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уЧАсникАм і нАуково-прАктиЧної конФеренції  
«АктуАльні проблеми громАдянської освіти тА виховАння:  

укрАїнський тА зАрубіжний досвід»

ШАновні уЧАсники конФеренції!

Щиро вітаю організаторів, учасників та гостей науковопрактичної конференції з початком 
 роботи.

Цей науковий форум присвячений актуальній темі сьогодення, адже громадянська освіта та ви
ховання є невід’ємною складовою розвитку і становлення громадянського суспільства в Україні, 
модернізації країни, якісних змін. 

Наукове зібрання вражає представництвом і тематикою виступів, які охоплюють назрілі пробле
ми громадянської освіти, мета якої – виховання громадянина, котрий цінує та готовий відстоювати 
ідеали свободи, демократичні цінності і права людини.

Конференція має водночас особливий характер, оскільки будує міцні відносини партнерства та 
співпраці з іншими державами.

Впевнений, що нинішня конференція стане вагомим кроком у зміцненні існуючих зв’язків та 
сприятиме обміну передовим досвідом і сучасними ідеями.

Переконаний, що науковопрактична конференція за міжнародною участю надасть нового по
штовху в організації наукових досліджень, можливість вітчизняним та закордонним фахівцям на
лагодити ефективне співробітництво, зробити вагомий внесок у подальший розвиток громадян
ської освіти в Україні. 

Бажаю конференції плідної роботи, а всім її учасникам – здоров’я, успіхів, добробуту!

З повагою, Василь Берташ
Голова обласної державної адміністрації
Рівненської області 



передмовА

Шановні читачі! Вашій увазі пропонується збірник статей, в яких розглядаються особливості 
формування суспільної свідомості, громадянської освіти та виховання та їх ролі у формуванні гро
мадянського суспільства. 

Сучасна епоха характеризується значною динамікою соціальних трансформацій. І якщо західні 
країни пройшли етапи розвитку громадянського суспільства, досягнувши при цьому адекватного 
рівня розвинутих політичних інституцій, то в Україні спостерігаємо перші кроки на шляху станов
лення громадянського суспільства. Цей сегмент політичної системи є слабким, відповідно – він 
привертає увагу дослідників і потребує ефективних заходів задля вирішення назрілих соціальних 
проблем. 

Громадянське суспільство в сучасній політичній науці використовується як у широкому, так і 
у вузькому значенні. У широкому розумінні це поняття охоплює всі сфери людської діяльності, 
які перебувають поза безпосереднім впливом держави та її інститутів. У вузькому значенні воно 
пов’язане з існуванням демократичних інститутів і правової держави, що забезпечує верховенство 
закону у всіх сферах суспільного життя. 

Досвід розвинених країн свідчить, що громадянське суспільство функціонує набагато ефектив
ніше, коли для цього створені відповідні сприятливі умови, серед яких традиційно виокремлюють 
наявність у членів суспільства розвиненої соціальної структури та розвиненої демократії. 

Не слід спрощувати це поняття, оскільки громадянське суспільство розглядається як складна й ба
гаторівнева система невладних зв’язків і структур. До нього входить розгалужена система незалежних 
від держави суспільних інститутів, що реалізують повсякденні індивідуальні й колективні потреби. 

Громадянське суспільство покликане виконувати основну функцію – найбільш повно задоволь
няти матеріальні, соціальні і духовні потреби його членів. В межах цієї основної функції громадян
ське суспільство виконує низку соціальних функцій. В українському контексті, у сфері академічної 
освіти, функціонально спрямованими та ефективними є конференції, форуми та семінари. Зазна
чену функцію доповнює інша – комунікативна, яка полягає в тому, щоб інформувати державу про 
інтереси громадян, задоволення яких можливе силами держави. Громадянське суспільство виконує 
стабілізуючу функцію через свої інститути й організації. Воно створює надійні структури, які є 
підґрунтям громадського життя. 

Громадянське суспільство передбачає відповідно високий рівень свідомості, активну пози
цію молоді в контексті політичного дискурсу, оновлену ціннісну шкалу, домінування соціальних 
пріоритетів перед власними, ефективну громадянську освіту, активне використання потенціалу 
молодіжних організацій в контексті формування активної громадянської позиції молоді. Такій 
комплексній меті підпорядкована низка статей укладеного збірника. Варто зазначити, що Україна 
переживає складний період становлення громадянського суспільства, тому проблема громадян
ської освіти гостро стоїть на порядку денному. Вона є визначним чинником, який суттєво впливає 
на рівень свідомості громадян. 

Визнаємо, що інститути громадянського суспільства в Україні не отримали належного розви
тку. Потрібно багато зусиль для того, щоб реформувати державу, суспільство і самого громадяни
на. Основними шляхами побудови громадянського суспільства в Україні є: підвищення політичної 
культури населення; формування справжніх інститутів громадянського суспільства як ринкового, 
так і неринкового характеру; розширення сфери судового захисту прав і свобод людини; піднесен
ня рівня суспільної свідомості; зміцнення свободи інформації та гласності, відкритості суспільства 
на основі міцних зв’язків із зарубіжним світом. 

В нагоді може стати не лише вітчизняний, а й зарубіжний досвід, який може посприяти зна
ходженню відповідей на актуальні питання. Вважаємо, що запозичення досвіду сусідніх держав у 
сфері громадянської освіти може стати додатковим позитивним чинником у формуванні громадян
ського суспільства.
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Сучасне громадянське суспільство в промислово розвинутих країнах світу складається зі зна
чної кількості самостійно діючих груп людей, що мають різну спрямованість. Так, структура гро
мадянського суспільства США є розгалуженою мережею різних добровільних асоціацій громадян, 
лобістських груп, муніципальних комун, добродійних фундацій, клубів інтересів, творчих і коо
перативних об’єднань, спортивних товариств, релігійних, суспільнополітичних організацій і со
юзів. Ці самостійні, незалежні від держави суспільнополітичні інститути часом протистоять один 
одному, борючись за довіру громадян, гостро критикують і викривають соціальне зло в політиці, 
економіці. моральності, в суспільному житті і на виробництві. 

На сьогоднішній день в Сполучених Штатах існує близько 1,5 мільйона громадських організа
цій. Ці незалежні добровільні союзи людей допомагають затвердити індивідуальну свободу, під
тримуючи при цьому стійкий громадський порядок. І хоча рух до спільної мети починають незна
йомі один одному люди, вони часто виявляються з однієї місцевості, однієї церкви, профспілки, 
ділового партнерства або молодіжної групи. Вони взаємодіють один з одним, ведуть переговори, 
розв’язують розбіжності, борються за загальну справу і намагаються переконати суспільство і уряд 
у своїй правоті – і все це без будьякого контролю з боку держави. Таким чином, громадянське сус
пільство через активну діяльність громадян виховує їх єдність і солідарність.

Через неурядові організації американці об’єднуються для вирішення місцевих проблем, таких як 
безпека дітей на дорогах, зниження рівня злочинності, покращення роботи шкіл (у США питання
ми освіти займаються місцеві органи влади), збільшення прозорості в роботі місцевої адміністрації 
тощо. Громадські організації займаються і загальнонаціональними питаннями, такими як реформа 
охорони здоров’я або реформа імміграційного законодавства. Деякі американські громадські ор
ганізації намагаються вирішувати глобальні питання, наприклад, такі організації, як Асоціація за 
контролем над озброєннями або Глобальний жіночий фонд.

В Україні сьогодні відбувається поступовий процес становлення громадянського суспільства, 
який ще дуже далекий від завершення. Міністерства, відомства, комітети, підкомітети та комісії 
демонструють неспроможність вивести країну із системної кризи, а тому зрозумілим є динамічний 
процес відчуження громадян від держави, влади і політики. За висновками вітчизняних політологів 
і соціологів, Україна є лідером серед постсоціалістичних європейських держав за рівнем недові
ри населення владним структурам. Нерозвиненість громадянського суспільства в Україні просте
жується у загрозливо низькому рівні залучення громадян до організованої громадськополітичної 
діяльності і дуже низькому рівні політичної ефективності (оцінка суб’єктом своєї змоги впливати 
на політичні події та рішення), що пов’язано із слабким розвитком правової системи у державі і 
правової свідомості у людей. Проте є й позитивні зміни. Перебіг сучасних політичних процесів в 
Україні свідчить про те, що громадянське суспільство активно долучається до вирішення соціаль
них, політичних і економічних проблем. 

У доповіді Національного інституту стратегічних досліджень «Про стан розвитку громадян
ського суспільства в Україні», оприлюдненій у 2012 році, міститься узагальнення кількісних по
казників та експертні оцінки стану розвитку громадянського суспільства в Україні, його проблем та 
перспектив. Проте, основне джерело офіційної інформації про стан розвитку громадянського сус
пільства – щорічний статистичний бюлетень «Громадські організації в Україні» Державної служби 
статистики України – має значні методологічні вади та взагалі не фіксує багато важливих показни
ків, тобто не дає можливості оцінити реальний стан розвитку громадського сектору. Заповнюють 
прогалини офіційних даних індивідуальні публікації, збірники наукових праць тощо. 

Сподіваємося, що це видання допоможе читачам краще зрозуміти сучасний стан громадянсько
го суспільства та громадянської освіти в Україні та спланувати свої дії щодо сприяння їх розвитку. 

Вважаємо, що укладений збірник є ще одним кроком у поступі України до розвинутого грома
дянського суспільства.

Анатолій худолій,
доктор політичних наук,
Національний університет «Острозька академія»



Foreword 

The conference proceedings offered to the attention of the readers represent to some extent intellectual 
outcomes of the activities undertaken within the frameworks of the Civic Education Project implemented 
by the Center for Democratic Leadership (CDL) in the years 2012 – 2013. Significant part of the contrib
uting authors was engaged in the work of seminars organized by the CDL for the teachers of civics and 
young community leaders. Thus, expertise and vision for the prospects of civic education development that 
they share in the articles and essays are based on firsthand experience and observations obtained through 
teaching civics in schools. 

The conference took place in the «Ostroh Academy» National University on June 19th, 2013.  The main 
objectives of the conferences included: opening up a wide forum for discussion of theoretic and practical 
aspects of teaching civics in contemporary Ukraine; discussing the progress, strengths and weaknesses of 
the Civic Education Project based on results of the final evaluation; coming up with improvements of the 
project strategy and curriculum improvements for the next academic year; promoting the project’s idea in 
other regions of Ukraine.

Conference participants, including school teachers and scholars from different universities, NGO lead
ers, public agencies representatives, community leaders came from the cities of Kyiv, Lviv, Kharkiv, 
Simferopol, Poltava, Zhytomyr, Zaporizhzhya, Mariupol, Donetsk, Dnipropetrovsk, Marganets, Rivne, 
Khmelnytsky, as well as from small Ukrainian towns and villages. 

The group session discussions were devoted to six broad dimensions of the problem of civic education 
implementation and effectiveness, more specifically: 1) civic education and civic consciousness of youth 
in the context of modern political discourse; 2) new values and priorities of civic education; 3) effective
ness of civic education: problems and solutions; 4) innovative teaching methods in civic education; 5) 
potential of youth NGOs in the context of development of active civic attitude of youngsters; and 6) experi
ence in implementing civic education in the foreign countries and possibility of its adaptation in Ukraine.

The first part of the conference proceedings represents a collection of scientific articles and working 
papers written by scholars and schoolteachers in which the authors discussed findings of their interdisci
plinary research focused on different issues arising in the process of civic education implementation. The 
major question most of them were trying to solve is the problem of why civic education in Ukraine has not 
yet become an effective and powerful tool of changes in the collective civic consciousness and dominant 
political culture and what should be done to change this situation. The readers will be able to find differ
ent answers to this question in the articles by Tetyana and Serhiy Bondar, Olena Zhadko, Larysa Redka, 
Dmytro Arabajiev, Roman Savonyuk, Nataliya Bohomolova, Dmytro Lykhovyd, Nataliya Kurylyuk and 
others. A separate dimension of the articles represents axiological approach, whereas authors argue about 
civic values and their fundamental role in civil society development (articles by Oksana Barlit, Olena Ra
dysh, Nadia Pavlyk, Olga Kocherga).   

Next significant part of the articles is devoted to the findings in which the applied aspects of teach
ing civics are discussed. In their searches for the most powerful didactic tools and methods to raise civic 
activism in young population and to instill a sense of responsibility for their community’s development 
and prosperity of the country in general, civic education practitioners offer valuable advice that can be em
ployed by their colleagues in other schools. Recommendations and reallife examples of teaching civics by 
Iryna Trubavina, Olena Hazizova, Lyudmyla Shabayeva, Tetyana Maletska, Oksana Danylova, Tetyana 
Shvets, and Svitlana Korolyuk could be particularly useful.

The conference organizers also decided to make the proceedings a public tribune for youngsters, will
ing to share their thoughts and ideas of how they can improve their community’s life and what they do to 
achieve this goal. Thus, the second part of the book is devoted to the essays by young promising leaders of 
school selfgovernment and young people who actively participate in community life coauthored by their 
civics teachers.   

In general, the most critical problems in the process of implementing civic education in Ukraine could 
be formulated into the following research questions discussed in the presented articles:
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1) Why did various pedagogic, ethical, psychological and informational interventions in Ukraine give 
unexpected results of at minimum political apathy and at most a widespread idea favoring centralized and 
coercive power of the strong state? 

2) What factors turn the process of development of democratic political culture backward and how can 
civic education change this dangerous trend? 

3) Why didn’t state authorities, civil society groups, international actors who support civic education in 
Ukraine, manage to achieve their goals in the development of a wellthoughout civic education curricula 
and implementation of effective pedagogic methods?  

4) and most important What should be done differently and how exactly to turn civic education into a 
powerful instrument of positive changes in civic consciousness of young Ukrainians?  

Studying these problems in depth and learning the widespread ideas, perceptions, and practical mani
festations that describe the process of democratic transition in Ukraine may even raise the question of 
whether it is genuinely possible to change civic consciousness in this country with the help of civic educa
tion as the main instrument?   

These and other questions were raised and actively discussed at the conference. The primary goal of the 
organizers was to initiate a debate on the mentioned issues among the people who represent the most active 
and responsible part of Ukrainian population, including civic education teachers, school administration, 
local authorities, youth organizations and community leaders as well as active high school and university 
students. 

The discussions of the problems in the process of implementation of civic education in Ukraine resulted 
in the recommendations developed by conference participants as a common initiative that was sent to the 
Ministry of Education and Science of Ukraine. Electronic version of the conference proceedings are avail
able for public for free on the website of the Center for Democratic Leadership. 

The conference was just one of the activities undertaken in the frameworks of Civic Education Proj
ect of our organization. The major focus of the project is on developing effective curriculum, interesting 
course materials and applying innovative methods in teaching civic education in the schools of small 
Ukrainian towns and villages where democracy is extremely weak and where trust to government institu
tions is very low. Another important goal of the project is to not only teach students democratic theory but 
also to develop in youth effective practical skills of democratic participation.  

Our project has become possible thanks to the grant of the Alumni Engagement Innovation Fund of the 
Bureau of Educational and Cultural Affaires of the United States Embassy. Civic Education Project was 
the first initiative of the Center for Democratic Leadership, a young nonprofit organization founded by the 
alumni of the USAID funded programs in the summer 2012. Therefore, we express our deep gratitude and 
appreciation of this important support coming from American people. 

A great part of our success was possible thanks to not only financial, but also intellectual support of 
civic education experts from the USA. The very idea of the project emerged when I discussed the issues 
of democratic transition of Ukraine with the administration and staff of the National Conference of State 
Legislatures (NCSL), Denver, CO, where I was on Legislative Education and Practice Fellowship Program 
in the year 2009. Dr. Karl Kurts, the Director of the Trust for Representative Democracy, suggested that 
civic education could be an effective tool to further democratic development in Ukraine. I was fortunate 
to be engaged in different activities of the Trust for Representative Democracy, including Project Citizen 
conference and the conference of civic education program coordinators where I was fortunate to learn a 
lot about management of civic education programs in different states of the USA. I must admit that from 
my observations and engagement into the work of the educational program of the Trust for Representative 
Democracy I drew upon the ideas for the Civic Education Project of our organization.  

Our project is a longterm initiative aimed at enhancing the process of civil society development in 
Ukraine by civic education. The target audience of the project includes civic education teachers, children 
and young people mostly from small Ukrainian towns and villages remote from big industrial cities where 
residents are usually economically and socially in a more disadvantageous position, vulnerable and usu
ally unable to stand against the effects of corruption and power abuse and thus incapable in these settings 
of developing skills of democratic participation, civic activism and defense of their citizen rights. The 
major problem civics teachers in these regions have is the lack of updated, modern, interestprovoking and 
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creative teaching materials that they may use in class work. This situation leads to deep disillusionment in 
democracy and distrust to power authorities in people who suffer from inability to have impact on policy
making. 

Implementation of the project revealed three deep problems, i.e.: incoherence between the low level of 
political culture and passive civic attitude of the teachers and openness in perception, braveness and readi
ness to initiate changes in young people; and the rigid, outdated and ineffective curriculum and methods of 
teaching civics in Ukrainian schools. 

The first conference of the Civic Education Project participants revealed that there is a serious need of 
putting the issues of civics on the agenda of public educational agencies and policymakers, community 
leaders and Ukrainian society in general. We hope that materials presented here will be informative, useful 
and inspiring for the readers and will encourage them to contribute to our project activities, including the 
second annual conference on civic education next year.

dr. olha Batishcheva
Director of the Center for Democratic Leadership
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результАти теоретико-приклАдних досліджень  
АктуАльних проблем громАдянської освіти  

тА виховАння в укрАїні тА зА кордоном

Ольга Батіщева

громАдянськА освітА як інструмент ФормувАння  
громАдянського суспільствА в укрАїні:  

проблеми тА Шляхи їх подолАння

У статті розглянуто суб’єктивні та об’єктивні причини низької ефективності громадянської 
освіти та виховання в Україні. Серед суб’єктивних причин авторка називає комплекс меншовар-
тості українців (а подекуди й відсутність національної гордості), песимізм та невпевненість у 
своїх силах, розчарування у дієвості та справедливості демократичного урядування, низький рівень 
довіри до владних інституцій, які призводять до незначної ефективності дидактичного та вихов-
ного впливу громадянської освіти. Об’єктивні політичні реалії та пануючий негативний дискурс 
навколо політичних проблем та проблем державного управління, що притаманні більшості по-
сттоталітарних суспільств на початкових етапах демократичної трансформації, поєднуються з 
поширеною пасивною позицією суспільства, що гальмує розвиток демократичної політичної куль-
тури та призводить до незначної ефективності зусиль в рамках шкільної програми виховати не-
байдужого, активного та відповідального громадянина. Авторка зауважує, що видимі позитивні 
зрушення у громадянській свідомості можливі у довгостроковій перспективі лише за умови акти-
візації зусиль держави та інститутів громадянського суспільства у впровадженні громадянської 
освіти та виховання, модернізації освітнього процесу та внутрішніх позитивних змін у суспіль-
стві в цілому. 

Ключові слова: громадянська освіта та виховання, громадянська свідомість, громадянське сус-
пільство, громадянська позиція, політична культура, пострадянські країни.

Olha Batishcheva. Civic education as the instrument of development of civil society in Ukraine: 
problems and possible solutions

In the article the author analyzes subjective and objective causes of low effectiveness of civic education 
in Ukraine. She argues that such individual features as low self-esteem, the absence of national pride, 
pessimism and low self-confidence, disillusionment in the effectiveness and fairness of democratic 
administration, as well as low level of trust to government lead to ineffectiveness of pedagogic impact of 
civic education. The mentioned above causes interlinked with objective political reality and the dominant 
negative discourse about politics and public administration, are common to most post-totalitarian societies 
at the first stage of their democratic transformation. Passive civil society and on the whole low level of 
development of democratic political culture lead to unfruitful efforts to raise active and responsible citizens 
within the frameworks of civic education curriculum in schools. The author concludes that positive changes 
in civic consciousness are possible in the long run under the conditions of radical change in the approaches 
to civic education, modernization of education and deep positive changes in Ukrainian society in general. 

Keywords: civic education, civic consciousness, civil society, political culture, post-soviet states.

Формулювання дослідницької проблеми. Громадянське суспільство в Україні перебуває лише на 
початковому етапі розвитку. Швидкість та ефективність демократичних процесів та досягнення стан
дартів громадянського суспільства безпосередньо залежать від розвитку демократичної політичної 
культури, який є неможливим без ефективної системи громадянської освіти. Особливо актуальною 
постала ця проблема у пострадянських країнах, які, отримавши незалежність більше 20 років тому, 
опинилися перед потребою формування нової ідеології, побудованої на нових цінностях та традиціях, 
і у яких громадянська освіта повинна була стати основним інструментом змін у суспільній психології. 

Варто зауважити, що ця потреба є актуальною не лише для країн, де існує необхідність будувати 
демократичне суспільство «з чистого аркушу». Навіть у розвинутих демократіях значення громадян
ської освіти для розвитку демократичного громадянського суспільства не применшується, а зростає з 
часом для того, щоб забезпечити безперервність демократичного процесу та подолати незацікавленість 
молоді політичним життям [9; 7].

© Ольга Батіщева, 2013
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стан дослідження проблеми. Серед найбільш відомих наукових розробок проблематики грома
дянської освіти в Україні можна назвати розвідки таких авторів, як Асламова Т., Бакка Т. Бортніков В. 
[2], Бойчук М. [3], Колган Т. [17], Куксенко С. [20], Омельчук Ю. [24], Чоба Н. [32]. Зарубіжний досвід 
у сфері громадянської освіти, а також можливість його адаптації в Україні вивчали такі дослідники, як 
Дубровський В. [7], Заболотна О. [9], Дем’янчук О. [6], Гурнікевич Я. та Плиска Ю. [5]. 

Громадянська освіта та виховання постають предметами наукових досліджень і у контексті інших, 
взаємопов’язаних проблем. Так, дослідниця Рогожа М. вивчала громадянську освіту у контексті мо
ральних вимірів соціального капіталу [27], а Кіянка І. – в контексті євроінтеграційних процесів [15]. 
Вивченням витоків та історії громадянської освіти в Україні займався Смагін І.І. [30], а потенціал гро
мадянської освіти у зв’язку з пануючою політичною культурою досліджували Карнаух А. [14] та Тере
щенко А. [31]. Доктор політичних наук Іванов М.С. розглядав громадянську освіту як важливий засіб 
реалізації демократичного потенціалу виборчого процесу [11; 10]. Окремі науковці зазначають, що 
громадянська освіта в Україні переживає період кризи [26] та досліджують виклики, що постають на 
шляху її розвитку [29]. 

Слід відзначити також й колективні розробки зазначеної проблематики. Так, державні відомства та 
численні недержавні (громадські) організації долучилися до теоретичного вивчення та розробки кон
цепції громадянської освіти в Україні. Серед найбільш відомих варто назвати наукові доробки членів 
науководослідного Інституту громадянської освіти Національного університету «КиєвоМогилянська 
академія» [12], матеріали проекту «Громадянська освіта – Україна» [4], що фінансувався Радою Євро
пи, проект, присвячений виховному потенціалу нових інтерактивних методів викладання дисциплін 
циклу громадянська освіта [13], а також регіональні проекти, зокрема «Методи навчання в громадян
ській освіті» та проект розвитку та підтримки мережі громадянської освіти [25; 28]. Важливим джере
лом до вивчення проблеми стали також матеріли міжнародного семінару «Розвиток системи громадян
ської освіти в Україні. Досвід, Виклик. Перспективи» [21] та напрацювання громадських організацій, 
серед яких Молодіжний інформаційний портал громадянської освіти [22] та Центр демократичного 
лідерства. 

Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України та
кож долучилася до розробки державної стратегії та концепції громадянської освіти [18; 19]. 

Слід, однак, зазначити, що існуючі у науці напрацювання є недостатніми та такими, що часто не 
враховують політичні, культурні, соціальні та інші трансформації, які безперервно відбуваються у 
суспільстві. Меншою мірою звертається увага й на особливості суспільної психології, які заважають 
отримати позитивні результати від впровадження громадянської освіти. Зазначена проблема вимагає 
постійної уваги та наукових розробок, які враховуватимуть специфіку та тенденції розвитку громадян
ського суспільства в Україні.

мета дослідження. Таким чином, у цій розвідці маємо на меті дослідити, які чинники зменшують 
ефективність громадянської освіти та виховання і стають на заваді розвитку громадянського суспіль
ства в Україні. В контексті розгляду цих питань можливим стане визначення способів розв’язання про
блеми низького рівня громадянської свідомості, пасивної громадянської позиції, недовіри до влади, а 
також розчарування у дієвості та справедливості демократичних принципів врядування. 

