	!� �	 ������ ��	����" 3�	� ��!�-
���� ����5���� �������!�� � ��
�	����� ����!���. ��� 
� �	����� � ��	�-
���� E�!!� ������� ���!� ����	�����	 ��3������ �	������� �	%C�!��" ������, 
����!	��3��	!� ���!��5�� ���	� � ����	������ ��3�
�� �������	.

;. ". "	�
5���, ���!�� ���������, ��������

���;;� ;HJ;���� <������
; ;�` ����f�H

@���� �3 	����!�� ���C������ ��3��!�� ���C��!��!� �	%C�!���� �	"��
� 
� ��3��" �	��3�" �������!�	 D �����	 ��	���	 ���!��	. (�E� �� ��E�	 ��	-
E	!� �	"��
� ���������	��� �������� �����, ��#� ���, �	��� 5����� 3�	���, 
��C�� ��	
����, ����5�D 3	����, ������ B���!�!�
�� ���	���. $�	!���! 
�	"��
�� ��3���!� ��	���	 ����E�!!� � ������ 3	����� !	 ����������� ����� 
�����	�E��	!� 
� � ����% ��	�!����% �������!� – 
� ������ ���	����� ��3-
��!�� �������!�	. (�� 
� 3�	!���! �� D ����E����, ���	 �����D!�� ��� 
������� ���
�	���" ��"����" 3	��	�, ���5 3	 ��� 3	 ��������� ��	������ 
��"��	��� �!����!�� ��� �	� �" �	��	��� � ��$.

(�	��3 �����������, ��������� !	 ��	����� ��!��	!��� ������! ��� !�, 
#� ���C���	� ��	������ ��"��	��� ���������� ���	�� ��	
 – ��� D�����%-
���� ��	���� �� ���	���" �	�����" ��3��C�� (���., �	��. : '�	���� ��"��	�-
�� � ���	���% ���	��� : ������	��� / (. '. )�!�	�, F. �. )��	���	, @. ). A	-
����� !	 ��. ; 3	 ���.. �. �. I	
��, (. '. )�!�	�	, @. ). A	�����	. –&. : '�	��, 
2010). @��	� ��	������ ��"��	��� �!����!���� ������ �������D!��, �	 �	5 
������, #� �� ���!	!�� ��	��.

������, #� ��	���� ��"��	��� – 
� ��"���	 �������! 5����, ������, 
��$, ��	���"������" ���	���, �������	�	 �	 ������	��� ��	����� �������-
�!�, ��	����� ���!���, ��	����" �	����� � 3�����, 3 ��!�� ��	�������� ����-
���!� � ��������� ���C��!��!�.

)������� ��!�� ��	������ ��"��	��� �!����!���� ������ � ���	��� 
D ������	��� � �	%C�!��" �	"��
�� ������� ��	����� ���!���, ���C���� ����-
�����!� � ���	��������!� ����� B���!�!�
�� ���	���, ���	������� 3	�����	�-
�!�	, ���C"�����!� ��C��������� �" �����	���, 3�	!���!� ��!����	!� ���� 
������ !	 �"�	���	!� ��5����, ��� �� �������	! ������� 3	�����	��!��.


