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ПРИНЦИП ПАРИТЕТНОСТІ ТА ГУМАНІЗМУ ПРИ 

ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 

ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Принцип паритетності при формуванні правової культури 

майбутніх юристів у процесі фахової підготовки полягає у 

встановленні суб’єкт-суб’єктних стосунків у тандемі «викладач-

студент» (на засадах рівності) та застосування активних, 

інноваційних методів і форм навчання. Головна функція викладача – 

допомога студентові у процесі усвідомлення ним своїх 

індивідуальних задатків і здібностей як суб’єкту освітнього процесу, 

а це і є, на думку М. Гриньової, суб’єкт-суб’єктні стосунки [2].  

Принцип паритетності у процесі формування правової культури 

майбутніх юристів вимагає суб’єктивної взаємодії у тандемі 

«викладач-студент», рівність позицій викладача і студентів у процесі 

їх фахової підготовки, де викладач не стільки навчає, а допомагає 

студентові вчитися самостійно, розвивати правову культуру, у 

результаті чого майбутній юрист отримує не лише юридичні знання, 

але й майстерність здійснення професійної діяльності правника. У 

процесі фахової підготовки студент має бути максимально активний, 

а викладач – у ролі консультанта-координатора [3].  

Реалізація принципу паритетності: 

 встановлення суб’єкт-суб’єктних стосунків між майбутніми 

юристами, науково-педагогічними кадрами ЗВО та практикуючими 

юристами; 

 застосування активних, інноваційних методів і форм 

навчання, альтернативних засобів навчання (електронні посібники, 

методичні розробки, інформаційні ресурси, практикуми тощо); 

 впровадження технологій навчального співробітництва; 

 задання позитивного напряму для розвитку правової 

культури особистості, її професійного зростання. 

 створення сприятливих умов для спільного вибору 

викладачем і майбутнім юристом оптимального шляху навчання;  

 створення спеціальних умов, що стимулюють викладача до 

освітнього діалогу із студентами, коли студент відчуває свою 
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успішність, значущість, інтелектуальну спроможність, потенціал, у 

ході якого відбувається рівноправний обмін навчально-професійною 

інформацією, поглядами, точками зору, позиціями та освоєння 

соціального досвіду, що і є основою успішного формування правової 

культури майбутніх юристів [1]. 

Слід зазначити, що ефективний освітній діалог розгортається в 

умовах адекватного відображення учасниками освітнього процесу 

позитивного особистісного ставлення один до одного. Важливим у 

діалогізації, на думку вчених, є факт спільної спрямованості 

викладачів та майбутніх юристів на розв’язання будь-якої правової 

проблеми, незважаючи на те, що погляди й оцінки їх можуть не 

збігатися [4]. 

Відкритий діалог на всіх етапах фахової підготовки майбутніх 

юристів, на нашу думку, постає оптимальною умовою його 

готовності до ефективної взаємодії з клієнтами у їх подальшій 

професійній діяльності. Для налагодження конструктивного діалогу в 

процесі фахової підготовки необхідно враховувати наступні аспекти: 

наявність бажання і готовності в обох суб’єктів висловити свою 

позицію по відношенню до обговорюваної проблеми; готовність 

сприйняти й оцінити позицію співрозмовника; готовність до активної 

взаємодії; готовність вести професійний діалог – консультувати, 

роз’яснювати, ставити запитання або відповідати на них [5]. 

Принцип гуманізму при формуванні правової культури 

майбутніх юристів у процесі фахової підготовки визначається у 

дослідженні як ключовий, засадничий принцип моралі і права, що 

номінує людину найвищою цінністю, вимагає поваги до неї, турботи 

про неї, орієнтує майбутніх юристів на захист її гідності, 

громадянських прав і свобод, віри в її здатність до 

самовдосконалення і спрямовує діяльність суспільства, спільнот, 

соціальних груп та інших соціальних суб'єктів на створення умов для 

повноцінного розвитку людини.  

Визначаючи гуманізацію як принцип формування правової 

культури майбутніх юристів у процесі фахової підготовки, ми 

враховували позицію М. Яговки, що правове життя суспільства не 

може розвиватися поза моральними категоріями гуманізму й 

соціальної справедливості, сумління й честі, добра й людської 

гідності, відтак, і праця юриста як особи з високим рівне правової 

культури, безсумнівно, має ґрунтуватися на цьому принципі, який 

передбачає визнання людини найвищою цінністю, захист її гідності і 

громадянських прав [6]. 



Аналізуючи праці І. Зязюна (2008), Л. Мартинової, О. Траплі 

(2003), В. Василика (2014), ми дійшли висновку, що гуманізація 

фахової підготовки майбутніх юристів проявляється у таких аспектах:  

 гуманізація є чинником гармонійного розвитку особистості 

майбутнього юриста, збагачення її творчого потенціалу, формування 

правової культури;  

 гуманізація є процесом, спрямованим на розвиток 

особистості як суб’єкта творчої діяльності;  

 гуманізація юридичної освіти є найважливішою 

характеристикою способу співпраці науково-педагогічних кадрів і 

студентів, що передбачає встановлення дійсно гуманних відносин 

між ними в освітньому процесі;  

 гуманізація – ключовий елемент нового педагогічного 

мислення, що затверджує полісуб’єктну суть освітнього процесу в 

ЗВО, основним змістом цього процесу стає розвиток особистості, 

якість і міра якого є показниками фахової підготовки майбутніх 

юристів. 

Як зазначають В. Лозовой, О. Петришин, гуманізм як головна 

вимога українського суспільства на сучасному етапі його розвитку, 

зумовлює розуміння того факту, що принцип гуманізму є базовим 

принципом не лише професійної моралі у цілому та юридичної 

діяльності зокрема, але й службовий обов'язок майбутнього юриста, 

який зобов'язує його своєчасно і швидко реагувати на соціальне і 

моральне зло, правопорушення, протизаконні, аморальні, 

антисуспільні дії. 

Цей принцип, як слушно зазначають В. Василик (2014), 

Г. Яворська (2004), є вищим проявом професійного обов’язку 

майбутніх юристів, а усвідомлення обов’язку – один з істотних 

показників громадянської і моральної зрілості.  

Реалізація принципу гуманізму здійснюється, насамперед, 

чіткою орієнтацією фахової підготовки  на розвиток у майбутніх 

юристів потреби поваги до себе, визнання іншими своєї соціальної 

цінності; шляхетності; дисципліни; високої моральності у стосунках 

«студень-студент», «студент-викладач», «студент-клієнт»; 

самостійності; вимогливості до себе; справедливості; внутрішньої 

свободи; почуття відповідальності перед власною совістю; поваги до 

правил, норм, законів, усвідомлення індивідуального обов’язку перед 

іншими та суспільством. Крім того, студентам з перших днів 

навчання прививається думка, що невід’ємною рисою професії 

юриста є повага до прав і свобод людини [5]. 
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