виклад основного матеріалу. Основою демократичного ладу є людина, спроможна розкрити його 
потенціал, для якої демократія є природним середо вищем задоволення осо бистих та суспільних інтер
есів. Саме за демократії розквітає громадянське суспільство – сфера самовиявлення вільних індивідів 
та їхніх добровільно сформованих асоціацій, для якої властиві горизонтальні, не санкціоновані дер
жавою зв’язки між громадянами, що мають справді колективний харак тер. Сучасна демократія ви
магає від особи не лише політичної активності, а й усвідомлення нею власної ролі й значення в житті 
суспільства, а також дій відповідно до власних переконань і цінностей [8; 1]. Очевидним є факт, що 
сьогодні стан громадянської свідомості української молоді не відповідає таким критеріям, а отже, ви
значає необхідність реформування змісту громадянської освіти [3].

Після отримання незалежності в українському суспільстві проблеми важливої ролі, необхідності 
впровадження та ефективності громадянської освіти гостро зазвучали на порядку денному, приверта
ючи увагу як науковців, так і практиків державного управління у галузі освіти. Подекуди чинна влада 
ініціює зміни у навчальних програмах та змісті навчальних дисциплін з метою досягнення цілей, ко
рисних для політичної сили, яку представляє. Яскравою ілюстрацією цього є той факт, що найчастіше в 
Україні об’єктом змін поставала така дисципліна, як історія, яка, як відомо, не лише тлумачить минуле 
нації, а й визначає її майбутнє. 

Протягом останніх років в Україні здійснено заходи з впровад ження системи громадянської освіти: 
опубліковано експериментальні підруч ники, розроблені Всеукраїнською асоціацією вчителів історії 
та суспільних дисциплін «Нова Доба». Такі підручники, як «Ми – громадяни України», «Мистецтво 
жити в громаді», «Вчимо ся бути громадянами», «Вчимося обирати», «Живемо за правилами» прохо
дять апробацію у загаль ноосвітніх школах. В цілому у державі також діють експериментальні майдан
чики, проводяться конференції та семінари, Академією педагогічних наук України розроблено проект 
концепції громадянського виховання. Незважаючи на відмінність підходів, методик та масштабу наці
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ональних систем громадянської освіти, єдиною залишається їхня мета – виховання громадянина, який 
цінує та готовий відстоювати ідеали свободи, демокра тичні цінності й права людини [8]. 

Інститут громадянської освіти, створений у 1999 році при КиєвоМогилянській академії [12] як на
уководослідний та методичний центр, забезпечує вивчення актуальних проблем політичної культури, 
розробку навчальних програм з громадянської освіти, методичних матеріалів та посібників. В Інсти
туті розроблено Концепцію громадянської освіти, навчальний курс для ВНЗ «Політика громадянської 
освіти», укладено та видано збірник статей із політичної культури, працівники Інституту підтримують 
вебсторінку «Політична наука та громадянська освіта в Україні», триває робота над дистанційним 
курсом з громадянської освіти.

Найбільш відомою та організаційно розробленою практичною спробою розв’язати проблему був 
свого часу проект «Громадянська освіта – Україна» (20052008) [4], як продовження проекту «Освіта 
для демократії в Україні» (20002002). Основною метою проекту було створити засади для консолідації 
громадянської освіти в новій 12річній системі шкільної освіти на національному рівні. В рамках про
екту було запроваджено підготовку з громадянської освіти у педагогічних університетах та інститутах 
післядипломної педагогічної освіти, розроблено систему для підтримки у викладанні громадянської 
освіти дітям з особливими потребами, підтримано діяльність асоціацій та спілок вчителів громадян
ської освіти та організовано позашкільні заходи з поширення демократичних принципів.

Чимало проектів у сфері дослідження громадянської свідомості та підвищення ефективності гро
мадянської освіти проводяться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». До таких ініціатив 
можна віднести проект «Громадянська освіта в Україні: рівень ефективності взаємодії вищої, середньої 
школи та неформальної освіти», який реалізовує громадська організація Фонд «Європа ХХІ». Слід від
значити й спроби різних недержавних організацій долучитися до розв’язання проблеми розвитку де
мократичної політичної культури через громадянську освіту, зокрема проект «Мережа громадянської 
освіти», який реалізовувався Радою міжнародних досліджень та обмінів (IREX) [11], проект «Впрова
дження інноваційних технологій у громадянську освіту» громадської організації «Центр демократич
ного лідерства». 

Водночас, слід зауважити, більша частка фінансування вище зазначених проектів надходила (або 
надходить) від зарубіжних донорів, що, своєю чергою, обумовлює короткотерміновий характер усіх 
починань. Максимальний термін реалізації проектів – 3 – 5 років, однак більшість проектів реалізуєть
ся, в середньому, протягом року. Зрозуміло, що значних перетворень у свідомості та значних досягнень 
у сфері громадянської освіти за такий короткий термін годі очікувати. 

Не зважаючи на численні спроби спрямувати громадянську освіту у демократичному напрямку та 
посилити (й пришвидшити) процеси розвитку громадянського суспільства, використовуючи цей ін
струмент, держава та громадянські інститути поки що не отримали вагомих результатів. Це можна 
пояснити тим, що суттєві зміни у суспільній психології вимагають й значного часу, а 16 років досвіду 
впровадження нової системи громадянської освіти недостатньо, щоб побачити якісь значні зрушення. 

Як зауважує більшість дослідників, система громадянської освіти потребує суттєвих змін як у зміс
ті, так і у методології викладання. Знання своїх громадянських прав та обов’язків, а також громадян
ська позиція української молоді сьогодні залишаються досить аморфними. Як зазначив Іванов М.С, 
індикатором низького рівня політичної культури та низької ефективності громадянської освіти є той 
факт, що українські виборці віддають свої голоси на виборах, керуючись «ірраціональноемоційними» 
критеріями, здебільшого вже наперед не довіряючи своїм обранцям [11; 10]. 

Коріння проблеми низької ефективності громадянської освіти у пострадянській Україні слід шука
ти, передусім, в історії. Десятиліття панування тоталітарного режиму, репресій, залякувань, ошукувань 
українського народу та зрад національних інтересів з боку очільників держави, небаченої за рівнем 
корупції та зловживань завжди «злочинної» влади (таким є пануючий сьогодні стереотип), яка усіма 
можливими методами «придушувала» дух боротьби за правду, не могли не позначитись на політичній 
культурі та політичному дискурсі, що панують в українському суспільстві та створюють суттєві пере
шкоди на шляху його розвитку. Окремі світлі моменти історії, позначені приходом більш демокра
тичної влади, були нетривалими і не принесли результати, які би відклалися у суспільній свідомості 
у вигляді стабільних громадянських орієнтирів. Часто моменти сплеску громадянської активності у 
боротьбі за справедливість та законні інтереси закінчувалися черговим розчаруванням, відклалися у 
суспільній психології у комплексах меншовартості, невпевненості у своїх силах, песимізму та укоріне
ного у свідомості стереотипу вічного протистояння держави (або влади) і народу, який себе ніколи не 
отожнював з останньою. 

На рівні змісту освітньої галузі «Суспільствознавство», основними є такі проблеми, як: переван
таження змісту затеоретизованими темами, дублювання деяких змістових ліній в різних предметах 
галузі, недостатність або й відсутність діяльнісної складової, відсутність цілісного підходу, системи 
наступності від молодшої до старшої школи. «Стандарти не закладають системного послідовного і 
цілісного підходу до громадянознавчого аспекту освіти» [1].

Цікавим є спостереження освітянина О. Ковальчука, який перевірив українські підручники «Основи 
правознавства», «Людина і світ», «Всесвітня історія», «Історія України», «Українознавство та «Гро
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мадянська освіта» на відповідність рекомендаціям американських фахівців з Інституту Хадсона, які 
стверджують, що система громадянської освіти повинна містити такі основні компоненти навчальної 
програми, як: 1) теоретичні джерела і різноманітні напрями розвитку демократичної думки у світі; 2) 
компонент, який би допомагав учням зрозуміти, як демократичні ідеї були втілені у конкретні соціаль
нополітичні інституції і реалізовувалися на практиці за різного часу у країнах світу; 3) аналіз історії 
розвитку демократії у тій країні, де живуть учні; 4) інформація, знання якої допомогло би учням розу
міти сучасний стан демократії у світі, де вона існує, де за неї борються і які є її альтернативи. Дослідник 
прийшов до висновку, що жоден з українських підручників не містить цих важливих компонентів у 
комплексі [16]. 

Соціологічні дослідження також засвідчують низьку ефективність переважаючих навчальновихов
них методів, які застосовуються у громадянській освіті. Так, у більшості шкіл домінують інформацій
норецептивні та репродуктивні, а не пошуководіяльнісні методи навчання. Активне залучення учнів в 
обговорення важливих політичних, соціальних проблем, таким чином, нівелюється [31].

На нашу думку, проблема низької ефективності громадянської освіти та виховання в Україні, кри
ється, передусім, в особливостях суспільної психології. Відправними пунктами для нашого розуміння 
причин проблеми є наступні. 

Поперше, дозволимо собі не погодитись з думкою Ройла Д., який вважає, що в Україні концепція 
громадянської освіти «сприймається просто як синонім патріотизму» [29]. Таке хибне враження випли
ває з простого огляду змісту підручників, однак, потреба у вихованні патріотичного громадянина є зо
всім не безпідставною, адже неможливо виховати активну громадянську позицію у людей, які мріють 
полишити свою країну назавжди і не вірять у її потенціал (що, на жаль, підтверджується численними 
соціологічними дослідженнями). В Україні комплекс меншовартості, що століттями складався та закрі
пився у ментальності через сумні події, на які, на жаль, багата українська історія, заважає реалізувати 
мрії та надії молодих українців, применшуючи їх віру у краще майбутнє своєї батьківщини. 

Патріотизм починається з уроків історії, рідної мови та літератури, тому й недивно, що у незалежній 
Україні справжнього патріотизму у посттоталітарний період так і не прищеплено, адже мовна політика 
і до сьогодні залишається найбільш суперечливою проблемою, а погляди та оцінки української історії 
різняться до радикально протилежних. Як у суспільстві, де відсутня одностайна думка стосовно істо
ричного минулого країни та мови нації, можна розбудовувати демократичне громадянське суспільство, 
якщо відсутній основний рушій цього прогресивного розвитку – дух нації. Патріотизм об’єднує людей, 
і ось такої об’єднавчої сили бракує сьогодні українцям. 

Подруге, суттєвою перепоною для виховання активної громадянської позиції в української молоді 
є песимізм та невпевненість у своїх силах, які подолати можливо лише навчаючи молодь практичним 
навичкам захисту своїх інтересів та усіляко допомагаючи їй досягти успіху у цьому. Однак, це до сих 
пір було неможливим, адже самі вчителі таких навичок не мали, а навчання й до сьогодні зводиться 
лише до викладу теоретичних знань, які, на жаль, часто розбігаються з практикою. Недарма дослідники 
підкреслюють необхідність так званої «ресоціалізації» педагогічних кадрів, формування у педагогів 
позитивного ставлення до демократичних цінностей, готовності до прийняття нових форм взаємодії у 
соціальних групах [3].

У щоденному навчальному процесі, а надто у сфері реалізації учнями своїх прав, вчителі та учні 
опиняються частіше по різні сторони барикад: недарма нерідко можна почути нарікання представників 
адміністрації шкіл на сучасну молодь, яка намагається боронити свої права і робить це у досить «гру
бий» спосіб, забуваючи про свої обов’язки щодо наставників та інших дорослих. У такому психологіч
ному кліматі, коли вчителі і адміністрація шкіл самі подекуди не зацікавлені у розвитку активної по
зиції учнів, неможливо виховати й активну громадянську позицію, потрібну для розв’язання важливих 
суспільних проблем, з якими стикається молодь поза навчальним процесом. 

Потретє, громадянська освіта та виховання неефективні, бо дієвість цінностей та принципів існу
вання громадянського суспільства не підкріплені реальним прикладом. Як справедливо зауважує Анна 
Карнаух, «найкраща школа демократії – це практична участь у житті демократичного суспільства. І 
важко «навчати демократії», коли молодь бачить, що її не існує в державі» [14]. Нормативний підхід, 
що лежить в основі громадянської освіти в Україні, вкрай гостро оголює всі вади сучасних суспільних 
відносин, зокрема, між владою та народом, та вселяє у молодь глибоку недовіру до владних інститутів, 
що згодом призводить до правового нігілізму. 

Наступна проблема має яскраво виражений моральний аспект, адже демократичні цінності зали
шаються лише примарним ідеалом, якщо вони не практикуються в реальності і часто конфліктують з 
власними цінностями сучасної української молоді та її оточення. У просякнутому корупцією суспіль
стві молоді люди подекуди навіть у власних родинах стикаються з прикладами порушень. Хіба може, 
навіть найкращий, вчитель навчити чесній, принциповій позиції нетерпимості до порушень закону та 
прав людини, якщо у родині діти часто стикаються з такими випадками та звикають користуватися з 
благ, які з’являються у родині внаслідок або корупційних діянь, або інших зловживань та порушень 
закону батьками? Яскравою ілюстрацією до ситуації невіри у дієвість принципу верховенства права 
та рівності усіх перед законом, без яких неможливе громадянське суспільство, є поява у сучасному 
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лексиконі нового поняття «мажори», яким, очевидно, уроки громадянської освіти не потрібні. Вони 
навчаються з прикладу власних батьків. 

Тільки реальні, а не показові, моральні цінності громадянського суспільства, внутрішньо притаман
ні молодим людям здатні стати запорукою безперервного процесу розвитку та вдосконалення грома
дянського суспільства. Але процес прищеплення таких цінностей через виховання є тривалим і вимагає 
значних вольових зусиль та жертви власними інтересами заради блага громади, суспільства чи держа
ви. Беззаперечно, моральні цінності демократичного громадянського суспільства повинні виходити у 
практичну сферу – у простір комунікації, і, головне, ставати імпульсом для практичної дії... Етика має 
на меті моральнісне вдосконалення людини, що уможливлюється лише рівнем особистого розвитку на 
основі власного сприйняття соціальних чеснот [27, 138]. 

Серед важливих суб’єктивних якостей та вмінь, на виховання яких повинна бути спрямована грома
дянська освіта в Україні, є також критичне мислення, вміння долати стереотипи та йти на компроміс 
[8; 29]. 

Демократія можлива лише там, де виховується повага до іншого (у першу чергу, ідейного опонен
та), повага до його прав, думок, вчинків (ідея толерантності до індивідуальних відмінностей та, водно
час, рівності всіх перед законом, що лежить в основі суспільного порядку). В українському суспільстві 
тут спостерігається глибокий конфлікт та чимало суперечностей. 

 Якщо проаналізувати суспільний дискурс навколо питання влади та стосунків із нею, то стає оче
видним переважання інформації негативного контексту: про зловживання владою та службовим стано
вищем, про розкрадання народних багатств, про безкарність представників олігархічних кіл, які фор
мують політику у країні і т.п. Такий стан речей не лише відображає пануюче ставлення до влади, а й 
ще раз підкріплює вже і так загострені проблеми (песимізму, недовіри до влади, відсутності поваги до 
інших та до закону), про які йшлося вище. 

Актуальність побудови системи демократичної громадянської освіти в школі обумовлена вище
зазначеними реаліями політичного життя України, а також спонтанністю, неузгодженістю та безсис
темністю зусиль, спрямованих на його демократизацію, низьким рівнем суспільного прийняття де
мократичного ладу та довіри до нього; недемократичністю відносин між державою та суспільством і 
державою та особою [32].

Таким чином, нагальною потребою для вдосконалення процесу впровадження громадянської освіти 
та підвищення її ефективності є:

– проведення навчальних семінарів для учасників цільових груп компетентними спеціалістами, які 
мають практичний досвід у сфері політики, організацій громадського сектору та державних установ; 

– впровадження програм покращення поінформованості та підвищення компетенції вчителів у су
часних політичних тенденціях;

– активне залучення у сферу розвитку громадянської освіти на рівні школи відповідних громад
ських організацій; 

– надання можливості вчителям підвищувати свою кваліфікацію в альтернативних інституціях; 
– організація ресурсних центрів з громадянської освіти; 
– налагодження тісної співпраці між педагогічними університетами, професійними громадським 

організаціями, з одного боку, та обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, методич
ними кабінетами, регіональними управліннями і відділами освіти, з іншого;

– налагодження тісної співпраці молодіжних організацій з органами державної влади та стимулю
вання останніх до створення інформаційної продукції орієнтованої на дітей (прикладом цього може 
бути створення «дитячої» сторінки офіційних порталів органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування);

– створення та поширення у суспільстві позитивного (!) дискурсу і конструктивного діалогу навко
ло політичних проблем;

– інтенсифікація позакласної роботи учнів, де вони змогли б здобути та вдосконалити свої навички 
участі у громадському житті.

Важливо також підкреслити і потребу у зміні акцентів при визначенні показників якості політичної 
освіти з оцінки успішності засвоєння конкретної інформації (це лише проміжне завдання політичної 
освіти) на оцінку рівня таких характеристик, як здатність до продуктивної взаємодії, толерантність, 
відповідальність, готовність до самостійного вибору, ставлення до демократичних цінностей тощо. На 
думку Бойчук М., «для досягнення цього завдання «потрібно здійснити перехід від предметно орієнто
ваного до критеріально орієнтованого типу політичної освіти, логіку і зміст якого складають не сума 
знань та вмінь з окремих питань, а певні якості особистості, характер її мислення, соціальні й культурні 
орієнтації…Істотним елементом у цій моделі є створення сприятливих умов для активного осмислення 
інформації» [3].

Більш активне застосування інтерактивних, інформаційних та креативних методів у викладання кур
сів громадянської освіти здатне суттєво підвищити її ефективність [13; 25; 5]. Вміння вчителя вести від
критий, чесний діалог з учнями на важливі суспільні теми і, водночас, толерантність та повага до думок 
опонента – ключові вміння педагога, яким він, на власному прикладі, повинен навчити і своїх учнів. 
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висновки. Враховуючи вже існуючий досвід та напрацювання у сфері громадянської освіти, а та
кож виклики на шляху розвитку в Україні демократичного громадянського суспільства, серед яких і 
внутрішні проблеми у системі громадянської освіти, слід інтенсифікувати зусилля держави, громад
ських організацій, що працюють у цій сфері, у напрямку переосмислення ролі громадянської освіти 
та виховання, модернізації освітнього процесу та внутрішніх позитивних змін у суспільстві в цілому. 
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Стаття присвячена виявленню шляхів реалізації громадянської освіти у загальноосвітніх за-
кладах, розробці на цій основі методики громадянського виховання і способам досягнення ефектив-
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Формулювання дослідницької проблеми. Пріоритетним напрямом громадянської освіти молоді 
в сучасних умовах є особистісне прийняття цінностей демократичного суспільства. С. Вітвицька під
креслює, що кризова ситуація в Україні, пов’язана зі зміною пріоритетів основних цінностей, не може 
бути вирішена ні примусом, ні компромісом. Активізація розвитку демократичного гуманістичного 
суспільства відбудеться тільки тоді, коли здійсниться відповідна переорієнтація ціннісних орієнтирів 
всіх його громадян [1].

Розвиток сучасного суспільства неможливий без високоінтелектуальної і глибоко духовної люди
ни, яка відповідає вимогам демократичного суспільства. Формуванню саме такої особистості сприяє 
система громадянської освіти, що має на меті підготовку молоді до активної участі у житті демокра
тичного суспільства. 

Досвід розвинутих демократій свідчить, що їх ефективність ґрунтується на збалансованості вза
ємовпливів суспільства і держави, і цей баланс – на користь суспільства. Самовідтворення цієї якості 
відбувається як через спеціальні освітні заходи, так і завдяки самому існуванню розвинутого громадян
ського середовища, яке є характеристикою способу життя. В результаті, громадянська освіта та само
відтворення цього середовища з кожним наступним поколінням значною мірою тотожні. 

Те, що західні суспільства ще й усвідомлюють необхідність певного забезпечення базису цього 
процесу, свідчить про їхню глибинну переконаність у природності такого модусу існування. Надання 
необхідних знань молодим громадянам у системі освіти багаторазово закріплюється і тренується через 
здобуття індивідуального досвіду, умінь, навичок через спілкування з батьками та однолітками, участь 
у дитячих та юнацьких громадських організаціях, формування парадигми реалізації цілей шляхом віль
ної взаємодії в межах громадянського середовища.

Сформульовані в основних нормативноправових актах засади і принципи розвитку освіти – плюра
лізм, полікультурність, багатоманітність, толерантність, ко лективні й індивідуальні права та обов’язки, 
свобода, соціальна справедливість, самоусвідомлення (на ціональне, європейське, глобальне) тощо є 
ключови ми поняттями демократичної громадянської освіти. Вони відповідають як національним пріо
ритетам, так і загальносвітовим та європейським стандартам у галузі громадянської освіти. 

Громадянська освіта є важливою складовою становлення демократичної держави й громадянського 
суспільства в Україні, що передбачає істотну трансформацію світоглядних орієнтацій і самосвідомості 
людей. Вона поступово стає невід’ємним компонентом навчальновиховного процесу у загальноосвіт
ній школі. Упродовж останніх десяти років в Україні формується система громадянської освіти.

За цей час напрацьована певна правова база, методологічні основи, які відображені у відповідних 
документах і дослідженнях, нові методи та форми навчання предметів, які враховують потреби фор
мування громадянської компетентності учнів. Останнім часом видані нові програми і навчальномето
дичні матеріали для спеціальних курсів з громадянської освіти для старших класів, є значна кількість 
педагогічних розробок з цієї тематики, рекомендацій профільного міністерства України.

Таким чином, в Україні нагромаджено значний доробок у галузі громадянської освіти і виховання. 
Проте, він потребує ґрунтовного аналізу й осмислення з метою систематизації та узагальнення підходів 
до змісту громадянської освіти.

виклад основного матеріалу. Громадянська освіта має на меті підготовку дітей та молоді до ак
тивної участі в житті демократичного суспільства й розвитку демократичної культури. Громадяни ма
ють вчитися бути вільними, незалежними і творчими, критично мислити, знати свої права і обов’язки, 
вміти працювати в колективі, вести діалог та переговори.
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Під час навчання у загальноосвітній школі у учнів повинен бути сформований певний рівень готов
ності до дорослого життя, певна сукупність характеристик, життєва компетентність, яка може забез
печити молодій людині здатність орієнтуватись у сучасному суспільстві, швидко реагувати на запити 
часу, ефективно та успішно самореалізовуватись поза школою.

Такі характеристики повинні сформуватись у процесі навчання, що передбачає наявність у випус
кника знань, умінь, ставлень, досвіду діяльності й розвинутих і апробованих ним поведінкових моделей.

Оскільки життя нинішнього суспільства є складним і багатогранним, учень, щоб бути успішною 
людиною, повинен набути компетентності у різних сферах: політичній, економічній, духовній, соці
альній тощо. Тому згідно компетентнісного підходу до навчання висувається положення про систему 
компетентностей, які формуються у школярів за роки навчання. Таку систему складають ключові, га
лузеві та предметні компетентності.

Однією з таких компетентностей, значення якої для сучасного суспільства важко переоцінити, є 
громадянська компетентність. Громадянська компетентність може бути розглянута як одна з ключових 
компетентностей людини, під якою розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно 
реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського сус
пільства.

Громадянська компетентність є однією з ключових компетентностей особистості (вміння вчити
ся, соціальна, загальнокультурна і т.д.). Згідно з Концепцією громадянської освіти в школах України 
(розробленою групою українських педагогів у рамках проекту «Освіта для демократії в Україні») її 
складовими є:

– громадянські знання, на основі яких формуються уявлення про форми функціонування особистос
ті в політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному полі демократичної держави;

– громадянські вміння та досвід участі в соціальнополітичному житті суспільства і практичного 
застосування знань;

– громадянські чесноти, норми, установки, цінності та якості, притаманні громадянинові демокра
тичного суспільства. 

Сьогодні громадянська освіта представлена в освітніх системах різних країн у кількох варіантах: 1) 
як окремий предмет за вибором; 2) як окремий обов’язковий предмет; 3) як інтеграція тем громадян
ської освіти в інші предмети або проведення міжпредметних занять, де громадянська освіта поєднуєть
ся зі змістом інших предметів (інтегровані уроки, проекти, конференції). 

Крім того, громадянська освіта реалізовується через позакласну роботу і так званий інституційний 
підхід, в якому цілі громадянської освіти досягаються всією організацією навчальновиховного про
цесу у навчальному закладі.