	Зміст
	ФІЛОСОФІЯ
	Мануйлов Є. М, Панфілов О. Ю. Виховання молоді: особистісний дискурс
	Крисаченко В. С. Механізм формування класичних політичних націй
	Шелюто В. М. Проблема простору та часу в християнській релігійній естетиці середньовіччя
	Сторіжко Л. В. Мозкова діяльність як стрижень людської поведінки
	Панфиіов О. Ю., Савченко О. О. Суб'єктність як парадигмальна особливість сучасного освітнього процесу
	Мухіна І. Г. Ідеологічне виховання як елемент радянського освітньо-культурного простору
	Кротюк В. А. Ідеологія патріотизму в контексті державотворення
	Петрова Л. О. Освіта - конститутивний фактор формування особистості
	ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
	Гетьман А. П. Данильян О. Г. Досвід організації правового виховання у системі середньої освіти Франції
	Дзьобань О. П., Грубов В. М. Загальна характеристика суспільства як системи: системний і синергетичний аспекти 
	Сатохіна Н. І. Мета правового виховання в контексті герменевтичного осмислення правової реальності
	Захарова В. О. Основоположні ознаки функціонального змісту екоправового виховання
	ПОЛІТОЛОГІЯ
	Осипова Н. П. Самосвідомість політичної нації
	Поліщук І. О. Чинник тіньової економіки у політичному процесі транзитивної України
	Погрібна В. Л., Дзвіняк Д. Л. Мережевий соціальний капітал студентів як чинник підвищення ефективності навчально-виховного процесу
	Кузь О. M, Сахань О. M. Становлення соціально-філософського дискурсу відчуження: домарксистський етап
	Воронянський О. В. «Національні інтереси» як категорія політичної науки.
	Садовніков О. К. Реміфологізація в суспільстві споживання
	Топалова С. О. Міфологія архаїчна та сучасна політична: спадкоємність сюжетів і персонажів
	Торяник В. М. Консумерізація політичної активності як нова тенденція в сучасному політичному процесі
	СОЦІОЛОГІЯ
	Требін М. П., Сахань О. М., Підкуркова І. В., Дзвіняк Д. Л. Ціннісні орієнтації студентів
	Клімова Г. П. Права національних меншин та етнічні конфлікти в Україні
	Чемшит О. О., Ємедлянова Ю. П. Роль соціокультурних чинників у процесі самовизначення територіальних співтовариств як соціокультурних систем
	Масальський В. І., Кириченко M. В. До проблеми здорового способу життя сучасних студентів: досвід історико-соціологічного аналізу 
	Воднік В. Д. Проблеми профілактики наркоманії в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
	Золотарьова Ю. І. Маргіналізація суспільства як чинник соціальної девіації
	Кузь О. М. Суб'єктність як наріжна конститутивна ознака соціальності: постсучасні конотації 
	КОНФЕРЕНЦІЯ
	Вступне слово
	Данильян О. Г. Деякі проблеми соціального контролю у сфері правового виховання в перехідному суспільстві
	Требин М. П. Правовое воспитании как основа демократического, правового развития украинского общества 
	Дзьобань О. П. Девіантність неповнолітніх як деструктивний чинник правового виховання в Україні 
	Максимов С. І. Правове виховання як виховання особистості
	Калиновський Ю. Ю. Правове виховання як засіб подолання правового нігілізму в українському суспільстві
	Мануйлов Є. М. Правове виховання студентів ВНЗ України 
	Шефель С. В., Якимова С. І. Значення соціокультурної екоінтеграції як засади екоправового виховання
	Коваленко І. І. До проблеми визначення мети правового виховання в сучасних умовах розвитку правової культури 
	Колесников М. П. Право, власть и мораль
	Жданенко С. Б. Гідність та честь особистості як ціннісне підґрунтя правового виховання
	Трофименко В. А. Правове виховання працівників правоохоронної та судової систем: загальні риси і особливості
	Мелякова Ю. В. Переоцінювання цінностей як проблема правового виховання
	Сатохина Н. И. Субъект права как цель правового воспитания: герменевтический подход
	Литвинов О. М. Правове виховання у країнах «вторинних» культур
	Твердохлеб Л. В. Результативность правового воспитания старшеклассников: праксеологический подход
	Дегтяр Г.О. Формування правової культури юриста як наукова проблема
	Юрченко В. Э. Коммуникационные технологии как инновация в правовом воспитании
	Погорєлова Т. Ф. Педагогічні методи формування правової культури у майбутніх прокурорських працівників в умовах магістратури
	Бачинський Т. В. Правове виховання як спосіб підвищення рівня правової культури молоді
	Качанов Є. О. Багатоаспектність правового виховання в сучасних умовах
	Захарова В. О. Основоположні принципи екоправового виховання
	Бургарт Т. І. Гносеологічні засади екоправового виховання
	Суходольський Є. А. Роль та місце художніх фільмів на юридичну тематику в системі правового виховання
	Крупко С. Філософське обґрунтування підстав кримінальної відповідальності
	Наші автори
	Іменний покажчик