Зміст громадянської освіти найчастіше охоплює різні аспекти навчання: культурологічні, філософ
ські, аксіологічні знання про громадянські, демократичні, загальнолюдські, національні цінності; по
літичні, правові й соціальнопсихологічні знання. Разом з тим, громадянська освіта не зводиться до 
знань, а включає формування відповідних цінностей і дій, що відповідають їм. 

Мета громадянської освіти – сформувати особистість, якій властиві демократична громадянська 
культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадян
ською відповідальністю, готовністю до компетентної участі у житті суспільства.

Виходячи з поставленої мети, завданням громадянської освіти є формування трьох світоглядних 
орієнтацій особистості, продукування власної філософії життєдіяльності, самовизначення й самореа
лізація в економічній, соціальній, культурній, політикоправовій сфері, формування мотивації й осно
вних умінь, необхідних для відповідальної участі в громадянськополітичних процесах, критичнокон
структивне ставлення молоді до життя суспільства, орієнтація на позитивні соціальні дії, формування 
толерантності, гуманізму [3, 37]. 

Громадянська освіта не обмежується інформуванням, вона також формує позиції й стосунки сту
дентів до тих або інших явищ і процесів життєдіяльності суспільства, сприяє становленню в них нових 
алгоритмів громадянської активності. Не важко помітити, що сукупність поставлених завдань охоплює 
практично весь спектр особистісного розвитку сучасної людини, а не тільки ракурс громадянськості.

Підготовка молоді до активної участі в демократичних процесах є надзвичайно важливим і склад
ним завданням. Однак, оволодіння азами демократії не може виступати еквівалентом всієї системи 
громадянських якостей.

У цілому, ми цілком згодні з тим, що зміст громадської освіти повинен орієнтуватися не тільки на 
розвиток уявлень молоді про громадянськість й шляхи її реалізації на основі системи понять із різних 
галузей наукових знань, а й на формування емоційноціннісного компонента громадської культури 
особистості, що включає, насамперед:

– усвідомлення абсолютної цінності прав людини, свободи особи;
– усвідомлення себе як громадянина й патріота України;
– почуття власної гідності, гуманізм, толерантність, плюралізм, здатність до компромісу;
– лояльне й одночасно вимогливе ставлення до влади, законослухняність;
– активну позицію щодо необхідності брати участь у демократичних перетвореннях;
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– усвідомлення себе як особистості, здатної впливати на ситуацію у державі; 
– критичне сприйняття соціальнополітичної інформації;
– усвідомлення можливості й цінності самостійного політичного вибору;
– готовність відповідати за власні рішення і їхні наслідки;
– усвідомлення взаємозалежності інтересів окремих людей, соціальних груп у суспільстві [5].
У педагогічному плані громадянськість містить у собі три складових: знання переживання, вчинки: 

«Їх співвідношення можна подати у вигляді лійки. Її найширша частина вбирає у себе знання громадян
ського змісту. Але цей інформаційний елемент міцно не зафіксується у психіці, глибоко не засвоїться, 
якщо знання не одержать необхідне емоційне забарвлення. Менша питома вага у структурі громадян
ськості належить вчинкам, поведінці, практичним діям.»

Громадянська освіта посідає важливе місце і передбачає насамперед політичну, економічну, право
ву освіченість та здатність керувати відповідними знаннями в сучасних умовах.

Одним із найважливіших у громадянській освіті є поняття держави. У свідомості учня повинно за
кріпитися знання про головні принципи правової держави, шляхи її розбудови, взаємозв’язки законо
давчої, виконавчої та судової влад, демократії та дисципліни. Учень, як і кожний громадянин України, 
повинен мати уявлення про державу, її тип, державний і національний суверенітет, політичну незалеж
ність, еволюцію національної державності.

Другим важливим поняттям є громадянське суспільство. Учні повинні усвідомити, що громадян
ському суспільству властиві такі характерні риси, як визнання людини, її прав і свобод найвищою сус
пільною цінністю, пріоритет суспільства над державою, забезпечення економічної свободи громадян 
та їх об’єднання, наявності плюралізму матеріального і духовного життя, тощо.

Неабияке значення має усвідомлення учнями поняття етносу як сукупності людей, пов’язаних 
спільністю історичного походження, мовою, культурою, традиціями та звичаями, психічним складом, 
менталітетом.

Практика громадянської освіти і громадського виховання в різних країнах має свої універсальні та 
спеціальні характеристики. Проте, гуманістичний характер громадянської освіти визначає її головні 
універсальні принципи, які закріплені у «Концепції громадянського виховання особи в умовах розви
тку української державності». Серед цих принципів слід назвати такі: гуманізація та демократизація 
виховного процесу, самоактивність й саморегуляція, системність, комплексність та міждисциплінарна 
інтегрованість, наступність та безперервність, відповідність культурі, інтеркультурність.

Виховання громадянина має бути спрямоване на розвиток патріотизму як любові до свого народу, 
до України. З патріотизмом органічно поєднується національне виховання, яке є основою культурно
історичного розвитку нації, а, відповідно, й особистості. Національний компонент виховання найви
разніше втілюється у змісті навчальних дисциплін, їх методичному забезпеченні, у самій атмосфері 
життя навчального закладу. Вивчення мови, літератури, історії, географії, повинно усебічно відобра
жати національні особливості, відзначатися етнічним забарвленням, бути джерелом формування на
ціональної свідомості, національної гордості.

Особлива роль у змісті навчання і виховання відводиться українознавству, яке є методологічною 
основою організації навчання і виховання в сучасних умовах. Визначальною характеристикою гро
мадянської зрілості як результату громадянського виховання є розвинена правосвідомість. Тому стра
тегічним завданням правового виховання виступає формування у свідомості молоді ідей великої со
ціальної цінності права, активних правових установок та орієнтацій. При цьому необхідно не просто 
висвітлювати зміст правових норм, але й показувати їх моральну й політичну суть, соціальну справед
ливість, гуманізм, демократизм, відповідність загальним принципам права, розкривати роль правових 
норм та інших правових явищ у задоволені громадських та особистих потреб кожної людини.

У правовому вихованні важливо виховувати у молоді правові почуття, які регулювали б її поведін
ку: почуття законної обраної мети, правомірності шляхів і засобів її реалізації, справедливості, нетер
пимості до порушників норм права, відповідальності тощо. Інакше основними регуляторами поведінки 
молодих людей будуть прості емоції (страх, гнів), які ведуть до ситуативної поведінки, нерідко до 
неправомірної.

Оскільки в кінцевому рахунку вся правовиховна робота спрямовується на формування суспільної 
активності особистості, важливим завданням правового виховання є формування у молоді активної 
життєвої позиції у правовій сфері. У юридичній літературі розглядають такі рівні активності особис
тості стосовно вимог закону. Так, при дотриманні особистістю правових норм проявляється мінімаль
на ступінь активності, тому тут вимагається тільки уникнення дій, які заборонені законом. Коли ж 
особистість виконує правові норми, вона проявляє більше активності у діяльності. При використанні 
правових норм особистість проявляє найвищу ступінь ініціативи і активності. Безумовно, важливим 
завданням правового виховання є подолання у правовій свідомості окремих учнів помилкових поглядів 
і переконань, негативних навичок і звичок, які сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

Процес засвоєння системи знань про людину, суспільство, громадянська освіта, що сьогодні най
більше активно реалізується в школі, може здійснюватися у чотирьох формах: як навчальний предмет, 
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як міжпредметна форма діяльності в рамках освітнього простору, як організація позакласної й поза
шкільної діяльності в рамках освітнього простору, як організація шкільного життя, що сприяє демо
кратичній поведінці [2, 39].

На думку Л.В. Корінної, громадянські цінності включають: громадянський обов’язок, громадян
ську совість, громадянську відповідальність, повагу до громадянських прав й обов’язків, громадянську 
свідомість, потребу в громадянських діях і вчинках, повагу до законів держави, почуття патріотизму, 
почуття інтернаціоналізму, етнічну толерантність, почуття особистої свободи, громадянську честь і 
гідність, політичну культуру, громадянську активність, громадянську поведінку [2, 43].

Не важко помітити, що ці підходи не виключають, а доповнюють один одного. Громадянська освіта 
сьогодні передбачає використання у викладанні сучасних інтерактивних методик, активізацію діяль
ності учнів у процесі засвоєння навчального матеріалу.

Протягом навчання учні повинні навчитися працювати в парах і малих групах, вислуховувати один 
одного, відстоювати власні погляди, поважаючи при цьому право іншого на власну думку, виконува
ти проекти, презентувати результати спільної роботи, аналізувати й узагальнювати отриманий досвід. 
Розкриваються демократичні основи функціонування сучасної школи, шляхи створення сприятливого 
демократичного середовища у процесі навчальних занять і в позакласній роботі, організації системи 
шкільного самоврядування.

Розкриваються форми й методи організації позакласної роботи, і особливо, організації проектної 
діяльності учнів. Розроблений і реалізований міжпредметний підхід до вивчення громадянських знань, 
шляхи інтеграції цих знань до змісту окремих предметів.

Громадянська освіта передбачає посилення уваги учителів і науковців до розробки та запровад
ження нових методик навчання і виховання зокрема найкращих зразків вітчизняного та зарубіжного 
досвіду.

Пріоритетну роль у громадянській освіті відіграють активні й інтерактивні технології та методи 
навчання. Велику роль у вихованні громадянина відіграють інтерактивні тренінги. Вони дають учите
лям змогу побачити процес навчання очима учнів, зіткнутися з проблемами, що можуть виникнути в 
процесі формування громадянської компетентності школярів і свідомо підійти до вироблення шляхів 
їх подолання.

Методика громадянської освіти потребує створення у процесі викладання системи навчальних си
туацій, в яких на практиці апробуються засвоєні громадянські знання, уміння та цінності. Важливе 
місце посідає проектна робота, що передбачає проведення акцій і компаній, досліджень, видання газет 
для досягнення як навчальних так і виховних цілей. 

Формування громадянської компетентності учнів у сучасні школі вимагає перепідготовки учителів, 
оскільки лише послідовна, цілеспрямована робота з навчання вчителів допоможе опанувати їм знання, 
уміння та навички.

Громадянська освіта виховує активного громадянина своєї держави, людину національно свідому, 
яка поєднує в собі здобутки національної культури із загальнолюдськими. Щоб забезпечити таку мету 
громадянського виховання, школа має готувати підростаюче покоління до життя в громадянському 
суспільстві.

Суспільствознавчі дисципліни є пріоритетними в контексті гуманізації освіти. Однак, вони не
достатньо відображають проблеми громадянського навчання й виховання, сучасний рівень грома
дянської освіти, новий її зміст з пріоритетом загальнолюдських цінностей, що ґрунтуються на наці
ональній основі. Тому реалізація завдань громадянської освіти потребує введення нових дисциплін 
і створення нового покоління підручників та посібників. Забезпечити цілісний зміст громадянської 
освіти можуть такі курси середньої школи, як «Права людини», «Основи правознавства», «Основи по
літології», «Основи економічних знань», «Соціологія» та громадянська освіта як завершальний пред
мет суспільствознавчого циклу. Крім того, історія та правознавство як основні предмети, що сприяють 
формуванню громадянських компетенцій, якнайкраще забезпечують реалізацію завдань міжпредмет
ного підходу до громадянської освіти.

Формування громадянської компетентності у навчальному процесі доповнюється розбудовою від
повідної системи позакласної та позашкільної роботи та створення демократичного клімату в шкільних 
колективах. Позакласна робота передбачає можливість участі школярів в обговоренні різних проблем 
суспільного, політичного, культурного, економічного життя, проблем своєї школи, місцевої громади, 
навчання школярів, обґрунтовувати власну думку в дискусії, виявляти громадянську позицію та від
повідальність у різних ситуаціях суспільного та особистого життя, вміти захищати власні і колективні 
права і свободи. Розв’язанню цих завдань сприяє залучення учнів до активної участі в житті школи та 
місцевої громади, орієнтоване на суспільно корисні справи, реалізацію соціальних проектів тощо. Саме 
школа і позашкільне довкілля мають стати для школярів тим середовищем, де вони вперше відчують 
себе справжніми громадянами.

Реалізація школярами власної громадянської позиції через особисту участь у суспільній діяльнос
ті, взаємодія з громадськими об’єднаннями та організаціями, соціальними інституціями, державними 
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закладами та інші форми соціальної практики сприяють ефективному розв’язанню завдань громадян
ського виховання.

висновки. Громадянська освіта виховує активного громадянина своєї держави, людину національ
но свідому, яка поєднує у собі здобутки національної і загальнолюдської культури. Щоб забезпечити 
досягнення такої мети громадянського виховання, школа повинна готувати підростаюче покоління до 
життя у громадянському суспільстві.

Національна стратегія навчання й виховання підростаючого покоління в Україні потребує впрова
дження нової освітньої парадигми, мета якої полягає у всебічній підготовці молодої людини до життя в 
багатовимірному, полікультурному, швидкоплинному світі, що дедалі більше глобалізується. Україна 
є складовою цього процесу і не може відсторонити своїх громадян від загальносвітових тенденцій. 
Тому одним із найважливіших завдань сучасної педагогіки є адаптація молоді до реалій сьогодення, 
розуміння свого місця в цьому бурхливому житті, соціалізація особистості різноманітними засобами, 
зокрема за допомогою курсу «Громадянська освіта».
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ідея громАдянствА тА громАдянського виховАння  
в істориЧній ретроспективі

Стаття присвячена аналізу шляхів формування громадянськості в сучасних умовах трансфор-
маційних процесів в українському суспільстві. В роботі зроблено акцент на впливі громадянської 
освіти, яка здійснюється в навчальних закладах в процесі навчання і виховання. Обґрунтовано нові 
смислові грані понять «громадянське суспільство» й «громадянськість» в сучасних умовах перехо-
ду до демократичного суспільства. Також встановлено зв’язок формування національної ідентич-
ності громадян України зі становленням громадянського суспільства в США, Франції та Японії.

Ключові слова: громадянськість, громадянське суспільство, громадянська освіта, трансфор-
маційні процеси, демократія, традиційні цінності, національна ідентичність, історична ретро-
спектива.

Larysa Redka. Idea of citizenship and civic upbringing from historical perspective.
In the article the author analyzes ways of developing idea of citizenship in the modern Ukrainian 

society that is going through transformational processes. She emphasizes the impact of civic education and 
analyzes new boundaries of the notions of «civil society» and «citizenship» in the context of democratic 
transformation. She also describes connections between trends in the process of development of national 
identity of Ukrainians and development of civil society in the USA, France and Japan. 

Keywords: citizenship, civic education, civil society, democracy, transformation processes, traditional 
values, national identity, historical perspective.

Формулювання дослідницької проблеми. Перспективи формування громадянського суспільства 
в Україні на основі аналізу історичного вітчизняного та зарубіжного досвідів.

Актуальність. Вагомість дослідження проблеми формування громадянськості обумовлена демо
кратичним транзитом країни. До загально цивілізаційних факторів, що обумовлюють актуальність 
формування громадянськості, належать відкритість світові, який стає більш глобалізованим, та про
цеси інформатизації, що поряд з матеріальним поступом негативно впливають на молодих людей із 
несформованим світоглядом.

Успішність соціальних трансформацій в Україні, перехід від «хаосу» до «порядку» (І.Пригожин), 
потребують розвинутого громадянського суспільства. Передумовою суспільства такого типу й умовою 
переходу до нього є громадянська освіта. Саме в розбудові громадянського суспільства український 
соціум може почерпнути необхідну йому «енергію розвитку» (за М.Грушевським). 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що сьогодні гостро постала теоретична і практична про
блема вироблення перспективного підходу до оцінки української історії і незалежної, самостійної іде
ологічної та політичної позиції щодо оцінки шляхів і засобів розвитку громадянського суспільства в 
Україні.

мета дослідження – виявити особливості та фактори формування громадянськості в умовах соціо
культурних трансформацій українського суспільства.

Постановка мети передбачає виконання наступних завдань:
– узагальнити науковий матеріал з питань розуміння громадянськості;
– визначити роль держави у розбудові громадянського суспільства;
– дослідити умови формування громадянськості в різних країнах;
– розкрити роль громадянської освіти в процесі освітньої діяльності;
– виявити роль і місце національної ідентичності українських громадян у перетворенні суспільства 

на цілісну громадянську й національну спільноту.
стан наукової розробки проблеми. Розв’язання проблеми інтенсифікації процесів становлення 

громадянського суспільства, як одного із ключових чинників забезпечення суспільнополітичної ста
більності, є досить актуальним завданням, на що звертає увагу чимало дослідників.

Перспектив розвитку громадянського суспільства торкаються у своїх роботах С.О. Кририченко 
[10], А.Ф. Колодій [11] та Л. Кравченко [12]. Е.В. Шапаренко [24] в своїй роботі досліджує ціннісні 
підвалини громадянської освіти. На проблеми розвитку та становлення громадянськості в Україні звер
тають свою увагу В. Гаєць [2], О. Кресін [13], та П. Альтер [1].

Особливості розвитку та функціонування громадянської освіти в зарубіжних країнах характеризу
ють Ф.М. Кирилюк [8], В.Ф. Сухіна [19], А.Демишель [4].
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Формування громадянськості – складна соціокультурна проблема. На даний момент існують різні 
напрямки й точки зору як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі на формування громадянськості, 
що ускладнює чітке формулювання її цілей, завдань, напрямків розвитку, змісту, методів, організа
ційних форм. Необхідність розробки даної теми та рівень розробки деяких її аспектів вступають у все 
більш очевидне протиріччя між об’єктивною потребою у розбудові громадянського суспільства та у 
розробці теоретичних основ розвитку вітчизняної громадянської освіти й підходами, що склалися в 
практиці їх функціонування. Багатовимірність феномену громадянськості й різноманітність її інтер
претацій і тлумачень, всебічність прояву в процесі формування громадянина України обумовлюють 
необхідність звернення до цього поняття з принципово нових позицій [14]. 

Правова форма взаємовідносин держави і суспільства відбивається у визнанні відносно незалеж
ного існування і функціонування правової держави і громадянського суспільства. Держава загалом не 
може ототожнюватись із суспільством тому, що у такому випадку і суспільство, і державу необхідно 
було б характеризувати як режим тоталітаризму [9]. Проте між державою і суспільством повинна до
тримуватись певна дистанція, яка і забезпечує демократію, відповідний рівень свободи суб’єктів гро
мадянського суспільства. Водночас, ця межа відносна, а не абсолютна, бо держава за своєю сутністю є 
необхідною для існування і розвитку громадянського суспільства.

Правильною щодо цього є думка Г. Гегеля, який не вважав державу чимось зовнішнім стосовно 
громадянського суспільства і пояснював їх взаємозв’язок діалектично. Він вказував, що громадянське 
суспільство є єдністю різних осіб, які його складають [10]. А якщо це так, то зрозуміло, що вони мають 
власні, інколи навіть протилежні інтереси, для узгодження яких і необхідна держава, яка є організацією 
загального зв’язку кожного з кожним.

Таким чином, виокремлюючи об’єктивний характер походження і необхідність держави для форму
вання і розвитку громадянського суспільства, Г. Гегель водночас помилявся, стверджуючи, що держа
ва – це абсолютна мета його існування.

Приблизно аналогічної позиції дотримувався М. Бердяєв, коли стверджував, що держава у суспіль
стві є об’єктивно необхідною, але в такому вигляді вона існує до певних меж. Держава, на його думку, 
це об’єктивна, природна і історична реальність, яка не може бути ні створена, ні зламана через людське 
свавілля. Якщо держава повністю узурпує суспільство, то це означатиме, що вона знищує людину, як 
вільну особистість [7].

Виходячи з цього, можна стверджувати, що у співвідношенні суспільства і держави можна виокрем
лювати різні етапи, які відрізняються між собою притаманними їм формами, принципами, методами, 
механізмами і т. ін., але усі вони врештірешт демонструють ту роль і місце, які посідала держава в гро
мадянському суспільстві. Ця роль і місце суттєво змінювалися з плином часу і дійшли тієї межі, коли 
в системі суспільних зв’язків домінуючим є їхній зв’язок, що ґрунтується на принципах саморегуляції 
і самоуправління, за якими має перебудовуватись і формуватись державність.

Проблема формування громадянського суспільства не може вирішуватись вольовими, а тим більше 
авторитарновладними методами, оскільки у становленні громадянського суспільства, зокрема в Укра
їні, вирішальну роль повинен відіграти не суб’єктивний фактор, а об’єктивний, природноісторичний 
процес розвитку суспільства, де люди відіграють найважливішу роль, як головна виробнича сила сус
пільства, основний суб’єкт створення матеріальних і духовних цінностей [3]. Саме сучасним поколін
ням людей довелося сформувати громадянське суспільство, тобто відштовхуючись від уже досягнуто
го у народному господарстві, освіті, культурі і т. ін., збільшуючи багатства українського суспільства, 
забезпечити його еволюційний прогрес. 

Отже, надалі необхідно чітко визначитись хоча б із загальною концепцією діяльності у цьому на
прямі з урахуванням не тільки теоретичнонаукових ідей, світового досвіду його побудови, але, що 
особливо актуально, з розумінням реалій нашого сьогодення [13].

Закономірності соціальної психології вимагають також не допустити песимізму, людського відчаю 
щодо можливості формування громадянського суспільства. Історія розвитку людства знає надзвичайно 
багато позитивних і негативних прикладів, що звеличували або принижували силу духу людини і тим 
самим вирішували долю народів: були пригнічені і темні натовпи, що полювали і спалювали відьом, 
але їй відомі і горді та незалежні афіняни і римські громадяни [11].

Громадянське суспільство органічно взаємопов’язане з державою, воно не існувало до держави і 
поза державою і, водночас, громадянське суспільство володіє стосовно держави верховним сувереніте
том, сенс якого полягає в тому, що саме інтереси громадянського суспільства мають у країні пріоритет 
щодо державних інтересів, структури державного апарату, форм держави, державноправового режи
му і т. ін. Це особливо наочно виявляється у сфері захисту прав і свобод громадянина, де громадянське 
суспільство може і повинно діяти як сила, що не залежить від держави [5].

Громадянське суспільство в особі спочатку самодіяльних асоціацій людей (релігійних і політичних 
корпорацій, гільдій, прошарків, пізніше – кооперативів, профспілкових комітетів та інших), поклика
них відображати і захищати їх групові та індивідуальні інтереси і права, вступає в особливі відносини 
з державою, для розуміння яких важливо врахувати таке. Якщо держава знає різні форми і режими 
правління – республіканські і монархічні, демократичні і недемократичні, – то для громадянського 
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суспільства на рівні політики характерна демократична форма існування. Чим більш розвинутим є 
громадянське суспільство, тим більше підстав для демократичних форм держави. І навпаки: чим менш 
розвинутим є громадянське суспільство, тим більше підстав для існування авторитарних і тоталітарних 
режимів державної влади [8].

Громадянське суспільство у процесі свого розвитку має стабільну тенденцію до охоплення все біль
шої кількості населення і не тільки власників, а й інших незаможних його верств. Якщо у рабовлас
ницькому суспільстві раб не був його членом, то у феодальному – селянин, міщанин набули вже дея
ких прав. З виникненням і розвитком капіталізму робітник стає повноцінним членом громадянського 
суспільства і громадянином держави з обсягом прав і обов’язків, що постійно збільшуються. Держава 
після цього, а також із виникненням різноманітних суспільних асоціацій, змушена ставати на шлях 
правового впорядкування своїх відносин з усім населенням і істотно перебудувати свої власні струк
тури [10].

Розглядаючи проблеми формування громадянського суспільства, слід також звернути увагу на те, 
що воно у різних країнах є далеко не однаковим. Громадянське суспільство – це не стереотип, а ідея, 
яка передбачає практичне втілення з урахуванням традицій, історії, менталітету населення [8].

У громадянському суспільстві, сформованому переселенцями, люди боролись за незалежність про
ти англійської монархії, поступово впроваджували у суспільство найбільш йому притаманні принципи 
соціального життя. Серед них найважливішим вважався принцип особистої свободи, що пізніше разом 
з принципом недоторканності приватної власності заклав основи громадянського суспільства у США. 
Насамперед ці принципи були закріплені у Конституції США 1787 р. і в американському законодав
стві, хоча спочатку не поширювались на негріврабів, а пізніше почали зводитись до регламентування 
усієї сукупності політичних та економічних основ громадянського суспільства [18].

Іншим був процес формування громадянського суспільства у Франції. Він розпочався з Великої 
Французької буржуазної революції, яка заклала основи нової держави та становлення демократичних 
політичних інститутів суспільства, зруйнувавши натомість старі феодальні суспільні відносини. Проте, 
процес цей був складним і тривалим. Досить згадати, що на цьому шляху було декілька спроб рестав
рації монархічного режиму, революцій та збройних повстань, насильницьких дій як з боку правлячих 
кіл, так і народних мас. Про складність створення французького громадянського суспільства свідчить 
той факт, що у різні роки у Франції приймалися три монархічні конституції та шість республіканських, 
існували два режими, які не були конституційно оформлені, а також чотири тимчасових правління. До 
того ж слід взяти до уваги, що кожна влада посвоєму вирішувала питання формування громадянського 
суспільства, гальмуючи, або, навпаки, стимулюючи його розвиток [4].

Показовою у цьому питанні є також Японія. Водночас, слід визнати, що національний генотип, під 
яким розуміють найглибшим та найстабільніший зріз національної культури, в японців зовсім не відпо
відав традиційним уявленням про ринкові відносини (закриті сімейнородові спільності, суспільний ко
лективізм, негативне ставлення до індивідуальної ініціативи, традиційнопатріархальне право і т. ін.) [8].

Важливим показником розвитку громадянського суспільства є не тільки число організацій, але й 
участь людей у їх діяльності – громадське залучення. Тут, на перший погляд, картина менш втішна: 
частка населення, зайнятого громадською діяльністю не лише невисока, вона ще й має тенденцію до 
зниження [19]. 

Громадянське суспільство на українських теренах має глибоке історичне коріння та етнонаціональ
ну традицію, що сягають сивої давнини та створюють його унікальну та неповторну специфіку, зумов
люють формування притаманного лише Україні типу громадянськості. Задоволення матеріальних та 
духовних потреб людини визначали необхідність формування різних елементів людської самооргані
зації та самореалізації українського суспільства [20].

Громадянське суспільство сьогодні йде еволюційним шляхом розвитку, а у новій Конституції Укра
їни фактично зафіксовані базові засади його розбудови. Так, Верховна Рада України приймає Основний 
Закон України «дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись 
про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демокра
тичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, 
попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями» [21].

Закладено політикоправові та економічні основи громадянського суспільст ва, на які можна оперти
ся у подальшій його розбудові, однак, до певної міри, бо існує розрив між офіційно задекларованим та 
реально існуючим порядком реа лізації. Відбуваються докорінні зміни у соціальній структурі суспіль
ства, проте при всій соціальній розгалуженості, стан громадянського суспільства у цій  сфері характе
ризується на сьогодні суттєвим соціальним розшаруванням [22].

Накопичено досвід громадянської самоорганізації та самореалізації, що знайшли свій активний про
яв у формуванні громадських організацій та рухів, політичних партіях, засобах масової інформації, а 
також – виборах, референдумах, коаліціях, опозиції, лобізму, групах тиску, місцевому самоврядуванні 
тощо [15]. Тобто, маємо досить потужний організаційноструктурний потенціал, який би давав мож
ливість громадянам реалізовувати власну владну волю – брати участь у процесі прийняття рішень з 
життєво важливих питань і здійснювати контроль за їх реалізацією. 
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Проте, реальний вплив цих структур незначний, а їх можливості обмежені. Склалася ситуація, що 
мала місце на українських теренах на початку ХХ століття і знайшла свою влучну оцінку в одного з 
лідерів українського національновизвольного руху С.Петлюри: «Там, де національна свідомість ши
роких народних мас перебуває ще на порозі формування, там де вона виходить, так би мовити, зі стадії 
ембріону і шукає тільки відповідних форм для своєї реалізації, там, звичайно не можна більшого ви
магати від національнополітичних формувань» [16].

Формування засад громадянської культури забезпечується, перш за все, якісною за змістом і фор
мою системою освіти, яка реформується сьогодні з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. 
Трансформаційні перетворення національної освітньовиховної системи передбачають формування 
соціальноактивної самодостатньої особистості з гуманістичними цінностями, громадянською свідо
містю та цілісною системою знань шляхом пізнання і самопізнання, розвитку і саморозвитку, творення 
і самотворення, визначення і самовизначення, реалізації і самореалізації. 

Нова змістова наповненість блоку дисциплін гуманітарного циклу, що склалася за роки незалежнос
ті України, сприяє становленню кожної людини як особистості нового типу, формуванню її духовної 
культури, вихованню громадянина в кращому розумінні цього слова, дозволяє долучитися до важли
вих компонентів громадянської культури. Українські та і європейські реалії, де перевага надається ви
вченню фундаментальних дисциплін, вимагають змін у ставленні до дисциплін гуманітарного циклу, 
бо, як свідчить історичний досвід людської цивілізації, помилки у соціальній сфері людського буття 
коштували їй куди дорожче, ніж технологічні прорахунки [23].

Нині Україна проводить активну адаптацію системи освіти згідно Болонських принципів. Євро
пейський вибір України – це орієнтація на базові цінності західної культури – парламентаризм, права 
людини, права національних меншин, лібералізація, свобода пересування, свобода отримання освіти 
 будьякого рівня тощо. Все це є невід’ємні атрибути громадянського суспільст ва [21].

При всій різноманітності цього процесу Україна йде до громадянського суспільства через націот
ворення, національне самоусвідомлення та саморозуміння, моральноетичний підйом нації, формуван
ням модерних політичної нації та української національної еліти, а вже звідси – до розуміння грома
дянського суспільства як загальнолюдської цінності [12].

На відміну від Західної Європи, де громадянське суспільство формувалося внаслідок тривалої пер
манентної еволюції і знаходиться в процесі модернізації сьогодні, в Україні на різних етапах історич
ного розвитку існували лише його окремі елементи, які так і не стали завершеною системною структу
рою [11]. Цим зумовлюється ще одна особливість становлення громадянського суспільства в сучасній 
Україні – визначна роль держави та ініціювання цього процесу, як правило, революційним шляхом 
зверху. Розбудова української держави та громадянського суспільства співпадає у часі на протива
гу постсоціалістичним країнам Східної Європи (Польща, Угорщина), які на момент розпаду існуючої 
системи мали всі атрибути державності [14]. Тому для нас, як ніколи, важливим є розбудова міцної 
суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави з прозорою державною політи
кою та цивілізованими механізмами взаємодії з громадянським суспільством, адже, на думку Томаса 
Каротерса, ніщо не приносить більшої шкоди його розвитку, як слабка летаргічна держава.

Однією з головних умов забезпечення соціальнополітичної стабільності є належний розвиток гро
мадянського суспільства. Саме тому створення громадянського суспільства віднесено до пріоритетних 
національних інтересів. Це означає, що розв’язання проблеми інтенсифікації процесів його становлен
ня як одного із ключових чинників забезпечення суспільнополітичної стабільності є досить актуаль
ним завданням, на що звертає увагу чимало дослідників [20].

За роки незалежності в Україні склалась мережа інститутів громадянського суспільства, завдяки 
яким суспільне життя набуло певних рис громадянського суспільства, рис, які істотно відрізняють його 
від життя за комуністичного режиму. Формально існує правове поле, необхідне для захисту прав особи 
та для її добровільної участи у вирішенні громадських справ [15].

Водночас, активність громадських організацій та їх вплив на суспільне життя і свідомість людей ще 
недостатні, а рівень правової захищеності індивідів і груп, які вони утворюють, далекий від бажаного. 
Засоби масової інформації, які мали б підвищувати рівень цієї захищеності, самі поки що потребують 
захисту. Тиск як з боку держави, так і з боку могутніх приватних інтересів, позбавляє ЗМІ свободи та 
неупередженості, а людей – повної та об’єктивної інформації. Це особливо помітно в періоди, коли ви
рішуються важливі політичні питання (під час виборів, референдумів, політичних кризових ситуацій 
тощо) [16].

Громадянське суспільство в Україні поки що не заявило про себе як центр сили, з яким би му
сили рахуватися владні структури, не стало противагою владі. Вкрай потрібні радикальні зрушення 
в системі цінностей, у характері стосунків між державою і громадянином (суспільством), в судово
правовій системі. Покладання на «зв’язки» при захисті особистих інтересів та на «керівництво» при 
розв’язанні суспільних проблем, так само як і мовчазне сприйняття зловживань під час виборів та 
референдумів, свідчать про те, що політична культура громадянськості в Україні залишається недо
статньо розвиненою. 
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Заважають вкорінені у масовій свідомості стереотипи тоталітарного минулого, у тому числі й пер
соналістські орієнтації більшої частини людей; їхнє сподівання на те, що порятунок прийде від «силь
ного лідера» і як наслідок – вичікувальна позиція замість громадянської активності. Загалом, можна 
сказати, що структурні (інституційні) зміни поки що не перейшли на культурний рівень і не сформува
ли особистість, здатну захищати свої власні і суспільні інтереси та бути опорою демократії [17].

Існує доволі розповсюджений стереотип про те, що громадянське суспільство не можна будува
ти. З одного боку, в цьому твердженні є зерно правди. Адже засновані на довірі стосунки і бажання 
об’єднуватись не можна задати згори якимось рішенням чи законом. Але, з іншого боку, якщо вра
хувати, яку велику роль у становленні громадянського суспільства відіграє правове поле, створене 
державою, а також соціальна структура, тип якої у перехідному суспільстві прямо залежить від уря
дової політики, то стає очевидним, що серед чинників, які обумовлюють силу або, навпаки, кволість 
громадянського суспільства, важливу роль відіграє держава та її зусилля щодо формування умов для 
функціонування громадянського суспільства.

На сучасному етапі розвитку прийнято говорити про новий суспільний устрій, процес становлення 
якого відбувається в багатьох країнах, як про суспільство змішаного типу, що проходить різні етапи на 
шляху до суспільства соціальної злагоди [1].

Результатом і внутрішнім джерелом розвитку систем нового типу є соціальна орієнтація на реаліза
цію потенціалу людської особистості, забезпечення вигідних умов й життєдіяльності. Соціальноеко
номічна політика, що проводиться нині в Україні, на жаль, не забезпечує стабільних умов для реалізації 
можливостей переходу до суспільства такого типу. Та все ж не варто говорити так категорично, адже 
певні умови для побудови суспільства соціальної злагоди у нас створюються [3].

Таким чином, історичний розвиток України має багато ознак модернізації, здійснюється поряд із 
розвинутими країнами. На сьогоднішній день відбувається процес приведення всіх суспільних інсти
тутів та процесів у відповідність до норм розвинутої цивілізації, що знаходить свій прояв у формуванні 
засад правової держави та громадянського суспільства. Від темпів і напрямків розвитку громадянсько
го суспільства залежатиме можливість нової інтеграції, передумовою якої є близькість процесів і сту
пінь зрілості національних громадянських суспільств.

Особливістю державного розвитку України є розвиток національного руху після довгих років «про
летарського інтернаціоналізму», який насправді мав на меті придушення національної самобутності 
українського та й інших народів імперії. При цьому, розвиток деяких національних звичаїв і традицій 
штучно видавався за свідчення дотримання прав на розвиток національної самобутності. Як наслідок 
– спалах національного руху з початком демократичних перетворень [1]. Тому одним із пріоритетних 
напрямків розвитку громадянського суспільства в Україні є наповнення національної ідеї норматив
ними регуляціями громадянського суспільства. Але при цьому слід пам’ятати, що національна ідея 
підносить колектив, а ідея громадянського суспільства – особу; різні тут і носії суверенності – нація 
і особа. Відмінним є відношення до держави. Національна ідея підносить державу як мету нації для 
власної реалізації, тоді як ідея громадянського суспільства передбачає обмеження держави, аби вона не 
загрожувала цінності і суверенності особи [2].

Щоб залучити певною мірою національну ідею до розвитку суспільства, необхідно, насамперед, 
демократизувати національну ідею. Основний напрямок – це співпраця з державою, яка б гарантувала 
не тільки звичайні економічні, громадянські та політичні права, але й забезпечувала якнайбільшу від
критість і свободу дискусій між максимально автономними індивідумами, а саме: гарантування прав 
приватності, щоб індивіди та групи мали простір на виявлення своєї самобутності [1].

Громадянське суспільство, в свою чергу, має також дбати про права індивідуму на різні форми 
колективної діяльності, усіляко підтримувати розвиток національної ідеї, наповнюючи її принципами 
демократії. Адже відомо, що історія не знає жодного громадянської о суспільства, яке жило б відповід
но до декларованих принципів.

висновки. Враховуючи особливості перехідного часу, в якому знаходиться Україна, має бути про
ведена в життя така концепція співвідношення особи, суспільства і держави, яка дозволила б не тільки 
змінити сьогоднішній менталітет людини, але й сприяти формуванню вільної особи з високою полі
тичною, економічною і правовою культурою, яка усвідомлює свою цінність і гідність. Ця концепція 
передбачає, що епіцентром громадянського суспільства є людина, її права, свободи й інтереси, що 
всі інститути громадянського суспільства і держави утворюються настільки, наскільки є необхідність 
створити умови для нормальної життєдіяльності людини, захисту її прав і свобод. При цьому державні 
інститути мають нести подвійний тягар, забезпечуючи через закони, поперше, рівні для всіх людей 
умови і можливості, подруге, нормальне функціонування громадянського суспільства в цілому. Отже, 
на конституційному рівні має бути закладена якісно нова модель правової організації життя людини і 
суспільства, відповідно до якої весь державний і суспільний механізм спрямовується на здійснення і 
захист прав і свобод людини. Всі політичні, економічні, соціальні і культурні права людини мають зна
йти своє відбиття у відповідних інститутах громадянського суспільства, таких, як власність, свобода 
підприємництва, екологічна безпека, сім’я, освіта, наука і культура, громадські об’єднання, свобода 
інформації.
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Оксана Барліт 

АксіологіЧні Аспекти громАдянської освіти

У статті розглядаються основні завдання української громадянської освіти, пов’язані з ре-
формуванням змісту освіти і необхідністю утвердження нової системи цінностей. Аналізується 
сучасна педагогічна методологія і практика з акцентуванням ролі аксіологічних чинників. Дово-
диться необхідність узгодження і гармонізації національних та загальнолюдських цінностей як 
сукупності принципів, на яких базується громадянська освіта.

Ключові слова: громадянська освіта, аксіологічний підхід, цінності, гуманізація, адаптація цін-
ностей, педагогічна аксіологія.

Oksana Barlit. Axiological aspects of civic education. 
The article outlines the main tasks of the Ukrainian civic education related to the reform of educational 

content and the need for establishing a new system of values. We analyze modern teaching methodology 
and practice emphasizing the role of axiological factors as well as the necessity of coordination and 
harmonization of national and universal values   as a set of principles that underpin civic education. 

Keywords: civic education, axiological approach, values  , humanism, values   adaptation, pedagogical 
axiology.

Формулювання дослідницької проблеми. В сучасній парадигмі української освіти гостро стоїть 
проблема виховання громадянина країни, здатного реалізувати свій потенціал, бути суб’єктом своєї 
життєдіяльності і стратегії власної долі.

Аналізуючи духовноморальний стан українського суспільства, можна дійти висновку, що він ви
кликає глибоке занепокоєння. Корозія усталених духовних цінностей є наслідком прагматизації життя, 
пропаганди насилля, а нехтування правових, моральних, соціальних норм за своїми масштабами ста
новить глобальну соціальну проблему.

Низький рівень розвитку інститутів і традицій громадянського суспільства і правової держави, що 
існують у країні в умовах недостатньо розробленої державної політики в галузі формування національ
ної свідомості, відсутність ефективних механізмів їх розповсюдження сприяють зростанню громадян
ської неосвіченості, невігластва, а разом з ними – корупції, злодійства, шахрайства. Громадянська нео
свіченість населення, його суспільна пасивність і правова некомпетентність знижують життєстійкість 
нації, ведуть до збільшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей, а також є факторами, що 
стримують національний розвиток і, в підсумку, загрожують національній і державній безпеці країни.

Ось чому основним завданням сучасного освітньовиховного процесу є не тільки сформувати необ
хідні знання, скільки, в першу чергу, – формувати громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, 
духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам життя.

В Законі України «Про освіту» визначена мета освіти як «всебічний розвиток людини як особистос
ті та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання 
високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збага
чення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітньо
го рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями». 

 Вирішення цих завдань потребує переходу від стандартних виховних заходів на цілеспрямоване 
і професійне управління процесами громадянського виховання. В свою чергу, реформування змісту 
освіти неможливе без утвердження нової системи цінностей.

мета статті: визначити аксіологічні аспекти громадянської освіти як основи нової філософії грома
дянської освіти і, відповідно, методології сучасної педагогіки у цій сфері.

виклад основного матеріалу. Особливе значення для формування громадянської позиції має за
своєння цінностей демократичного суспільства, що передбачає аналіз ціннісних аспектів громадян
ської освіти.

Під цінностями ми розуміємо «почуття людей, яки диктують визнати цінність такою, що стоїть по
над усім і до чого можна прагнути, ставитися поважно, шанобливо, що можна споглядати. Цінність не 
є властивістю якоїсь речі, вона – сутність і, водночас, умова повноцінного буття об’єкта» [5, 57].

Методологія і практика аналізу сучасних педагогічних парадигм з акцентуванням ролі аксіологіч
них (ціннісних) чинників досить повно розкриті у Національній доктрині розвитку освіти, законах 
України, що регламентують освітню сферу.

Зокрема, у Національній доктрині розвитку освіти йдеться про необхідність постійного оновлення 
змісту освіти та організації навчальновиховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ви
© Оксана Барліт, 2013



28 Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід

ховання покоління людей, здатних оберігати та примножувати цінності національної культури та гро
мадянського суспільства. Особливо наголошується на необхідності формування національних та за
гальнолюдських цінностей, запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, збереження 
та збагачення українських культурноісторичних традицій, формування у дітей сучасного світогляду, 
розвиток творчих здібностей і самореалізації особистості; у законі України «Про освіту» йдеться про 
основні принципи освіти, якими є рівність умов кожної людини для реалізації її здібностей, всебічно
го розвитку, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей, зв’язок з національною історією, 
культурою, освітою.

Цінності спрямовують, організовують, орієнтують поведінку людини на визначення цілей діяльнос
ті. Людина пізнає світ через призму цінностей, і протягом усього життя вони регулюють її соціальну 
поведінку.

Відповідно до гуманістичної теорії А. Маслоу і К. Роджерса сучасна освіта: виходить із загально
людських цінностей, узгоджених з конкретними цінностями інших етнокультур; має на меті самореа
лізацію особистості; орієнтується на розвиток особистості, що відбувається цілісно, у єдності розуму і 
відчуттів, душі і тіла; утверджує права людини на вільний вибір змісту, форм, режиму освіти; здійсню
ється за умов державної та громадської підтримки, уваги, співпраці, а не формального керівництва [3].

В умовах значного зростання ролі освіти в усіх складниках суспільного життя й у зв’язку із заго
стренням питань, пов’язаних зі смислом буття людини, її перспектив та ціннісних орієнтирів, помітно 
зростає роль аксіологічних засад педагогічної науки, що знайшло відображення у створенні нової галу
зі знання – педагогічної аксіології.

Змістовими компонентами педагогічної аксіології за В. Гінецинським, є такі: «демонстрація багато
манітності наявних систем ціннісних орієнтацій; реальний плюралізм спрямованості людей, що взає
модіють у процесі виховання; розробка й обґрунтування системи методичних процедур, які дають змо
гу виявляти й враховувати системи ціннісних орієнтацій реального життя; розробка й обґрунтування 
науковометодичного інструментарію, який уможливлює пояснення системи диспозицій, що реально 
регулюють інтерперсональні стосунки» [1, 87].

Аксіологічний підхід, як вважає Є. Шиянов, органічно притаманний гуманістичній педагогіці, 
оскільки вона розглядає людину як найвищу цінність суспільства й самоціль суспільного розвитку. У 
цьому зв’язку аксіологія, яка є більш загальною стосовно гуманістичної проблематики, може розгляда
тися як основа нової філософії освіти і, відповідно, методології сучасної педагогіки [4].

Якщо врахувати, що освіта – це фундаментальна основа й одне з джерел створення реальної картини 
про справжні та уявні цінності людини в різних життєвих сферах, то розробка її ціннісної складової 
є необхідним і значущим кроком на шляху до вдосконалення, розробки стратегії і розвитку. У цьому 
процесі, на думку З. Равкіна [5], слід враховувати історичність ціннісних національних орієнтирів, їх 
здатність знаходити на новому етапі цивілізованого розвитку новий зміст, не ігноруючи аксіологічну 
складову.

Проблему формування виховних цінностей фундаментально розробляв Б. Лихачов, який проаналі
зував сутність і основний зміст цієї категорії («цінність»), виявив її джерела і запропонував оригіналь
ну класифікацію для виховної системи. 

На його думку, виховні цінності – це духовні й матеріальні феномени, що позитивно впливають на 
людину через суб’єктивнооб’єктивні суспільні умови, обставини, стосунки. Одним з важливих аспек
тів, що розкриває їх сутність, є наявність ідеалу особистості, сучасних уявлень про сутність і призна
чення людини, що зумовлює її розвиток. Виховні цінності в системі Б. Лихачова – це такі якості, влас
тивості, прагнення особистості, які мають багатий внутрішній потенціал і здатні за певних соціальних 
умов зробити людину щасливою і корисною для суспільства.

Принциповою є ідея Б. Лихачова про те, що виховні цінності «складають духовну основу, базисний 
духовний компонент особистості, визначають сутність її внутрішнього світу» [2, 6]. Природно, що 
це духовне ядро особистості виявляється у спрямованості й світогляді людини, у її знаннях, уміннях 
і життєвій силі, є особистісною характеристикою в соціально обумовлених відносинах, діяльності й 
спілкуванні. 

Дослідник дійшов висновку про наявність таких основних інтегративних джерел виховних ціннос
тей, як генетичний, індивідуальноособистісний, природний, соціумний, соціальнокосмічний, у яких 
найважливішим базисним джерелом він вважав природу, яка породжує такі цінності, як людяність, 
відкритість, краса світу, замилування, відповідальність. Головною цінністю соціуму як одного з неви
черпних аксіологічних джерел є людина, саме вона – природна і всеосяжна цінність і творець виховних 
цінностей. «Правда, – пише Б. Лихачов, – при цьому людина повинна бути духовною, вміти мислити, 
радіти, любити, страждати тощо» [2, 6].

Соціум і, насамперед, люди продукують ідеї, знання, образи, що перетворюються на духовноідейні 
інформаційні потоки. До них належать і виховні цінності державної ідеології, наукові, етичні, релігійні 
й естетичні цінності.

Цінності залежать від норм, правил і настанов, які регулюються суспільством і до яких належать: 
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– гарантовані законом або звичаями громадські свободи (совість, волевиявлення, місце проживан
ня, рівність перед суспільством і законом тощо);

– конституційні або традиційносуспільні гарантії та загальна впевненість у завтрашньому дні; 
– моральні норми спілкування між людьми; 
– свобода пізнання і самовираження, зокрема через рівень освіти, образотворче та інші види мис

тецтва, максимальна віддача сил і здібностей людям, суспільству із одержанням від них знаків уваги; 
– відчуття особистої необхідності для суспільства, групи, а через це – й необхідності самої себе;
– можливість утворення соціальних груп різного ієрархічного рівня і вільного спілкування з особа

ми свого кола – своєї етнічної, соціальної, трудової, економічної групи і її статевовікових модифікацій 
як безпосередньо, так і через засоби інформації; 

– усвідомлення своєї статі і віку, узгодження їх із суспільними нормативами; 
– наявність або можливість утворення сім’ї як соціальної ланки; 
– відповідність історично сформованих стереотипів та ідеалів реальним суспільним нормам (збіг 

індивідуальної картини світу з реальною дійсністю) або терпимість суспільства до індивідуальних сте
реотипів, які відрізняються від суспільних норм, що склалися (якщо вони не переходять у патологію);

– рівномірність інформаційнопізнавального середовища; 
– певний соціальний фон для задоволення інших потреб людини» [6, с. 313].
висновки. Ціннісні орієнтації українського суспільства мають у своїй основі культуру й менталь

ність, що склалася протягом усієї української історії. Вони відрізняються від системи демократичних 
цінностей західної цивілізації. Ці відмінності обумовлюють різні системи культурних цінностей і норм, 
що їм відповідають, а також традицій та звичаїв, зокрема політичних та правових. Тому ціль громадян-
ської освіти недостатньо визначити як виховання у молоді розвинутої правосвідомості і політич-
ної культури. Історичний розвиток українського суспільства довів важливість розуміння й прийняття 
громадянами таких загальновизнаних цінностей, як розум, моральна свідомість, патріотизм, служіння 
Вітчизні, милосердя, здатність до співчуття, справедливість, толерантність до інших народів, людей, 
культур, вірувань та переконань.

Національні культурні традиції взаємопов’язані з утвердженими в міжнародному товаристві загаль
нолюдськими цінностями, якими є гуманізм, власна свобода, права й обов’язки людини, рівність лю
дей перед законом, громадянська й суспільнополітична активність, повага до власності, матеріальне 
благополуччя як умова гідного життя людини.

Тому ціннісний (аксіологічний) підхід до громадянської освіти і виховання може бути здійснений 
на основі взаємної адаптації цивілізаційних цінностей демократії і вітчизняної культури з урахуванням 
регіональних особливостей і традицій народного побуту та самоуправління. Необхідність узгодження 
і гармонізації національних та загальнолюдських цінностей зумовлена загостренням глобальних про
блем людства, перспективами його виживання і розвитку як планетарного співтовариства людей.
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Ольга Батіщева 

поведінкові Аспекти тА розбіжності у цінностях: АнАліз стАну 
громАдянської свідомості укрАїнської молоді

Cтаття присвячена проблемі несумісності окремих цінностей, що лежать в основі громадян-
ської свідомості сучасної української молоді. Поряд з незадоволенням результатами демократич-
них трансформацій у країні, прагненням більшої демократичності та справедливості в урядуванні, 
прийняттям демократичних стандартів, значна частина української молоді визнає свою пасивну 
позицію, невміння, а подекуди й небажання проявляти громадську активність, має песимістичні 
відчуття стосовно майбутнmнього і держави та свідомо відкидає прийнятність для себе прожи-
вання в Україні на користь економічно розвинутих західних держав. Ситуацію, що склалася, ав-
торка пояснює низьким рівнем громадянської свідомості внаслідок незрілості демократичної полі-
тичної культури, незначною ефективністю виховного впливу школи в рамках громадянської освіти 
та відсутністю традицій громадської активності у посттоталітарному суспільстві в цілому. 

Ключові слова: громадянська освіта, громадянська свідомість, громадянські цінності, абсен-
теїзм, довіра до влади.

Olha Batishcheva. Behavioral aspects and incoherent values: analysis of civic consciousness of 
Ukrainian youth

The article is devoted to the problem of incompatibility of some values that form civic consciousness 
of Ukrainian youth. Young people in Ukraine recognize that they are not satisfied with the results of 
democratic transformations in the country, strive for fairness and adherence to democratic values and 
good governance, and in general acknowledge democratic principles and standards. The majority of 
young people admits their passive civic position, ignorance, inaptitude and often unwillingness to be 
active in civic life. They are pessimistic about future prospects for Ukraine and want to leave the country 
forever for to economically developed democratic states. The author suggests that this situation could be 
explained by low civic consciousness as a result of immature democratic political culture, as well as by 
ineffectiveness of civic education and low civic activity in the society on the whole. 

Keywords: civic education, civic consciousness, civic values, absenteeism, trust to government.

Формулювання дослідницької проблеми. У суспільній свідомості молодих українців на сучасно
му етапі можна спостерігати суперечливий збіг. З одного боку, існує усвідомлення потреби глибоких 
змін у напрямку впровадження демократичних стандартів управління державою, починаючи від верхо
венства закону, народної волі і закінчуючи відповідальністю виборних осіб та державних службовців 
перед суспільством і громадою. З другого боку, слабко простежується, у першу чергу, власна воля 
до внутрішніх змін, усвідомлення власної відповідальності за долю країни, зміни ставлення до демо
кратичного урядування як до можливості реалізації власного потенціалу в управлінні громадою або 
суспільством на користь інших людей. Незважаючи на те, що представники сучасного молодого поко
ління народилися та зростали вже у незалежній Україні, у громадській свідомості молодих людей досі 
залишаються активними старі стереотипи патерналістської держави, яка «зобов’язана», на думку пере
важної більшості молоді, забезпечувати своїх громадян усіма благами. Ініціатива та відповідальність за 
те, що відбувається у державі, перекладається на тих, хто займає державні посади, а власна громадська 
активність як запорука розвитку громадянського суспільства ще знаходиться у зародковому стані. 

Актуальність дослідження. Громадянська освіта у такій ситуації виступає чи не єдиним інст
рументом, наявним в арсеналі держави, який здатний поступово змінити стан громадянської свідо
мості у суспільстві. Поряд з іншими інформаційними впливами, такими як, на приклад, інформаційні 
кампанії у ЗМІ та діяльність громадських організацій, громадянська освіта та виховання можуть стати 
 ефективним механізмом активізації громадської активності та відповідальності [1]. Втім, на даному ета
пі впровадження, не зважаючи на численні спроби пожвавити процес поширення знань та підтримки у 
суспільства принципів та цінностей демократичного відповідального урядування та громадянського сус
пільства, проблема невідповідності стану громадянської свідомості, індивідуальних та колективних цін
ностей, що її формують, нагальним проблемам державного управління так і залишаються ак туальними. 

мета та завдання. До уваги читача пропонуються результати дослідження [4], яке мало на меті дати 
відповідь на питання, якими рисами характеризується громадянська свідомість сучасної української мо
лоді та чому сучасне молоде покоління не відчуває власної відповідальності за майбутнє свої країни. 

© Ольга Батіщева, 2013
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опис методології дослідження. У дослідженні брали участь учні старших класів загальноосвітніх 
шкіл, а також студенти молодших курсів вищих навчальних закладів. Особливістю дослідження є те, що 
опитані учні шкіл становили «об’єкт» дидактичного та виховного впливу занять з громадянської освіти, 
що проводилися вчителями, які брали участь у проекті «Громадянська освіта» громадської організації 
«Центр демократичного лідерства». Водночас, студенти, як значна частина респондентів, брали участь 
в опитуванні у деякій мірі як активна сторона, або «суб’єкт впливу», адже вони готували навчальні 
матеріали та допомагали вчителям проводити уроки в рамках своєї волонтерської роботи в організації. 

Варто відмітити також те, що студенти, які брали участь у проекті та відповідно, в опитуванні, 
навчаються на спеціальностях безпосередньо або близько пов’язаних з педагогікою загалом та грома
дянською освітою зокрема, а також за напрямком «політичні студії», а отже, гіпотетично повинні були 
демонструвати «кращі» результати у питаннях, які передбачали сприйняття рівня власних знань про 
систему органів державної влади, принципи демократичного врядування, рівень громадської актив
ності та політичної культури, а також стан громадянської свідомості. Однак, як покажуть результати, 
описані далі у статті, ця гіпотеза не підтвердилась. 

Опитування проводилося двічі за період реалізації проекту «Громадянська освіта» (вересень 2012 
– червень 2013 року) з метою визначити зміни у ставленнях та сприйнятті сучасних політичних про
цесів його учасників. Оскільки період реалізації проекту є відносно незначним для будьяких суттєвих 
зрушень у громадянській свідомості, організатори опитування не ставили за мету вичерпно вивчити та 
оцінити ситуацію, що склалася у сфері громадянської освіти, громадянської свідомості, так само як і 
не спрямовано було це дослідження на визначення ефективності самого проекту. Основним завданням 
було стимулювати рефлексію учасників опитування з приводу важливих питань, відповіді на які можуть 
допомогти молодим людям визначити власну позицію, або хоча б замислитись над питанням власного 
ставлення до сучасної політичної ситуації та перспектив української демократії у майбутньому. Отже, 
основною метою дослідження було відстежити особливості ставлення, сприйняття молодих людей. 

Чисельність загальної вибірки становила 500 респондентів, серед яких 250  учнів шкіл та 250 сту
дентів вищих навчальних закладів. Географічні рамки дослідження обмежуються декількома, переваж
но західними, областями, серед яких Рівненська, Волинська, Хмельницька, Львівська та Житомирська 
області, оскільки цільовою групою освітнього проекту ГО «Центр демократичного лідерства» були 
учні шкіл невеликих міст західного регіону. Результати дослідження, таким чином, мають регіональ
не значення і становлять лише «витяг» із загальної тенденції, не претендуючи на загальнодержавне 
 значення. 

Крім того, важливо зазначити, що участь у дослідженні волонтерів, які допомагали у реалізації 
проекту і виявили також бажання взяти участь у соціологічному опитуванні, могла справити вплив 
на загальні результати. Втім, важко однозначно визначити напрям цього можливого впливу, оскільки 
більший досвід та спеціалізація волонтерів, які є студентами спеціальностей політологія, історія, пе
дагогіка та психологія та інших напрямів, що прямо стосуються або дотичні до сфери громадянської 
освіти, могло вплинути як позитивно, так і негативно у загальній оцінці політичної ситуації в Україні, 
а також оцінки та сприйняття власної громадянської позиції та громадської активності. 

Метод проведення опитування також гіпотетично міг справити свій ефект: оскільки опитування 
проводилося в електронному форматі (за допомогою спеціальної програми, доступної на сайті www.
surveymonkey.com), пройти його могли лише ті студенти та учні, які мають вільний доступ до Інтернет, 
а це, скоріше за все, свідчить про соціальний статус родин, звідки походять учасники дослідження. 
Можемо передбачити, що результати опитування були би відносно «нижчими», якби серед опитуваних 
були представлені діти із сімей з найнижчим рівнем достатку, які не можуть собі дозволити доступ до 
Інтернет, чи власний комп’ютер. 

Аналіз результатів. Враховуючи вище зазначені застереження, переходимо до аналізу отриманих 
результатів опитування. 

В цілому, майже половина (47,5%) респондентів оцінили ефективність громадянської освіти на «за
довільно», чверть респондентів (25,4%) поставила оцінку «вище середнього», 18,6 відсотків респон
дентів вважають ефективність «незадовільною», і жоден з респондентів не оцінив стан громадянської 
освіти в Україні «на відмінно». Зрозуміло, що саме така позиція учнів та студентів є відображенням їх 
власного досвіду вивчення громадянознавчих предметів та досить суб’єктивних індивідуальних уяв
лень про те, якими повинні бути стандарти «ефективного викладання». Водночас, можна сприймати 
ці результати як такі, що виявляють ступінь «задоволення» чи «незадоволення» якістю освіти у цьому 
напрямі, враховуючи усю сукупність факторів, що на цю якість впливають (наявність навчальноме
тодичних посібників та іншої літератури, методи, засоби навчання, кількість годин, підготовленість 
вчителів і т.п.).

Більшість респондентів (52,3%) визначили низький рівень громадянської свідомості у суспільстві 
як основну проблему впровадження громадянської освіти в Україні. Друге і третє місце серед найбільш 
актуальних проблем громадянської освіти респонденти назвали також низький рівень демократичної 
політичної культури в цілому (37,5%), а також непродуманість, недосконалість навчальних програм, 
нестачу сучасних цікавих матеріалів (42%). 



32 Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід

Доцільно порівняти ці результати з відповідями на питання, яке стосувалося оцінки власних знань 
про систему органів державної влади в Україні та принципи демократичного врядування. Так, 44% 
опитаних відзначили свої знання оцінкою «добре», 42,4% оцінили власні знання на «задовільно», а 10 
відсотків поставилися досить критично і зізналися у «незадовільному» стані власних знань. Лише 3,4% 
опитаних мають відмінні знання з цього предмету. Прикметно, що такі порівняно високі показники 
усвідомлення власної обізнаності, що співіснують з зовсім незначними результатами оцінки молоддю 
своєї активності, повторюють тенденцію, помітну у дорослого населення. 

Майже сорок дев’ять відсотків опитаних молодих людей оцінили свій рівень громадської активнос
ті як «середній», в той час як в сумі 40,7% – на «нижче середнього» (30,2%) та «не проявляю жодної 
активності» (10,5%). «Вище середнього» громадська активність у 9,3% опитаних, згідно їх власного 
сприйняття. «Дуже активними» є лише 1 відсоток опитаних. Якщо розуміти громадську активність 
лише як участь у виборах, то вище зазначені результати корелюються з відповідями на питання, «Чи 
брали (респонденти – авт.) участь у виборах?», на яке 49% відповіли «так» (т.б. це більшість тих учас
ників соціологічного опитування, що вже досягли вікового цензу для участі у виборах). 

Двадцять три відсотки респондентів не задумувалися над питанням, чи мають вони власну полі
тичну позицію, а 9,2% відзначили відсутність будьякої чіткої політичної позиції. Парадоксально, але 
67,8% респондентів визнали, що мають свою власну політичну позицію. Схиляємося до думки, що 
такі порівняно високі показники свідчать про те, що молоді люди задумуються над політичними про
блемами та проблемами управління державою, однак, осмисленість, раціональна обґрунтованість цієї 
позиції на основі знань, почерпнутих з уроків з громадянської освіти, поступаються вкрай критичним, 
емоційним оцінкам, часто позбавленим раціонального зерна (радикалізм, екстремізм – яскраві риси 
найбільш поширених відповідей молодих людей на прохання описати цю позицію у декількох словах). 

Вважаємо, про рівень патріотизму свідчать відповіді на запитання «Чи не хотіли би постійно меш
кати за кордоном, в будьякій розвинутій демократичній державі». Прикро, але більше 60% молодих 
людей відповіли на це питання позитивно. Крім того, як свідчить аналіз результатів, відповіді на це 
питання корелюються з відповідями на питання про обізнаність та визнання демократичних стандартів 
урядування, рівень власної громадянської активності та оцінками майбутнього України: найкраще обі
знані, активні, але більш песимістично налаштовані молоді люди висловлюються на користь еміграції. 

Варто також порівняти отримані результати на вище зазначені запитання із відповідями на питання 
«Чи хотіли би Ви самі стати політичним лідером або державним діячем?», на яке 34,5% відповіли по
зитивно, 31% – відкинули таку ідею, а 34,5% респондентів виявилося важко визначитися із відповіддю. 

У власному сприйнятті та загальній оцінці ефективності системи державного управління в Україні, 
демократичності урядування молоді респонденти виявилися більш категоричними і одностайними. Це 
яскраво простежується у відповідях на питання оцінки «якості української демократії», де більшість 
респондентів оцінили останню на «вкрай незадовільно» та «незадовільно» – 18,6% і 57,6% відповідно. 
Лише 8,5% поставили оцінку «добре», а 13,6% – оцінку «задовільно».

Песимістичною виглядає картина майбутнього, якщо судити, як ставиться молодь до політичних ліде
рів сьогодення і яке вона має бачення власної ролі у реформуванні українського суспільства. На питання 
«Чи є серед сучасних українських політичних лідерів такі, яким Ви довіряєте, яких підтримуєте і вважа
єте взірцем для наслідування?», 57,5% відповіли, що таких людей не бачать у сучасному українському 
політикумі, а 27,6% респондентів виявилося важко відповісти на це запитання. Лише майже 15% відпо
віли позитивно на це запитання. Ще сумніше виглядає картина із сприйняттям майбутнього української 
демократії, яке панує серед молоді: більшість молодих людей вважають, що ситуація у нашій країні може 
змінитися найближчим часом лише на гірше (52 %). У краще майбутнє країни вірять лише 10, 3%. 

В сумі 93% респондентів вважають, що їх інтереси не представлені у парламенті і не захищаються 
жодною політичною силою (36 відсотків абсолютно у цьому переконані, а 57% – обрали відповідь 
«скоріше ні»). Лише 4,7% обрали відповідь «скоріше так» на питання, чи у парламенті є депутати, які 
представляють і захищають їх інтереси. Лише 2,3% респондентів зазначили, що серед народних депу
татів України є такі люди, яких можна вважали лідерами і з яких можна брати приклад.

Можна констатувати катастрофічно низький рівень довіри опитаних молодих людей до представни
ків державної влади, що в цілому повторює тенденцію, яка демонструється соціологічними опитуван
нями серед дорослого населення. Найнижчим рівнем довіри користуються народні депутати та Пре
зидент України (36,4% та 19,3% відповідно), а також правоохоронні органи (14,8%). Меншою мірою 
також довіряють лідерам політичних партій (7%) та державним службовцям (8%). 5,7% респондентів 
взагалі відзначили, що «не довіряють нікому із перерахованих» категорій. 

Найбільшою довірою респондентів користуються, натомість, науковці та діячі культури (32,2%), 
лідери громадських організацій (10,3%), служителі церкви (8%). Більше чверті (28,7%) опитаних від
значили, що серед перелічених категорій вони не мають авторитетів.  

Основною мотивацією української політичної еліти молоді люди назвали «можливість збільшити 
власний капітал за рахунок державних коштів». За цей варіант відповіді висловилися 70% опитаних. 
Жоден з опитаних не вважає «бажання поліпшити життя народу» основною мотивацією політичної еліти. 

Щоб простежити, під впливом яких інформаційних джерел формується громадська думка та гро
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мадянська позиція молодого покоління, в опитуванні містилося відповідне запитання. Було запропо
новано декілька варіантів відповідей, серед яких: телебачення, Інтернет, радіо, друковані ЗМІ, близькі/
родина, друзі/однолітки, вчителі/викладачі, лідери громади, церковні лідери, офіційні джерела. Варто 
відзначити, що найбільшим впливом користуються телебачення та Інтернет, які отримали однакову 
кількість відповідей своїх прихильників (41,9% кожен); із значним відривом друге місце у рейтингу 
посіло таке джерело, як «друзі/однолітки» (7%). Варто відзначити, що вчителі/викладачі користуються 
хоч і незначною, але все ж таки більшою популярністю серед молодих людей у якості джерела ін
формації про політичні процеси. Так, 3,5% респондентів назвали вчителів своїм основним джерелом 
інформації, яке впливає на формування політичної позиції, в той час як родину – лише 2,3%. Служителі 
церкви та лідери громади, як не дивно, не отримали жодної відповіді на свою підтримку, що частково 
можна пояснити відірваністю сучасних молодих людей від релігійного життя і життя громади та від
сутністю справжніх духовних лідерів у громадах тих міст, звідки походять респонденти. 

Досить цікавими були відповіді респондентів на питання, які являли собою асоціативний експе
римент. Так, учасникам дослідження було запропоновано подати два слова (або фразу), які першими 
спадають на думку, коли вони чують слово «держава» та «народний депутат», а також описати одним 
реченням свою власну політичну позицію, за умови її наявності. На питання стосовно асоціацій до 
фрази «народний депутат» було отримано більшість вкрай негативних асоціацій, серед яких нерідко 
зустрічались гостро емоційні оцінки. Домінантними тут були слова «злодій», «обман» та «корупціо
нер» (по 9 % відповідно), «гроші, влада» (6%). Нейтральне (або деякою мірою й позитивне) «народний 
обранець» зустрічається лише у 5% відповідей. 

На питання «Що для Вас означає держава?», молоді люди відповідали порізному. Найбільше асоціацій 
припало на слово «влада» (9%), «єдність» (7%), «нація, народ» (7%) та «порядок» (6%). Зустрічались також 
такі асоціації, як «батьківщина», а також вкрай негативні «зло», «контроль», «ганьба» (по 2% відповідно).

В стислому описі власної політичної позиції чимало респондентів (27%) продемонструвало перевагу 
націоналістичної ідеології, що можна пояснити регіональністю вибірки; на другому місці за частотою 
згадування (15%) виявилося формулювання позиції як «соціалістичної» та «ліберальної». Зауважимо, 
що зустрічалися відповіді (5% опитаних), що свідчать про анархічні та екстремістські настрої молоді, 
яка не відкидає можливості застосування сили (а в окремих відповідях і відвертого насильства) у до
сягненні політичних цілей. 32,2% опитаних не змогли чітко сформулювати свою політичну позицію. 

висновки. Значна частина опитаних представників української молоді демонструє незадоволення 
результатами демократичних трансформацій у країні, прагнення більшої демократичності та справед
ливості в урядуванні, чесності та відповідальності політичних лідерів. Знаючи свої громадянські права 
та обов’язки, поділяючи демократичні стандарти та визнаючи роль громадянина у будівництві своєї 
держави та якості життя у громаді, більшість молоді, однак, визнає свою власну пасивну позицію. 
Варто зазначити, що найбільшою причиною таких оцінок та ставлень є не формальна громадянська 
освіта, яку часто оцінюють як неефективну, а реальна практика, приклади з життя, які розбігаються з 
офіційними заявами та обіцянками очільників держави та критичні судження про них дорослих, т.б. 
той пануючий політичний дискурс, у якому формується громадянська свідомість молодих людей.

Низька громадська активність молоді може мати різні причини, такі як невміння захищати свої пра
ва, небажання, невіра у власні можливості, або у здатність урядових інституцій допомогти у розв’язанні 
проблем, песимістичні відчуття стосовно майбутнього держави, низький рівень усвідомлення «грома
дянськості» самих вчителів, на обов’язки яких покладено прищеплювати учням громадянські цінності 
та виховувати у них відповідальність та бажання робити свій внесок у розвиток покращення життя у 
громаді та у державі в цілому [2; 3]. 

Таку картину можна, на нашу думку, пояснити низьким рівнем громадянської свідомості внаслідок 
незрілості демократичної політичної культури, відсутністю традицій громадської активності у постто
талітарному суспільстві та відірваністю від реального життя формальної громадянської освіти в Украї
ні, яка поки що не спрямована на вироблення в учнів та студентів практичних навичок реалізації своїх 
громадянських прав та обов’язків. 
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неФормАльнА освітА як інструмент  
ФормувАння громАдянських цінностей молоді

У статті представлено результати порівняльного аналізу громадянських цінностей та 
ціннісних засад реалізації неформальної освіти молоді; визначено потенціал впровадження 
неформальної освіти для забезпечення процесу формування громадянських цінностей; оха-
рактеризовано взаємозв’язок між основними категоріями дослідження. 

Ключові слова: громадянські цінності, неформальна освіта, ціннісні засади. 

Nadiia Pavlyk. Informal education as a tool for the development of youth civic values. 
The article presents the results of the comparative analysis of civic values and value principles in the 

process of informal education for youth. It identifies the potential of informal education in the formation 
of youth civic values and describes the correlation between the main categories of the research.

Keywords: civic values, informal education, value principles.

Формулювання дослідницької проблеми. Цілеспрямованість навчальновиховних впливів, їх ор
ганізований характер та відповідність громадянським цінностям забезпечується, у першу чергу, гро
мадськими організаціями. На нашу думку, сьогодні в Україні саме громадські організації є основними 
постачальниками послуг неформальної освіти: через організацію тренінгового й інтерактивного на
вчання; роботу безпосередньо з бенефіціарами соціальних і освітніх програм; публікацію навчально
методичних посібників і створення відповідних до власних цілей діяльності вебресурсів й інформа
ційних просторів. Громадські організації, будучи заснованими на принципах відкритості, прозорості, 
рівності та доступності, на противагу керованою державою системі формальної освіти, вже фактом 
свого існування реалізують методологію формування громадянських цінностей. Неформальна освіта є 
новою категорією сучасної української педагогічної думки, тому, на нашу думку, є важливим вивчення 
характеру її співвіднесеності з процесом формування громадянських цінностей молоді для можливос
тей впровадження у системі професійної підготовки. 

Актуальність наукових пошуків щодо використання потенціалу неформальної освіти для форму
вання громадянських цінностей молоді визначається системою суперечностей між: превалюванням 
у системі формальної освіти директивних методів навчальновиховної діяльності та репродукуван
ням молоддю стилів поведінки та взаємодії, засвоєних у освітньому просторі; декларуванням потре
би насичення змісту освіти громадянськими цінностями та відсутністю ефективних методичних форм 
розвитку рівня громадянської активності молоді у навчальному процесі; між розгалуженістю мережі 
учнівського та студентського самоврядування у закладах освіти та формальністю їх менеджменту й 
адміністрування з боку педагогічних колективів, тощо. 

Тобто, в українській системі формальної освіти створені зовнішні фактори для формування грома
дянських цінностей молоді (якот: наявність нормативноправової бази, усвідомлення значення грома
дянського виховання, створення спеціалізованих методичних посібників і т.д.), однак відсутні психо
логопедагогічні передумови переходу цих зовнішніх факторів у громадянські цінності як внутрішні, 
суб’єктивні переконання молоді. Натомість, на нашу думку, неформальна освіта має значний потен
ціал у вирішенні охарактеризованих суперечностей внаслідок специфіки цілей і змісту навчальнови
ховного процесу та особливої методології організації освітньої взаємодії. 

стан наукової розробки проблеми. Взаємозв’язок неформальної та громадянської освіти пред
ставлено у роботах українських науковців: А. Гончарук, Н. Горук, В. Давидової, Ю. Деркач, С. Зінчен
ко, М. Лещенко, О. Огієнко та інших. Дослідники визначають роль та місце неформальної освіти у сти
мулюванні громадянської відповідальності, реалізації соціальної політики, демократизації суспільства, 
передусім, на прикладах закордонного досвіду впровадження й використання неформальної освіти. 
Так, аналіз визначених джерел свідчить про досвід використання неформальної освіти для уповно
важення соціально виключених категорій населення, інтенсифікації технологій подолання негативних 
суспільних явищ, розвитку громадянського суспільства шляхом залучення широких кіл населення до 
дискусій, особистісного розвитку й самореалізації. 

Однак, представлений у проаналізованих роботах взаємозв’язок системи неформальної освіти й 
процесу формування громадянських цінностей її учасників носить опосередкований, почасти деклара
тивний характер. Тому метою нашої статті є обґрунтування потенціалу упровадження неформальної 
освіти молоді як інструменту формування громадянських цінностей; завданнями визначаємо аналіз 
наукової літератури щодо потенціалу неформальної освіти для громадянського виховання молоді; ви
© Надія Павлик, 2013
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ділення спільного і відмінного у досліджуваних категоріях та визначення значення неформальної осві
ти у сучасному освітньому середовищі. 

виклад основного матеріалу. Ми розуміємо неформальну освіту як процес додаткового цілеспря
мованого діалогічного навчання, виховання й розвитку молоді, організований поза межами змісту, 
форм і методів освітніх установ і державних інституцій. Участь молоді у системі неформальної осві
ти характеризується системою передумов, принципів і закономірностей, які у своїй сукупності дають 
можливість стверджувати про наявність лінійних кореляцій між результатами неформальної освіти та 
процесом формування громадянських цінностей. 

А саме, С. Зінченко, досліджуючи значення неформальної освіти у процесі соціалізації, визначає 
такі етапи внутрішніх перетворень особистості:

− прийняття відповідальності за власні цілі, дії та їх майбутні результати;
− емоційне переживання щодо визначених цілей, дій та їх результатів;
− безпосередня реалізація дій у процесі неформальної освіти;
− усвідомлена оцінка отриманих результатів власної активності [2].
На нашу думку, перебіг цих етапів має циклічний характер – постановка цілі участі у неформальній 

освіті, конкретні дії з її досягнення та оцінювання результатів, за умови успішного досвіду участі у 
системі неформальної освіти, призводять до повернення людини на перший етап – постановку нової 
цілі вищого порядку та прийняття на себе відповідальності за її досягнення. 

Такий замкнений цикл розвитку особистої відповідальності учасників неформальної освіти, на 
нашу думку, відповідає процесу формування громадянських цінностей, який носить швидше синусої
дальний, спіралевидний характер, аніж лінійний. 

Іншими важливими ознаками неформальної освіти, виділеними О. Огінко у процесі опису й аналізу 
шведського досвіду освіти дорослих, є відсутність «учителів» як організаторів навчальновиховних впли
вів; їх заміняє особистість «лідера» як провідника певних ідей, організатора взаємодії й діалогу учасників. 
Такий підхід, поперше, дозволяє уникнути об’єктсуб’єктного підходу до організації навчання й вихован
ня молоді; подруге, враховує досвід і інтереси всіх учасників неформальної освіти; потретє, реалізує ідею 
навчання шляхом розподілу влади. Визначені особливості дозволяють виділити наявність кореляційних 
зв’язків між неформальною освітою та процесом формування громадянських цінностей її учасників. 

Це підтверджується виділеними Л. Олівером ціннісними засадами, що забезпечують ефективність 
неформальної освіти: рівність і демократія; діалогічність; доброзичливість; активність життєвої і гро
мадянської позиції; особиста відповідальність; взаємодопомога як передумова досягнення спільних 
цілей; свобода вибору; відсутність нав’язування певних думок та способів діяльності [3]. 

Крім того, спільною рисою процесів неформальної освіти і громадянського виховання вважаємо їх 
почасти реактивний характер – тобто швидкі й мобільні реагування на зміни стану суспільства та його 
окремих систем. Це зумовлює спільність мети досліджуваних процесів, а саме – визначення соціальних 
проблем та їх вирішення за допомогою самих учасників неформального навчання, освічених і відпо
відальних планувальників соціальних змін [1].

Охарактеризований взаємозв’язок підтверджується дослідженнями наявності прямого кореляцій
ного зв’язку між інформованістю громади (у наших категоріях – рівнем затребуваності й поширеності 
неформальної освіти) та розвитком демократії (як провідної громадянської цінності) [1].

Для розв’язання поставлених завдань дослідження вважаємо за доцільне розглянути взаємозв’язок 
системи неформальної освіти й процесу формування громадянських цінностей на двох рівнях (макро і 
мікро). Макрорівень розглядаємо як площину перетину інтересів організаторів неформальної освіти й 
агентів формування громадянських цінностей молоді. В Україні, передусім, ними виступають громад
ські організації та об’єднання за інтересами. 

На нашу думку, цінності неформальної освіти на макрорівні цілком співвідносяться з громадян
ськими цінностями (див. табл. 1.). 

Представлені у табл. 1 ціннісні орієнтації системи неформальної освіти і процесу формування гро
мадянських цінностей є тотожними за концепцією, що дає змогу стверджувати про тісний ціннісний 
взаємозв’язок досліджуваних категорій. 

Мікрорівень тлумачимо як суб’єктивні цілі учасників неформальної освіти, засновані на їх особис
тісних переконаннях, ідеалах, поглядах, баченнях, тощо. Основною різницею між досліджуваними 
категоріями на макрорівні є спрямованість учасників неформальної освіти, передусім, на власне вдо
сконалення, в той час як процеси громадянської освіти скеровані на вдосконалення суспільства. Отже, 
на мікрорівні існує різниця між цілями, формами, змістом і ціннісними засадами неформальної освіти 
і громадянського виховання внаслідок індивідуального характеру першої і колективного – другого. 
Однак обмеження ідей неформальної освіти лише спрямованістю на індивідуальний саморозвиток і са
мореалізацію зіштовхується з критикою внаслідок неможливості побудови індивідуального добробуту 
без супроводжуючого розвитку громадянського суспільства [1]. І навпаки, соціальні перетворення не
можливі без індивідуальних. Тобто, у процесі участі у системі неформальної освіти молодь стихій
но (без відповідного цілепокладання і цілеузгодження) залучається до участі у житті групи, громади, 
українського соціуму, світового громадянського суспільства. 
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Таблиця 1.
Порівняльний аналіз громадянських цінностей та ціннісних засад  

реалізації неформальної освіти молоді

№ ціннісні засади реалізації неформальної 
освіти молоді

їх взаємозв’язок  
з громадянськими цінностями

1

Децентралізація освітніх і виховних впливів 
на учнівську молодь внаслідок відсутності дер
жавного менеджменту і автономності центрів 
неформальної освіти

Децентралізація прийняття рішень щодо управ
ління регіонами і громадами, посилення повнова
жень органів місцевого самоврядування і терито
ріальних об’єднань 

2
Свідомість організації навчальновиховних 
впливів як цілеспрямоване формування кри
тичного й альтернативного мислення молоді 

Свідомість участі у житті суспільства трактується 
як соціальна сила його розвитку; активна участь у 
житті суспільства як прояв громадянської свідо
мості населення

3

Особиста відповідальність учасників нефор
мальної освіти за її організацію, зміст і резуль
тати; формування відповідальності молоді за 
власні рішення і вчинки як провідна ціль не
формальної освіти 

Відповідальність за суспільні явища і процеси, а 
також їх причини і наслідки

4

Свобода мислення, волевиявлення, спілкуван
ня, поведінки, саморепрезентації як основа 
неформальної освіти, спрямованої на добро
вільність освітніх впливів і врахування індиві
дуальних особливостей молоді 

Звільнення від суспільних стереотипів та 
нав’язаних соціальнополітичних і історичних 
позицій щодо стратифікації, статусності та приві
лейованості окремих категорій громадян

5
Практичність змісту неформальної освіти як 
можливість задоволення першочергових по-
треб особистості 

Практичність як ефективне й раціональне викорис
тання державних, суспільних і особистісних ресур
сів; орієнтованість на потреби громади як резуль
тат обізнаності у її першочергових потребах 

6

Активність як відповідь на відсутність су
б’єктоб’єктної взаємодії вчителів і учнів у не
формальному освітньому просторі; можливість 
вільно обирати зміст та форми навчання залеж
но від потреб

Громадська активність як потреба вільного воле
виявлення і можливість її реалізовувати; ініціа
тивність у виборі змісту і форм громадської ак
тивності 

7
Рівність учасників неформальної освіти як 
першооснова її організації; врахування різних 
інтересів і точок зору 

Розподіл влади, можливість окремих категорій 
населення і територіальних громад бути залуче
ними до розподілу й управління ресурсами 

8
Добровільність участі молоді у процесах не
формальної освіти внаслідок вибору її форм, 
змісту та цілей самою молоддю

Добровільність створення громадських об’єднань, 
організацій і рухів, а також участь у них як відо
браження свідомого власного вибору громадян

висновки. Таким чином, у відношеннях «неформальна освіта – формування громадянських ціннос
тей» важко визначити, що є причиною, а що наслідком – вони розвиваються у тісному взаємозв’язку. 
Можливо, тоді є актуальним врахування інтеграції результатів обох досліджуваних процесів і явищ. 

Однак, громадянські цінності є первинними по відношенню до неформальної освіти, яка без них пе
ретвориться на самоцінність, втратить ефективність і популярність серед молоді. Тому саме організа
цію, впровадження й популяризацію різних напрямів неформальної освіти у молодіжному середовищі 
вважаємо ефективним інструментом формування громадянських цінностей. 
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ФормувАння соціАльної відповідАльності як структурної 
компоненти громАдянської компетентності суЧАсного вЧителя

У статті здійснено аналіз досвіду формування соціальної відповідальності як важливої струк-
турної компоненти громадянської компетентності сучасного вчителя. Автор переконливо дово-
дить важливість вирішення проблеми громадянського виховання підростаючих поколінь, акцен-
туючи увагу при цьому на необхідності підвищення рівня професійної підготовки майбутнього 
учителя, формування його громадянської компетентності. 

Ключові слова: громадянська освіта, громадянське виховання, громадянська позиція, громадян-
ська компетентність учителя, громадянська свідомість, соціальна відповідальність, педагогічні 
умови. 

Olha Kocherga. The formation of social responsibility as a structural component of civic competence 
of a modern teacher.

The author of the article analyzes the experience of forming of social responsibility as an important 
structural component of civic competence of a modern teacher. She proves the importance of problem 
solving in civic education of future generations, emphasizing the necessity of raising professional and civic 
competencies of future teachers. 

Key words: civic education, civic upbringing, civic attitude, civic competence of a teacher, civic 
consciousness, social responsibility, pedagogical conditions.

Формулювання дослідницької проблеми. Головною метою української системи освіти є ство
рення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування 
покоління, здатного навчатися упродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського сус
пільства. Розбудова незалежної України як суверенної держави вимагає виховання громадянинапа
тріота, здатного жити й працювати в умовах демократії, відчувати постійну відповідальність за себе, 
свій народ, країну, прагнути здійснити реальний внесок у реформаторські процеси. Про це свідчать 
офіційні нормативні документи: «Національна доктрина розвитку освіти», Державна національна про
грама «Освіта» (Україна XXI сторіччя), «Концепція громадянського виховання особистості в умовах 
розвитку української державності». 

Здійснення завдань громадянського виховання підростаючого покоління вимагає серйозної уваги 
до підготовки тих, хто завтра прийде до школи, хто покликаний запалити у кожного вихованця вогонь 
любові до рідної землі, до свого народу, до народних звичаїв, традицій. Адже саме від учителя зале
жить, ким стане вихованець у майбутньому, яку громадянську позицію він займе у суспільному житті.

Етичний кодекс українського вчителя акцентує увагу на важливій місії педагога: «Діяльність вчи
теля спрямована на всебічний розвиток учня з метою виховання свідомого громадянина та допомоги у 
його адаптації до життя в суспільстві» [4]. 

Учитель на сучасному етапі, зазначається у Концепції національного виховання, повинен бути про
фесіоналом, здатним до багатоваріативності педагогічної дії, прогнозування можливих результатів, по
винен володіти прийомами аналізу та самоконтролю, вміти педагогічно осмислити нові соціальноеко
номічні умови виховання, наслідки ринкових відносин, оцінити нові тенденції з позицій освітянської 
діяльності, щоб унеможливити ситуацію, за якої політика чи ринок піднеслися б над педагогікою і 
освітою [7].

Вимоги до вчителя, які висувають держава і суспільство, полягають також у тому, щоб педагог сво
єю творчою діяльністю у процесі навчальновиховної роботи вмів проектувати розвиток особистості, 
чітко уявляв, яким повинен стати його вихованець як громадянин незалежної України. Для досягнення 
найважливішої мети національного виховання – формування свідомого громадянинапатріота – вчи
тель має створювати умови для всебічного і гармонійного розвитку особистості, сформувати основи 
громадянської свідомості, активності, відповідальності. Чільне місце в цьому процесі посідає форму
вання громадянської відповідальності, яка передбачає добровільний вибір особистістю поведінки, що 
відповідає таким важливим категоріям як обов’язок, ініціативність, дисциплінованість, самостійність, 
вимогливість, принциповість.

стан дослідження проблеми. Питаннями громадянської освіти й виховання молоді в Україні за
ймаються вітчизняні науковці Г. Васянович, І. Зязюн, Т. Єлагіна, В. Кудін, Н. Потапова, О. Савченко, 
О. Сухомлинська та ін. Науковці наголошують на тому, що сьогодні особливого значення набувають 
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демократизація та гуманізація навчальновиховного процесу, створення умов для опанування надбан
нями національної та загальнолюдської культури, виховання високих моральних і громадянських якос
тей. У свою чергу, «формування громадянських якостей особистості ґрунтується на ідейному багатстві 
народу, його мудрості, духовних цінностях, традиціях і звичаях» [5, 79].

Вчені одностайні у визначенні провідної ролі вчителя у вирішенні завдань громадянської освіти та 
виховання підростаючих поколінь. Цією ідеєю пройняті ряд положень «Етичного кодексу українського 
вчителя»: 

– «У своїй громадській роботі вчитель пам’ятає про свою підвищену суспільну відповідальність, 
обумовлену його професійною діяльністю»;

– «Реалізуючи у громадській роботі свій соціальний ідеал, вчитель завжди пам’ятає про свою осо
бливу роль вихователя, носія світла знань»;

– «Вчитель має бути прикладом участі у громадському житті суспільства завдяки своїй неуперед
женій громадянській позиції, благочинній діяльності»;

– «Суспільна значущість і складність професійних обов’язків вчителя вимагає від нього високого 
рівня професійної підготовки, фундаментальних знань теорії і практики виховання та навчання, опану
вання відповідними методами та технологіями педагогічної діяльності» [4].

Формування громадянськості майбутнього вчителя набуває сьогодні особливої актуальності, що 
забезпечує усвідомлення і визначення сучасним педагогом завдань, цілей та методів громадянського 
виховання молодого покоління. Ефективна організація навчальновиховної роботи в сучасних педаго
гічних вищих навчальних закладах, спрямована на формування громадянськості майбутніх учителів як 
їхньої професійної якості, вимагає врахування позитивного досвіду та усунення недоліків, що існують 
у сучасній практиці вищої освіти. 

Розкриваючи суть і зміст громадянськості, не можна не помітити органічний взаємозв’язок цього 
явища з найважливішими професійними якостями вчителя, його національною самосвідомістю, що 
безпосередньо пов’язана з основними засадами побудови держави. Ці положення розкриваються у пра
цях Н. Дерев’янко, Н. Косарєвої, О. Вишневського, П. Вербицької, О. Докукіної, П. Ігнатенка, В. Кре
меня, Л. Крицької, В. Оржеховської, В. Поплужного, О. Сухомлинської та інших учених. 

Слід відзначити, що громадянськість педагога як складне особистісне утворення в структурному 
аспекті складається з низки властивостей, якостей і характеристик. Найважливішими з них, як завжди, 
відзначається патріотизм, орієнтація на гуманістичну ідеологію, політична, правова й моральна куль
тура; гідність, соціальна справедливість і відповідальність, готовність до праці, до соціального й про
фесійного самовизначення.

Отже, серед цілої низки якостей, які входять до структури громадянськості вчителя, важливе місце 
займає соціальна відповідальність.

мета і завдання дослідження. Мета статті – аналіз досвіду формування соціальної відповідальнос
ті у студентів педагогічного коледжу – майбутніх учителів початкових класів. 

виклад основного матеріалу. Проблемі формування відповідальності у майбутніх учителів при
святили свої праці Г. Васянович, Т. Іваненко, Л. Пашко, М. Сметанський, О. Юринець. 

У своїх дослідженнях науковці доводять важливість формування відповідальності як важливої про
фесійної якості вчителя. Проте розв’язання цієї проблеми ускладнюється тим, що наприкінці минулого 
століття почала виявлятись тенденція зниження рівня освіченості абітурієнтів, які обирають професію 
вчителя. Педагогічна діяльність вийшла із переліку престижних, коли перехід українського суспільства 
до ринкових відносин спричинив прірву між доходами тих, хто працює в умовах ринкової економіки, 
та тих, хто має обмежену державним бюджетом заробітну плату, що нездатна забезпечити відповідні 
умови для життя та професійного удосконалення педагога. У Державній програмі «Вчитель», при
йнятій до реалізації у 2000 му році, наголошується на тому, що існує невідповідність між суспільною 
роллю і соціальним статусом педагога, що професія вчителя втрачає престиж [3]. Минуло більше деся
тиліття, але ситуація не змінилася на краще.

Сьогодні викладач педагогічного коледжу працює зі студентами, значна частина яких не усвідом
лює свого професійного вибору, не мотивована до навчання та оволодіння уміннями і навичками, необ
хідними в майбутньому для виконання на високому рівні своїх професійних функцій.

Соціальна відповідальність розглядається нами як одна із провідних професійних та громадянських 
якостей сучасного вчителя, як інтегральна якість особистості, що характеризується усвідомленням і 
переживанням нею своїх обов’язків, загальних норм моралі; розумінням і прийняттям їх особистісної, 
колективної та суспільної необхідності; правильною орієнтацією в умовах вільного вибору засобів до
сягнення суспільної мети, передбаченням результатів своєї діяльності; готовністю діяти відповідально 
згідно суспільних вимог та відповідати за свої вчинки перед самим собою, іншими людьми та суспіль
ством; як форма саморегуляції та самодетермінації, що виявляється в усвідомленні здійснюваних вчин
ків та їх наслідків, усвідомленні власної здатності виступати причиною змін (або протидіяти змінам) у 
навколишньому світі та власному житті.

Суть соціальної відповідальності полягає у готовності вчителя діяти відповідно до вимог професій
ного обов’язку на основі глибокого усвідомлення ним сутності педагогічної діяльності, її ролі у розви
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тку суспільства, здатності передбачати наслідки своєї діяльності та відповідати за її результати перед 
суспільством, батьками, колегами, учнями, а головне – власним сумлінням.

Соціальна відповідальність вчителя – це вияв його ініціативності, самостійності, високого профе
сіоналізму, педагогічної ерудиції, творчої активності у справі виховання та навчання підростаючих 
поколінь, підготовки їх до повноцінного життя і праці у суспільстві. 

Формування соціальної відповідальності студентів – майбутніх учителів початкових класів – про
цес складний і тривалий. Він є невід’ємною ланкою загальної системи становлення вчителяпрофесіо
нала, вчителягромадянина. 

У ході дослідження нами теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні 
умови підвищення ефективності соціальної відповідальності студентів педагогічного коледжу, а саме: 

– формування соціальної відповідальності студентів через освітньовиховний потенціал навчальних 
дисциплін (збагачення змісту психологопедагогічних дисциплін деонтологічними знаннями, впрова
дження до навчального плану спецкурсу «Основи формування соціальної відповідальності вчителя», 
використання традиційних і нетрадиційних форм та методів навчання у процесі викладання предметів 
психологопедагогічного циклу: лекції, семінарськопрактичні заняття, навчальні дискусії, навчально
педагогічні ігри, навчальні тренінги, метод проектів, педагогічні студії); 

– спрямованість педагогічної практики на формування навичок соціально відповідальної поведінки 
(оптимізація різних видів педагогічної практики через залучення студентів до участі у професійно зо
рієнтованих заходах: педагогічні ярмарки, аукціони цікавих педагогічних ідей, педагогічні майстерні, 
захист методичних портфоліо, «Педагогічна розвідка» та ін.); 

– формування соціальної відповідальності засобами позааудиторної виховної роботи як одного із 
важливих компонентів виховання студентів педагогічного коледжу (збагачення змісту позааудиторної 
роботи професійно спрямованими формами та методами, що забезпечують формування мотиваційно
емоційного, когнітивноціннісного та поведінкового компонентів соціальної відповідальності).

У статті ми проаналізуємо реалізацію однієї з педагогічних умов: формування соціальної відпові
дальності через освітньовиховний потенціал навчальних дисциплін.

Враховуючи специфіку організації освітньої діяльності в педагогічному коледжі, одним із важли
вих і найбільш ефективних форм збагачення професійної підготовки студентів нами обрано спецкурс 
«Основи формування соціальної відповідальності вчителя».

Розроблений автором спецкурс «Основи формування соціальної відповідальності вчителя» [8] має 
на меті поглибити знання студентів про моральні цінності педагогічної професії через засвоєння її 
нормативних засад, сформувати відповідальність за обрану ними професію, за власне професійне само
вдосконалення, за виконання навчальних обов’язків у процесі професійного становлення.

Основні завдання даного курсу: розкриття соціальної значущості професії вчителя початкової шко
ли; вивчення принципів, норм і правил професійної поведінки вчителя; формування уявлення про со
ціальну відповідальність як одну із головних складових професійної та громадянської компетентності 
вчителя; формування, регулювання і оцінка соціально відповідальної поведінки і діяльності вчителів; 
дослідження системи зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають відповідальну поведінку вчи
теля; розкриття та аналіз шляхів формування соціальної відповідальності вчителя; формування про
фесійної культури, вироблення навичок розробки особистої програми неперервної самоосвіти й само
вдосконалення.

Визначення мети та завдань курсу зумовлені особливостями професійної діяльності вчителя почат
кової школи, вимогами до його професійнопедагогічної підготовки взагалі та специфікою формування 
соціальної відповідальності як важливого компонента в структурі особистості вчителяпрофесіонала, 
вчителягромадянина зокрема.

Курс «Основи формування соціальної відповідальності вчителя» розрахований на 54 години, з них 
16 годин – лекції, 18 годин – семінарські та практичні заняття, 20 годин відведено на самостійну роботу 
студентів.

Запровадження до навчальних планів професійної підготовки вчителя початкових класів спецкурсу 
«Основи формування соціальної відповідальності вчителя» має на меті інтегрувати зміст інших пси
хологопедагогічних дисциплін навколо проблеми формування соціальної відповідальності, зробити 
цей процес пролонгованим. Враховуючи це, нами передбачено, що найоптимальнішим періодом для 
організації занять є VІ семестр навчального року (ІІІго курсу): до цього часу студенти завершують ви
вчення основних теоретичних курсів з предметів психологопедагогічного циклу.

Тематичним планом курсу передбачено вивчення 8ми тем, зміст яких спрямований на глибоке, 
детальне, усестороннє ознайомлення студентів з проблемою формування соціальної відповідальності 
як важливої якості в структурі професійної компетентності вчителя початкової школи.

Перші три теми курсу («Специфіка педагогічної діяльності, вимоги до сучасного вчителя», «Про
фесійнозначущі моральні норми діяльності вчителя», «Соціальна відповідальність як важлива про
фесійна риса в структурі особистості вчителя») зорієнтовані на поглиблення та розширення уявлень 
студентів про професію вчителя, соціальне призначення, специфічні особливості, вимоги суспільства 
до його професійної підготовки. Зміст тем спрямований на збагачення когнітивного компонента соці
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альної відповідальності. Разом з тим, формуючи ціннісне ставлення до вчительської професії, ми мали 
на меті поглибити суспільну мотивацію студентів, підвищити персональну відповідальність кожного 
студента за свій професійний вибір. 

Наступні теми передбачають детальне і глибоке ознайомлення студентів зі змістом професійної 
діяльності вчителя початкових класів, конкретизацію їх уявлення про предмет відповідальності. Так, 
тема «Нормативноправові документи про права дитини та відповідальність вчителя у реалізації прав і 
свобод дитини» обґрунтовує необхідність забезпечення вчителем реалізації прав і свобод дитини в су
часному гуманному суспільстві, спрямована на формування у студентів умінь та навичок проектування 
форм взаємодії з вихованцями на засадах педагогіки гуманізму, толерантності, на вироблення навичок 
аналізу конфліктних ситуацій між вчителем та учнями, пошук шляхів оптимального їх вирішення. 

Тема «Відповідальність вчителя за здійснення особистісного підходу у навчанні та вихованні учня» 
передбачає поглиблення знань студентів про психологічні особливості молодших школярів, про шляхи 
врахування їх в організації навчальновиховного процесу, вироблення у студентів проективних умінь 
та навичок щодо реалізації особистісного підходу до навчання та виховання учнів початкової школи в 
умовах гуманізації та демократизації суспільства. 

Особливе значення у змісті програми курсу відведено вивченню теми «Відповідальність вчителя 
за організацію роботи з батьками учнів». Включаючи дану тему до програми, ми керувались тим, що 
в сучасних умовах координацію виховних дій сім’ї покладено на освітній заклад і від того, як органі
зована і реалізована робота з батьками учнів, значною мірою залежить успішність процесу навчання 
і виховання дітей. Проте, варто відзначити, що останнім часом спостерігається певне звуження цього 
аспекту діяльності освітнього закладу і вчителя, самоусунення педагогічних колективів від роботи з 
сім’ями учнів. 

На часі організація роботи з батьками дітей різних вікових груп, в родинах з різним типом сімейного 
неблагополуччя, формування педагогічної культури всіх дорослих членів сім’ї на новій методологічній 
основі із застосуванням інноваційних педагогічних технологій. Мова йде про такий зміст педагогічної 
діяльності вчителя, який спрямовується на підвищення готовності батьків до виховання дітей, на усві
домлення ними важливості відповідального батьківства, на передачу всім дорослим членам родини 
певної психологопедагогічної, фізіологогігієнічної, правової тощо інформації, на формування у них 
відповідних практичних вмінь і навичок. Саме тому студенти повинні засвоїти, що важливим завдан
ням школи є широке залучення батьків, усіх дорослих членів сім’ї до співпраці з педагогічним колек
тивом, до активної участі в житті навчального закладу і класу. 

Встановлення і підтримання педагогічної взаємодії «діти – батьки – педагоги» необхідно вибудо
вувати на принципах взаємоповаги, довіри, відповідальності та рівноправного партнерства. Основою 
такої взаємодії має стати єдність у ставленні до дитини як до найвищої цінності. Вивчення даної теми 
мало на меті надати студентам − майбутнім учителям початкових класів систематизовані знання про 
специфіку організації виховного соціальнопедагогічного процесу, технології постановки та здійснен
ня виховних цілей, засобів щодо соціальнопедагогічної роботи з сім’ями різних типів для покращення 
сімейного виховання, якості співробітництва та взаєморозуміння з батьками учнів, ознайомити сту
дентів з особливостями сучасних українських сімей, їхнім виховним потенціалом; обґрунтувати на
укові засади сімейного виховання; довести значення сім’ї, родини у здійсненні завдань формування 
гармонійно розвиненої особистості майбутнього громадянина; проаналізувати провідні напрями пе
дагогічної діяльності, спрямованої на взаємодію з батьками учнів та створення оптимальних умов для 
успішної соціалізації особистості; озброєння студентів різноманітними методиками вивчення сімей 
учнів, сучасними доцільними формами та методами роботи з сім’ями вихованців; виховання у студен
тів культури спілкування у процесі взаємодії з батьками учнів і ін. 

Завершує курс вивчення теми «Відповідальність вчителя за власне професійне становлення», го
ловною метою якої є переконати студентів у необхідності постійної роботи над собою, власним профе
сійним удосконаленням, навчити їх діагностувати власну готовність до педагогічної професії і на цій 
основі розробляти програму професійного самовдосконалення та добирати форми і методи самовихо
вання соціальної відповідальності як необхідної якості компетентного вчителяпрофесіонала.

Теоретичний зміст програми курсу «Основи формування соціальної відповідальності вчителя» те
матично не збігається з проблемами, які висвітлюють дисципліни психологопедагогічного циклу, і 
не повторює їх. Він поглиблює та розширює питання, що названі у базових курсах, але не повністю 
розкриті. Такий підхід, заснований на принципі компліментарності (додатковості), передбачає вдоско
налення професійнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя.

Вивчення курсу «Основи формування соціальної відповідальності вчителя» здійснюється нами че
рез багатий арсенал форм та методів навчальнопізнавальної діяльності студентів. Коротко проаналі
зуємо їх.

Як відомо, основною формою навчання у педагогічному коледжі є лекція, яка посідає особливе 
місце у вивченні теоретичних питань та успішно використовується в тісній єдності з усіма іншими фор
мами – семінарськими, практичними і лабораторними заняттями. У ході підготовки лекцій нами вра
ховуються особливості студентської аудиторії, використовуються новітні наукові досягнення. Наше 
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завдання полягає у тому, щоб не лише збагатити знання студентів про місце та роль соціальної відпо
відальності у структурі особистості вчителя, але й сформувати переконання, вміння давати критичну 
оцінку викладеному матеріалу, виробити емоційномотиваційне ставлення до обраної професії. 

З цією метою на лекційних заняттях використовуємо проблемні запитання або ті, що стимулюють 
активність студентів, на зразок: «Що ви знаєте про…?», «Яким чином ви можете заперечити прихиль
никам цієї теорії?», «Наведіть аргументи, які заперечують цю думку…», «Який ваш варіант виходу з 
наведеної ситуації?» тощо. Саме під час такої неформальної комунікації найбільш чітко виявляється 
взаємодія викладача і студентів, а це дає можливість здійснювати рефлексивну оцінку інтересів, цін
нісних орієнтацій, установок, мети. Ціннісному осмисленню вивченого на лекціях сприяють також 
прийоми, які стимулюють у студентів виявлення інтелектуальних почуттів – здивування, сумнів, до
питливість, зацікавленість. З цією метою використовуються прийоми педагогічних абсурдів, казусів, 
залучення неординарних фактів. Прийом провокаційних висловлювань (запланованих помилок) спо
нукає студентів оцінювати почуте з даного погляду його відповідності цінностям педагогічної діяль
ності, перегляду та переосмисленню власних аксіологічних цінностей. Зазначений прийом спонукає 
будувати роботу з рефлексії власних позицій, поглядів і переконань. Аксіологічна рефлексія дає мож
ливість не лише розмірковувати про сутність педагогічної професії, а також і про роль педагогічної 
діяльності, її моральноетичні норми, місце відповідальності в структурі особистості  педагога. 

Під час викладання курсу перевага надається проблемним лекціям, які будуються таким чином: 
спочатку пропонується практична ситуація, потім, спираючись на вже відомі студентам знання, ана
лізуються її вихідні параметри, вводяться необхідні (або відсутні) елементи нової інформації. Далі 
проводиться спільна з викладачем групова робота, у процесі якої набувається досвід виконання профе
сійних функцій. На таких лекціях у студентів формуються стійкі переконання у важливості засвоєння 
необхідних знань, а теоретичні знання пов’язуються з практичним досвідом. 

Завдання спецкурсу сприяли застосуванню студійного виду навчання. На думку Н. Щуркової, педа
гогічна студія являє собою навчальнопрофесійне заняття, покликане виробляти у студентів професій
ний досвід ще до етапу самостійної професійної діяльності [10, 167]. 

Структура студійного заняття передбачає наступні етапи: пролог, етюд, експлікація, практикум, 
рефлексія. Як складна технологія, педагогічна студія поєднує декілька методів і прийомів активного 
навчання: рольові ігри, інсценізація, прийом графічних зображень. Важливою частиною заняття є екс
плікація, коли розгортається логічний ланцюжок роздумів: узагальнюються факти, під які підводять
ся поняття, будуються умовиводи, формулюються висновки, висловлюються міркування, які підкрі
плюються практичним досвідом. Теоретичний матеріал обов’язкового підкріплюється та ілюструється 
прикладами з педагогічної практики.

Студійні заняття будуємо за принципом «тут і зараз». Усі теоретичні ідеї повинні знайти своє прак
тичне втілення під час проведення заняття. Тому за етапом експлікації слідує педагогічний практикум, 
у ході якого формується певний практичний досвід: студентам пропонується система активних методів 
навчання: рольові вправи, програвання педагогічної ситуації, пізнавальні ігри, дискусії, відеофрагмен
ти педагогічних ситуацій, уроків та їх аналіз. Інколи цей етап студійного заняття проводиться у формі 
тренінгу. Використання елементів тренінгу дає можливість студентам оволодіти досвідом професійної 
діяльності на зразок того, який вони отримали б у реальній ситуації.

Слід зазначити, що динаміку соціальної відповідальності в позитивному напрямку може забезпечити 
безперервний процес рефлексії, що трактується як комплексна розумова здатність до постійного аналі
зу й оцінки кожного кроку професійної діяльності. Тому успіх формування соціальної відповідальності 
визначається тим, наскільки засвоєння знань і набуття практичного досвіду у процесі навчальнопізна
вальної діяльності студентів має рефлексивний характер. Важливо не стільки модернізувати застарілий 
зміст і методи його засвоєння, скільки забезпечувати студентам можливість у навчальній роботі розви
вати рефлексивні здібності. Навчальна діяльність, побудована на принципах рефлексії, більшою мірою 
відображає специфіку професійної діяльності вчителя та її можливості у формуванні відповідальності. 
Рівень сформованості соціальної відповідальності багато в чому буде залежати від того, як будуть від
працьовуватися в ході підготовки рефлексивні дії студентів, спрямовані на забезпечення єдності педа
гогічної теорії й практики, нагромадження педагогічного досвіду майбутнього вчителя. Рефлексія – це 
не певна сукупність знань, її не можна передати, її можна лише стимулювати та розвивати. 

Ураховуючи вище сказане, ми прагнемо до того, щоб робота педагогічних студій завершувалась 
етапом рефлексії, у процесі якої кожним учасником осмислюються значущість проведеної роботи. 
Ефективним прийомом організації такої рефлексивної діяльності є метод незакінчених речень (напри
клад: «У процесі заняття я переконалася в тому, що…», «Це заняття збагатило мої уявлення про…», 
«Для мене це заняття було корисним, тому що…», «Найважливішим для мене було…»). 

Після того, як було проведено серію таких занять і студенти звикли давати рефлексивну оцінку сво
єї роботи, перед ними ставляться запитання загального характеру: «Як ви оцінюєте свою роботу?», «Чи 
виправдалися ваші очікування?» та ін. Спочатку рефлексія проводиться на емоційному рівні, студенти 
обмінюються думками, переживаннями, які виникають у процесі проведення занять. Поступово пере
ходимо до оцінки й аналізу отриманого досвіду, його корекції та удосконалення.
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Знання теорії про особливості вчительської професії, про соціальну відповідальність вчителя за
кріплюються і розвиваються у практиці аналізу різних ситуацій. Ми переконалися: соціальна відпові
дальність можлива у тому випадку, якщо має місце в процесі професійної підготовки студентів активна 
взаємодія та інтеграція теоретичних знань і досвіду педагогічної роботи. І навпаки, її рівень буде зни
жуватися, якщо у навчальному процесі має місце прагнення викладача пересадити в голови студентів 
вихоплені з потоку педагогічної реальності готові зразки розв’язання професійно спрямованих завдань. 

Таким чином, низький рівень соціальної відповідальності пояснюється тим, що не формується го
товність студента і його здатність усвідомлювати практичне значення професійних знань, потреба в 
їхньому використанні при розв’язанні різноманітних і завжди нестандартних завдань шкільного життя. 
Тому ми вважаємо за доцільне включити до структури спецкурсу практичні заняття, провідними мето
дами в структурі яких є активні та інтерактивні методи навчання: розв’язання педагогічних ситуацій, 
виконання вправ, навчальна дискусія, «мозковий штурм», педагогічний ринг, педагогічний консиліум, 
ділова гра, педагогічні дебати, «роздуми вголос» тощо. На наш погляд, саме ці методи мають допо
могти майбутньому вчителеві тренуватися у прийнятті певних рішень, які є інтелектуальним процесом 
здійснення вибору альтернативи вчинку, виходячи з аналізу конкретних норм та цінностей; забезпе
чити не лише збагачення когнітивного компонента соціальної відповідальності, але й, що особливо 
важливо, забезпечать розвиток і корекцію ціннісномотиваційної сфери студента. 

У ході розв’язання педагогічних ситуацій, виконання вправ у студентів формуються адекватні оцін
ні судження, засвоюються суспільно значущі моральноетичні норми і цінності, набуваючи у свідомос
ті студента особистісного змісту. Виявлення моральноетичних суджень, ставлення до тих чи інших 
форм поведінки у студентів, з одного боку, дають змогу відстежувати і коригувати сформованість їх
нього когнітивного та емоційномотиваційного компонентів соціальної відповідальності, що розгляда
ється нами як потенційна готовність до здійснення соціально відповідальної дії; з іншого боку, спри
яють закріпленню вмінь і навичок відповідальної поведінки та перетворенню їх на стійкі внутрішні 
стимули усвідомленої соціально значущої поведінки.

Процес вивчення курсу «Основи формування соціальної відповідальності учителя» передбачає про
ведення діагностики і самодіагностики студентами свого місця і ролі у навчальновиховній діяльності, 
спрямованості на педагогічну професію, визначення типу моральної орієнтації, самооцінку особистос
ті тощо (як приклад можна навести проведення практичних занять з тем «Виявлення рівнів сформова
ності соціальної відповідальності студентів педагогічного коледжу» та «Ознайомлення з методикою 
дослідження підготовленості до педагогічної діяльності», «Методи оптимізації взаємодії вчителя з 
батьками»). 

Важливим доповненням у створенні необхідної атмосфери сприйняття студентами інваріантного 
характеру норм і принципів педагогічної діяльності є використання на заняттях аналізу педагогічних 
ідей, думок, поглядів видатних людей. Така робота спрямована на те, щоб перетворити окремі по
ложення, вислови на моральну опору для майбутнього вчителя, дати йому інструмент для керування 
своєю поведінкою і оцінювання дій оточуючих.

Досвід організації та проведення спецкурсу «Основи формування соціальної відповідальності вчи
теля» переконує, що можливості здійснювати інтеграцію є не лише на різних рівнях – внутрішньо– та 
міждисциплінарному, але й у різних аспектах: когнітивному, емоційномотиваційному, діяльніснопо
ведінковому. Ця обставина дає підставу розглядати розроблений нами курс і сам процес формування 
соціальної відповідальності як системоутворювальний чинник у професійнопедагогічній підготовці 
майбутніх учителів початкових класів.

Спецкурс викладався для студентів спеціальності «Початкова освіта» у Прилуцькому гуманітарно
педагогічному коледжі ім. І. Я. Франка впродовж п’яти років. З метою вивчення ставлення студентів до 
даного курсу нами на останньому, заліковому занятті зі студентами проводилося вихідне анкетування, 
зміст якого передбачав наступні запитання:

1. Якими знаннями про професію вчителя ви збагатилися у процесі вивчення спецкурсу «Основи 
формування соціальної відповідальності вчителя?»

2. Як змінилося ваше ставлення до обраної вами професії?
3. Що корисного ви дізналися про соціальну відповідальність вчителя?
4. Які нові професійні уміння та навички сформувалися у вас у процесі даного спецкурсу?
5. Чи має спецкурс практичне спрямування? У чому, на вашу думку, воно полягає?
6. Як ви думаєте, чи потрібний цей спецкурс майбутньому учителю початкових класів у процесі 

професійної підготовки?
7. Що б ви побажали викладачам щодо вдосконалення змісту та методичного супроводу спецкурсу?
Аналіз результатів проведеного опитування студентів, які брали участь у формувальному експери

менті, засвідчив, що майбутні вчителі початкових класів (78 %) схвально висловлювались про введення 
спецкурсу до навчального плану підготовки спеціалістів. На їхню думку, даний спецкурс «допомагає 
майбутньому вчителеві поглибити свої знання про специфіку вчительської професії», «збагачує знання 
студентів про соціальну відповідальність як важливу професійну якість учителя», «озброює студентів 
методикою самопізнання, самоудосконалення», «вчить аналізувати життєво важливі ситуації, шукати 
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оптимальні шляхи виходу з них», «не лише знайомить зі змістом роботи вчителя початкової школи, а 
й формує досвід щодо його реалізації». Відповіді інших (22 %) також заслуговують на увагу, оскільки 
вони згодні з тим, що такий курс допомагає переконатись у правильності обрання педагогічної про
фесії чи  навпаки.

Відповідаючи на останнє запитання анкети, студенти вказали на необхідність виділення більшої 
кількості годин на проведення семінарівтренінгів з використанням інтерактивних методів навчання та 
на озброєння їх арсеналом сучасних психодіагностичних експресметодик вивчення власних індивіду
альнопсихологічних особливостей з метою їх подальшого удосконалення.

висновки. Таким чином, можемо зробити висновок про те, що спецкурс «Основи формування 
соціальної відповідальності вчителя» сприяє збагаченню когнітивного, емоційномотиваційного та 
діяльнісноповедінкового компонентів соціальної відповідальності, що, в свою чергу, дозволяє май
бутнім учителям реалізувати себе у подальшому професійному самовизначенні та професійній діяль
ності. Успішне забезпечення процесу виховання соціальної відповідальності як важливої компоненти 
громадянської компетентності майбутнього вчителя є однією з умов реалізації проблеми формування 
учителяпрофесіонала, учителягромадянина, готового вирішувати складні проблеми підготовки під
ростаючих поколінь до життя та праці в умовах сучасного громадянського суспільства.
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моніторинг громАдянської ідентиЧності уЧАсників нАвЧАльно-
виховного процесу: регіонАльний Аспект

У статті розглянуто особливості формування громадянської ідентичності учасників навчаль-
но-виховного процесу (студентської молоді і вчителів загальноосвітніх шкіл м.Запоріжжя), про-
аналізовано стан їх етнічної та мовної самоідентифікації. 

Ключові слова: громадянин, громадянство, спільнота, участь, членство, права, ідентичність, 
мовна самоідентифікація.

Arabadjyiev D. Monitoring of civiс identity of educational process participants: regional aspect. 
In the article the author analyzes the process of formation of civic identity of educational process 

participants (students and teachers of Zaporizhzhya city), studying their ethnic and linguistic self-
identification. 

Keywords: citizen, citizenship, community, participation, membership, rights, identity, language identity. 

Формулювання дослідницької проблеми. Руйнування традиційних ідентичностей у пострадян
ському соціальному просторі та формування нових – це одна з проблем, від вирішення якої залежить 
реалізація цілей реформування економіки, демократичного і стабільного розвитку пострадянських кра
їн на шляху до побудови громадянського суспільства. Запорукою розвитку громадянського суспільства 
є громадянська ідентичність, що передбачає не тільки усвідомлення себе громадянином цієї країни, але 
й активну участь у її житті.

Актуальність дослідження. Студентство традиційно є однією з найбільш соціально активних та 
прогресивних верств суспільства, тому дослідження рівня громадянської ідентичності студентів ви
щих навчальних закладів сьогодні є вкрай важливим і актуальним в регіональному та загальнодержав
ному аспекті. Вивчення громадянської ідентичності студентів вищих навчальних закладів як одного з 
родових суб’єктів освітнього процесу може слугувати базовим пунктом для подальших наукових роз
відок у напрямку прогнозування результатів політики держави та її інститутів у сфері освіти, рішень 
та діяльності політичних партій, громадських об’єднань та громадян України, здатних до свідомого 
суспільного вибору. З іншого боку, аналогічне опитування вчителів області надає можливості для по
рівняльного аналізу поточного та перспективного стану політичної свідомості родових суб’єктів освіт
нього процесу.

мета статті – виявлення особливостей громадянської ідентичності учасників навчальновиховного 
процесу (студентської молоді та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів) на регіональному рівні.

завдання:
– надати визначення поняттю «громадянська ідентичність»;
– подати в узагальненому вигляді результати дослідження громадянської ідентичності учасників 

навчальновиховного процесу за окремими блоками;
– зробити висновки та визначити напрями для подальших розробок даної проблеми.
стан дослідження проблеми. Значний внесок у дослідження проблематики функціонування 

громадянської ідентичності та ідентичності в цілому зробили вітчизняні вчені В.Бебик, О.Бабкіна, 
Л.Нагорна, Ю.Тищенко, С.Горобчишина, Д.Ковриженко, І.Курас, М.Обушний, І.Кресіна, С.Єфремов, 
В.Степаненко, О.Майборода, Л.Шкляр, О.Олійник, О.Пахльовська, Г.Палій, Р.Додонов, С.Мофа, 
М.Степико, О.Кіндратець, а також зарубіжні дослідники В.Тишков, Я.Коллар, Б.Андерсен, Е.Сміт.

Особливе значення, з точки зору автора статті, представляють роботи Р.Белламі та Л.Кніфелькампа. 
У процесі проведення соціологічного дослідження співробітники міжвузівського дослідного центру 
«Політика і освіта» Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Запорізької 
обласної ради спирались на практичні і теоретичні розробки таких відомих українських дослідників у 
визначеній сфері, як Л.Нагорна та В.Циба.

виклад основного матеріалу. Модель ідеального суспільства, за теорією Джона Роулза [1], перед
бачає існування певних інституцій, які формують основу суспільства і гарантують дотримання прав і 
свобод громадян, рівність можливостей і доступу до матеріальних ресурсів, а також наявність інститу
ту громадянства. 

Розглядаючи феномен громадянства, як правило, говорять про три його сторони – членство, права 
і участь [2]. Членство передбачає належність до нації і об’єднань, частиною яких є громадянин. Гро
мадяни наділяються правами завдяки членству і беруть участь у формуванні цих прав, адже громадян
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ство передбачає також активну участь у житті суспільства. Крім того, громадянство передбачає певну 
суб’єктивну ідентифікацію себе з іншими громадянами – громадянську ідентичність.

Громадянська ідентичність – це 1) «усвідомлення приналежності до спільноти громадян тієї чи ін
шої держави, що має для індивіда значущий смисл»; 2) «феномен надіндивідуальної свідомості, ознака 
(якість) громадянської спільноти, що характеризує її як колективного суб’єкта» [3, с. 349].

До сутнісних характеристик громадянської ідентичності належать наступні. 
Поперше, громадянська ідентичність не формується в ізоляції – лише у взаємодії громадянина з 

іншими громадянами та у контексті участі у соціальних, політичних, економічних структурах.
Подруге, громадянська ідентичність не тотожна, але тісно пов’язана з інтелектуальним і етично

моральним розвитком.
Потретє, громадянська ідентичність – це холістичне утворення. Вона вимагає здатність як до кри

тичного мислення, так і до емпатії, спонукає громадянина ідентифікувати себе з іншими громадянами, 
які можуть дуже сильно відрізнятися від нього. 

Нарешті, громадянська ідентичність передбачає активну рефлексію, участь в обговореннях, що сто
суються найкращого шляху для розвитку суспільства і держави [4].

Спираючись на практичні і теоретичні розробки українських та зарубіжних дослідників, міжвузів
ським дослідним центром «Політика і освіта» Запорізького обласного інституту післядипломної педа
гогічної освіти Запорізької обласної ради протягом березняквітня 2012 року проведено опитування 
щодо визначення особливостей громадянської ідентичності студентів вищих навчальних закладів. Ви
бірка склала 500 студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання шести вищих навчальних закладів (далі 
– ВНЗ) міста Запоріжжя: ЗНТУ, ЗДІА, ЗДМУ, ЗНУ, КПУ, ЗІЕІТ. Вибіркою охоплено студентів різних 
курсів навчання таких спеціальностей: будівництво, фармація, економіка підприємства, облік і аудит, 
маркетинг, фінанси і кредит, міжнародна економіка, ливарне виробництво, геодезія, картографія та 
землеустрій, електромеханічні системи автоматизації та електропривод, програмне забезпечення сис
тем, менеджмент організацій і адміністрування, управління трудовими ресурсами, історія, туризмоз
навство.

Також протягом вересняжовтня 2012 року було опитано 139 вчителів загальноосвітніх навчальних 
закладів області.

Завдання та результати їх вирішення наступні:
1. Виявлення рівня усвідомлення домінантної ідентичності.
На запитання анкети «Ким Ви себе в першу чергу вважаєте?» були отримані такі відповіді: пере

важна більшість респондентів (65% студентів та 50% вчителів), в першу чергу, вважають себе носіями 
української політичної нації, а не представниками етносу, мешканцями тієї чи іншої території (хоча 
23% вчителів в першу чергу пов’язують себе з тим населеним пунктом, де вони мешкають), не включе
ні значною мірою в глобалізаційні та інтеграційні процеси. Цей показник певною мірою корелюється і 
з етнічною ідентичністю (78% студентів та 82% вчителів вважають себе українцями).

2. Визначення базових критеріїв усвідомлення громадянства.
Запитання анкети: «В якій мірі Ви пишаєтеся чи не пишаєтеся тим, що є громадянином України?» 

виявило, для педагогічних працівників більше властивими є гордість за свою країну та повага до інсти
туту громадянства (38% вчителів більше пишаються своїм громадянством порівняно з 26% студент
ства). Патріотичними громадянами також є вчителі, щоправда з невеликим відривом від студентства 
(13% вчителів дуже пишаються своїм громадянством порівняно з 11% студентства). Стосовно ж мож
ливих шляхів для підвищення рівня громадянськості населення більше половини студентів та 65% 
вчителів висловили думку щодо необхідності підвищити загальний рівень життя людей.

З приводу мовної, етнічної та релігійної ідентичності були отримані такі дані:
– майже однакова кількість вчителів і студентів (82,7% і 78,4% відповідно) визначили свою націо

нальність як «українець/українка»;
– переважна більшість опитаних належать до православної конфесії (90,6% вчителів і 81,6% 

 студентів);
– більшість респондентів (68,3% вчителів і 58% студентів) вважають рідною українську мову, проте 

у побуті українською спілкуються 52,5% вчителів і 18,4% студентів; відповідно, 42,3% і 73,4% – спіл
куються російською.

Отримані дані відбивають певну дифузію мовноетнічної ідентичності студентів, про що свідчать 
показники усвідомлення більшістю респондентів себе українцями та української мови як рідної па
ралельно із переважним вживанням російської мови у побуті. Ці показники вказують на тенденцію 
до трансформації мовноетнічного простору Запорізького регіону, народження нової дифузної мовно
етнічної ідентичності. Результати опитування зайвий раз актуалізують проблему зведення російської 
мови, якою у повсякденному житті спілкується більшість населення регіону, до рівня побутової, втра
чання чистоти мови, зникнення з вжитку російської літературної і офіційноділової мови, низького 
рівня мовної грамотності громадян, використання суржику у буденному спілкуванні і ділових комуні
каціях. Переважна більшість відповідей на третій варіант питання про вживання побутової мови «свій 
варіант» – зазначили «суржик», або дуже часто одночасно визначали російську та українську мову. 
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3. Моніторинг форм громадянської участі та активності.
Цікавими виявилися відповіді на запитання стосовно ефективних форм громадянської участі та ак

тивності населення – спостерігається тенденція щодо збільшення довіри населення до таких інститутів 
громадянського суспільства як громадські організації та громадські ради, поряд із незначною увагою 
респондентів до політичних партій як агентів залучення громадян до участі в управлінні країною. По
зитивним фактом є те, що студентство і вчителі надають перевагу сьогодні цивілізованим і мирним 
методам громадської участі і формам громадської активності (тільки 12% опитаних обрали мітинги і 
демонстрації як ефективну форму участі). Також можна відзначити вивчення громадської думки 18% 
студентів обрали як перше місце серед форм громадянської участі, а участь у виборах – 23% вчителів, 
що дає підстави вважати, що респонденти розглядають інститут виборів, наявність зворотних зв’язків 
та використання соціологічних методів в соціальному управлінні одним з ключових факторів форму
вання громадянської ідентичності. 

4. Аналіз пріоритетів розвитку внутрішньої політики, напрямків формування національної ідеї.
Відповіді на питання блоку внутрішньої політики анкети показують такі тенденції: близько полови

ни опитаних (47,5% вчителів і 41,2% студентів) на питання, що є найбільш значущим для консолідації 
народу обрали відповідь «культура (мова, традиції)». Про переважання серед респондентів ментальних 
чинників свідчать і інші варіанти відповіді: «душа народу» (19%) та «спільна історична доля» (10%) 
у студентів та, відповідно, 16% і 9% – у вчителів. Зазначені дані окреслюють проблемне поле консо
лідації народу з урахуванням дифузії мовноетнічної ідентичності, виявленої у відповідях на питання 
попереднього блоку анкети.

5. Дослідження розуміння векторів міжнародного співробітництва.
Цікавими є дані, отримані в межах блоку питань зовнішньої політики: результати опитування вка

зують на те, що за визначенням вектору розвитку і пріоритетів зовнішньої політики нашої держави 
уподобання респондентів розділилися на три частини:

– і у вчителів, і у студентів – 26% тих, хто прагне до побудови зовнішніх зносин, виходячи з пріо
ритету національних інтересів,

– прибічників посилення міжнародного співробітництва з країнами колишнього СРСР у студентів 
– 37% (Східнослов’янський блок – 16%: Росія, Білорусь; Євразійський блок – 13%: Росія, Казахстан, 
Узбекистан, Білорусь та інші пострадянські країни; з Росією – 8%); у вчителів – 44%, і ці дані вигля
дають наступним чином: (Східнослов’янський блок – 18%: Росія, Білорусь; Євразійський блок – 19%: 
Росія, Казахстан, Узбекистан, Білорусь та інші пострадянські країни; з Росією – 7%) і, нарешті,

– прихильниками європейського та євроатлантичного співробітництва серед студентів є 31% (ЄС – 
25% і НАТО – 6%), а серед вчителів – близько 14% (ЄС – 13,7% і НАТО – 0,7%).

За позаблоковий статус нашої держави висловилося тільки 6% опитаних студентів, і 15% вчителів.
Таким чином, можна стверджувати, що більшість респондентів схиляються до розвитку зовнішньої 

політики України у напрямку посилення зовнішньоекономічних та зовнішньополітичних зв’язків саме 
в межах пострадянського простору, і особливо це є характерним для старшої вікової групи опитаних, 
тобто педагогічних працівників.

Тією чи іншою мірою 83% студентів та 94% вчителів визнають спільність історичного минулого 
народів Росії і України, а 59% опитаних студентів і 68% вчителів висловлюються на користь прагнення 
народів Росії та України до об’єднання у межах єдиного економічного, культурного, освітнього і по
літичного простору.

6. Виділення основних громадянських цінностей та асоціацій з сучасним образом українського сус
пільства.

Питання анкети «Спробуйте оцінити значення кожної з перерахованих цінностей» було спрямоване 
на визначення ціннісних орієнтацій сучасного запорізького студентства та педагогічних працівників 
загальноосвітніх закладів. На вибір респондентам було запропоновано шість цінностей («порядок», 
«свобода», «демократія», «сильна держава», «права людини» «благополуччя народу»), які потрібно 
було оцінити за 5ти бальною шкалою. Це питання було спрямоване на вивчення ліберальних або па
терналістських настроїв. 

Аналізуючи відповіді, можна сказати, що запорізьке студентство надає перевагу ліберальним де
мократичним цінностям: «свобода» – 1936 балів, «права людини» – 1897 балів, а також нерозривно 
пов’язана з двома попередніми цінностями – «демократія» (1737 балів). Такому, на перший погляд, 
абсурдному факту може бути досить просте пояснення. З набуттям Україною незалежності під егідою 
цього загальновизнаного орієнтиру світової політики на вітчизняних теренах не завжди вдало про
водилися реформи, процвітала корупція, розвивалися елементи авторитаризму, олігархії, закритості 
правлячої політичної еліти та непрозорості проведення державної політики, що в кінцевому випадку 
призвело до дискредитації цього поняття у повсякденному вжитку і негативного ставлення до нього з 
боку широких верств населення.

Поряд із прагненням студентства, в першу чергу, до демократичних політичних цінностей – свобо
ди і захисту прав людини – спостерігається негативна характеристика ними сучасного стану суспіль
ства: у відповідь на те, які слова найкраще характеризують сучасне українське суспільство, «найвищі» 
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оцінки отримали такі характеристики: «безлад» (282 бали), «злидні» (215 балів), «розруха» (170 балів), 
«тиск» (148 балів). В свою чергу, це призводить до розгортання конфлікту цінностей, які є складовими 
політичної свідомості, з одного боку, та суспільної практики, з іншого.

Дещо інша картина спостерігається в оцінці вказаних цінностей вчителями. Так, перше місце серед 
запропонованих характеристик сучасного українського суспільства посіла тріада: «безлад» (78 балів), 
«злидні» (74 бали) та «тупик» (50 балів).

Ранжування демократичних та «авторитарних» цінностей вчителями продемонструвало такі резуль
тати: «благополуччя народу» (577 балів), «права людини» (543 бали), «порядок» (536 балів) і «свобода» 
(534 бали). Вказані результати можуть свідчити про відчуження від соціальноекономічної дійсності 
та переважання так званих «авторитарних» цінностей серед педагогів області, що, в свою чергу, акту
алізує питання трансформації громадянської свідомості вчителів в контексті розвитку громадянського 
суспільства в Україні, їх подальшої демократичної соціалізації.

висновки. На підставі проаналізованих даних можна зробити такі висновки щодо громадянської 
ідентичності студентів ВНЗ та вчителів загальноосвітніх шкіл м.Запоріжжя.

Домінантною ідентичністю виступає громадянська (65% – у студентів та 50% – у вчителів). При 
цьому спостерігається певна дифузія мовноетнічної ідентичності студентів та педагогічних працівни
ків, про що свідчать показники усвідомлення більшістю респондентів себе українцями та української 
мови як рідної паралельно із переважним вживанням побутової російської мови.

За результатами опитування, найефективнішими формами громадянської участі є вивчення громад
ської думки, участь у виборах, робота в громадських організаціях та громадських радах при органах 
влади, проведення громадських слухань та мітинги і демонстрації; чинниками, що можуть забезпечити 
консолідацію українського народу в межах політичної нації – визначено ментальні чинники: мова, тра
диції, душа народу, спільна історична доля тощо.

Така складова громадянської ідентичності, як рефлексія щодо подальшого розвитку країни відо
бражена підтримкою більшістю респондентів розвитку зовнішньої політики України у напрямку по
силення зовнішніх зв’язків у межах пострадянського простору, що корелює з визнанням тією чи ін
шою мірою спільності історичного минулого народів Росії і України та висловлюваннями на користь 
об’єднання народів Росії та України в межах єдиного економічного, культурного, освітнього і політич
ного простору.

Запорізьке студентство надає перевагу ліберальним демократичним цінностям, але спостерігається 
сприйняття ними сучасного стану суспільства, яке асоціюється зі словами «безлад», «злидні», «розру
ха», «тиск», що призводить до розгортання конфлікту цінностей у суспільній практиці. При певному 
збігу щодо характеристики сучасного українського суспільства студентами та вчителями, для останніх 
все ж таки характерним є переважання «авторитарних» цінностей, таких як «благополуччя народу» 
та «порядок», що може вказувати на необхідність подальшої демократичної соціалізації педагогічних 
працівників з метою повноцінного виховання громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. 

Таким чином, дослідження складових громадянської ідентичності показало внутрішню готовність 
та позитивну спрямованість учасників навчальновиховного процесу до зовнішніх проявів громадян
ської активності. Але негативні умови зовнішнього середовища (економічні та соціальнополітичні 
умови), а також очевидна ідентифікація (мовна і зовнішньополітична) з країнами пострадянського про
стору, негативна оцінка процесів, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність приділяти осо
бливу увагу роботі з суб’єктами навчальновиховного процесу як у середній школі, так і у вищій школі 
для можливості формування свідомого і відповідального громадянства.

Загалом вивчення феномену громадянської ідентичності студентів та вчителів відкриває наступні 
перспективи подальших розвідок: вирішення проблеми негативного впливу зовнішнього середовища 
на громадянську ідентичність, дослідження правової культури учасників освітнього простору як скла
дової їх громадянської компетентності з метою повноцінного виховання громадян, здатних до свідо
мого суспільного вибору, та ін.
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політиЧнА свідомість тА громАдянськА ідентиЧність молоді  
як Чинник ФормувАння громАдянськості в суЧАсному суспільстві 

(регіонАльний Аспект)

У статті аналізуються особливості становлення, розвитку і функціонування політичної свідо-
мості та громадянської ідентичності молоді як чинника формування громадянськості в сучасному 
суспільстві на прикладі Запорізької області.

Ключові слова: громадянин, громадянство, громадянськість, політична свідомість, громадян-
ська позиція, громадянська ідентичність.

Nataliya Bohomolova. Political consciousness and civic identity of youth as a factor of development 
of civic consciousness (regional aspect).

The article deals with peculiarities of development and functioning of political consciousness and civic 
identity of young people living in the region of Zaporizhzhya.

Keywords: citizen, citizenship, civic consciousness, civic identity, civic attitude.

Глобальне поширення демократії стало відповіддю на історичні виклики принципово нової ситуа
ції, що склалась у світі на порозі ХХІ ст., основу якої становить безпрецедентний розвиток постінду
стріального, інформаційного суспільства та гуманітарних технологій. Це потребує відповідної форми 
політичної організації, яка б забезпечувала умови для розкриття творчих можливостей людини та по
тенціалу нових технологій, що можливо лише за умови вільного, демократичного суспільства, яке спо
відує максиму «вільна людина – розвинене громадянське суспільство – сильна держава».

Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу, 
української молоді, зокрема. Це набуває особливого значення в умовах «пікових» ситуацій, коли про
явлення рівня політичної свідомості не залишається, так би мовити, самоцінним, а безпосередньо впли
ває на громадянські позиції учасників виборчих процесів та має своїм наслідком певну якість парла
менту відповідно до потреб як самого парламентаризму, так і його ролі у державотворчих процесах.

Формулювання дослідницької проблеми. Молодь традиційно є однією з найбільш соціально 
активних та прогресивних верств суспільства, політичні погляди якої закладають підґрунтя для пер
спективного аналізу політичної культури та суспільної свідомості. Тому дослідження рівня політичної 
свідомості цієї соціальної групи сьогодні є вкрай важливим і актуальним в регіональному та загально
державному аспектах. Вивчення політичної обізнаності одного з родових суб’єктів освітнього процесу 
є базовим підґрунтям для подальших наукових досліджень щодо прогнозування результатів політики 
держави та її інститутів у сфері освіти, рішень та діяльності політичних партій, громадських об’єднань 
на формування громадянської ідентичності молоді.

мета дослідження полягає у виявленні та аналізі особливостей політичної свідомості та громадян
ської позиції молоді у Запорізькій області.

Постановка мети обумовлює розв’язання таких завдань: виявлення змісту та рівня громадськопо
літичної активності та визначення каналів впливу політичної соціалізації; аналіз значення громадян
ської ідентичності в процесі формування політичної свідомості молоді.

стан дослідження проблеми. Поняття політичної свідомості та ідентичності досліджувало
ся як вітчизняними вченими: Л.Нагорна, Ю.Тищенко, С.Горобчишина, Д.Ковриженко, І.Курас, 
М.Обушний, І.Кресіна, С.Єфремов, В.Степаненко, О.Майборода, Л.Шкляр, О.Олійник, А. Очеретяний, 
О.Пахльовська, Г.Палій, Р.Додонов, С.Мофа, М.Степико, О.Кіндратець, так й закордонними дослідни
ками: В.Тишков, Я.Коллар, Б.Андерсен, Е.Сміт.

В той же час компаративними дослідженнями в цій галузі та зокрема проблемою ідентичності як 
чинника формування громадянськості, науковці фактично не займалися. В цьому контексті варто згадати 
наукові розвідки В.Вербець, С.Мітряєва, О.Проскуріна та особливо відзначити наукові розробки В.Циби. 
Велику увагу цій темі присвятили автори концепції громадянської освіти в Україні, такі як: С.Позняк, 
О.Пометун, П.Вербицька, О.Войтенко, Ю.Найда, Н.Софій, О.Суслова, Т. Асламова, Т. Бакка, В. Бортні
ков, Т. Гінєтова, Л. Дух, О. Желіба, В. Кононенко, Т. Ладиченко, О. Магдик, Т. Мелещенко, М. Михайлі
ченко, Г. Михайлович, О. Салата, Н. Сірик, Є. Синьова,, В. Терещенко, С. Терно, Дж.Бетелл, Д.Ройл та ін.

виклад основного матеріалу. Вирішення визначеної проблеми доцільно розпочати, на нашу дум
ку, з визначення політичної свідомості як умови формування громадянськості учасників навчальнови
ховного процесу.

© Наталія Богомолова, 2013
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Законом України «Про освіту» визначено, що метою освіти є «всебічний розвиток людини як осо
бистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, вихо
вання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору…» 
[1, 1]. 

Формулювання мети освітнього процесу на законодавчому рівні ставить перед нами непросте за
вдання тлумачення її змісту. Йдеться про розуміння понять «громадянин» та «громадянство». Енци
клопедичний словник з державного управління дає такі варіанти тлумачення поняття «громадянин»: 
1) це особа, яка на правовій основі належить до постійного населення даної держави, користується 
її захистом, володіє правоздатністю і наділена сукупністю прав і обов’язків; 2) людина, яка служить 
батьківщині, народу, турбується про суспільне благо; 3) почесне звання; 4) міський мешканець; 5) член 
общини чи народу, що перебуває під єдиним управлінням; кожна особа чи людина, яка складає народ, 
землю, державу; 6) доросла людина, чоловік, а також форма звернення до нього [2, 123]. 

З цього випливає, що за своїм правовим становищем громадяни конкретної держави відрізняються 
від іноземних громадян і осіб без громадянства, тому що тільки їм належать політичні права та свобо
ди. Отже, «громадянство» – це політикоправова належність особи до конкретної держави, у зв’язку 
з якою на неї поширюються закони цієї держави, виникають її громадянські, політичні та інші права і 
свободи, можливість її участі в управлінні справами відповідного суспільства чи держави та обов’язки.

Як бачимо з другого варіанту тлумачення терміну «громадянин», він передбачає наявність у люди
ни певного розуміння сутності понять суспільне благо, народ, батьківщина, тобто зумовлює наявність, 
окрім юридичної складової, певного рівня соціальнофілософської рефлексії та політичної грамотності. 
У зв’язку з цим ми можемо вести розмову про ще одне поняття – «громадянськість», яке, окрім юри
дичного статусу особи, передбачає і усвідомлення нею своєї ролі і місця у тому суспільному утворенні, 
в якому вона перебуває. Також перед такою особою можуть постати питання і про ознаки «громадян
ськості», її складові, питання про те, завдяки сукупності яких факторів, окрім юридичних, людина 
може відчувати свою належність до громадянства, тобто ідентифікувати себе як громадянина певного 
суспільного утворення. При першому ж наближенні до цієї теми ми можемо назвати такі «ідентитети 
(від англ. «identity» – «ідентичність», ред. О.Б.) громадянськості» як територія, культура, мова.

Досягнення цієї освітньої мети вимагає від учасників освітнього процесу розуміння сутності таких 
понять, як політика і громадянин, суспільство, демократія, держава, народний суверенітет, політична 
партія, політична система суспільства, громадянське суспільство тощо. Особливо серйозними пови
нні бути вимоги до тих представників родового суб’єкту освітнього процесу, від яких безпосередньо 
залежить формування майбутніх громадян у повному спектрі тлумачення цього поняття, тобто від на
уковопедагогічних кадрів. Тому дослідження, присвячене проблемі взаємозв’язку політики і освіти, 
інтегральним компонентом якої є поняття «громадянськості», на нашу думку слід розпочати з аналізу 
рівня політичної обізнаності родових суб’єктів освітнього процесу на регіональному рівні. 

Необхідність чіткого окреслення ідентифікаційного простору в Україні диктується як пізнаваль
ними, так і особливо практичними завданнями. Значення останніх зростає у зв’язку з тим, що проце
си самоідентифікації відбуваються в Україні одночасно зі зміною механізмів соціальноекономічного 
регулювання. Новітній етап соціокультурної трансформації у новоствореній державі пов’язаний з іс
тотною модифікацією системи цінностей і моделей політичної поведінки. Нестабільність соціального 
середовища, ускладнена різнополюсністю зовнішніх орієнтацій, породжує розмитість ідентифікацій
них систем та дифузію ідентитетів. 

Під ідентичністю прийнято розуміти результат самовизначення людини чи групи у соціальному 
сенсі, створення «образу – Я» та «образу – Ми», тобто віднесення ними себе до тих чи інших спільнот 
за віковими, професійними, статевими, територіальними, етнічними, конфесійними чи іншими озна
ками. Англійське слово «identity» вживається у значеннях тотожності, справжності й самобутності. У 
соціогуманітарних науках пріоритет надається третьому (самобутності): ідентичність тут розуміється 
як сукупність специфічних рис, які виділяють певну спільноту зпоміж інших, і є для окремої особи чи 
групи підставою для віднесення себе до цієї спільноти. Втім, єдності поглядів у визначенні природи 
ідентичності не спостерігається. Навколо цього поняття не вщухають гострі дискусії. 

Сучасні уявлення про роль і місце етнічної і національної ідентичності складаються під впливом 
конкуруючих трактувань діалектики етносу і нації, природи національної єдності, різних типологій на
ціоналізму. Підвищення мобілізаційної ролі етнічної ідентичності наприкінці ХХ століття пов’язують 
із реакцією суспільної свідомості на форсовану глобалізацію, викривленим відображенням у ній по
ділу націй на «бідні й багаті», посиленням соціальної конфліктності в умовах перехідних економік, 
розвитком транспортних комунікацій і засобів зв’язку, що стимулюють консолідацію різних етнічних 
діаспор. 

Міжвузівським дослідним центром «Політика та освіта» Запорізького обласного інституту післяди
пломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради восени 2011 року проведено опитування щодо 
політичної обізнаності учасників навчальновиховного процесу на регіональному рівні. Вибірка склала 
414 студентів шести вищих навчальних закладів м. Запоріжжя (студенти різних курсів, що навчалися 
на 21 спеціальностях). 
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Дані, отримані під час дослідження, відобразили наступні тенденції розвитку політичної свідомості 
студентської молоді регіону: 

– трансформація ролі родини в сучасному українському суспільстві, яка зосереджується, переваж
но, на виконанні економічних функцій і займає тільки друге місце у формуванні політичної обізнаності 
громадянина з великим відривом від масмедіа 15,5%; 

– домінування ЗМІ як основного транслятора політичних цінностей та процесів зумовлює пере
творення політики на продукт масової культури, яка на шляху політичної соціалізації все далі від
ходить від проблемного поля політики до її видовищнозахоплюючого варіанту (студенти все більше 
сприймають політику як вибори та політичних лідерів, відбувається «шоуізація» політики особливо у 
свідомості молодих людей; 

– частка ВНЗ та інших закладів освіти у процесі політичної соціалізації студентів займає тільки 
9,4%, що свідчить про гіперболізовану деполітизацію освіти не стільки по відношенню до її сучасних 
основних суб’єктів (окремих політиків, партій та державних діячів), скільки від самої сутності політич
ного життя і процесів, аналізу функціонування сучасної політичної системи  України; 

– найближче оточення студентства (одногрупники та друзі) тільки на 4,8% впливають на сприйнят
тя молодими людьми політики, що може свідчити про непопулярність політичних тем в молодіжному 
середовищі, перебуванні політичних проблем не на першому місці в процесі студентської комунікації; 

– «апартійність» студентів вдвічі перевищує їх аполітичність, що підкреслює негативне ставлення 
родових суб’єктів освітнього процесу саме до політичних партій у проблемному полі політики, кризо
вий рівень їхнього відчуження від партійного життя;

– відчуження (з точки зору демократичної політичної традиції) від політичного режиму у студентів 
становить майже 30%.

Таким чином, дані, отримані Центром на підставі проведеного дослідження політичної обізнаності 
учнівської молоді, свідчать про високий ступінь відчуження від політичного режиму (типу, характеру 
влади в країні; сукупності засобів і методів здійснення політичної влади, яка відображає характер вза
ємовідносин громадянина і держави); від партійного життя; від демократичних засад формування та 
здійснення влади, розуміння принципів народного суверенітету та істинного народовладдя. 

Міжвузівським дослідним центром «Політика та освіта» ЗОІППО навесні 2012 року проведено 
опитування на тему: «Громадянська і політична ідентичність студентів вищих навчальних закладів: 
регіональний аспект». Вибірка склала 500 студентів шести вищих навчальних закладів м. Запоріжжя. 
Вибіркою охоплено студентів різних курсів навчання 14 спеціальностей.

рис. 1. розподіл відповідей на запитання «ким ви себе, у першу чергу, вважаєте?»

На підставі зазначених завдань питання анкети було згруповано у 6 змістовних блоків: домінантної 
ідентичності; базового блоку які повинні дати уявлення про основні критерії усвідомлення громадян
ства та особливостей мовної, етнічної та релігійної ідентичності, блоку громадянської участі – блоку 
внутрішньої політики, зовнішньої політики, цінностей та асоціацій. Так, на запитання анкети «Ким Ви 
себе в першу чергу вважаєте?», яке повинно нам продемонструвати рівень домінантної ідентичності, 
отримані відповіді, продемонстровані на рис.1.

Отримані дані засвідчили громадянську ідентичність як домінантну, тобто переважна більшість 
респондентів (65%) в першу чергу вважають себе носіями української політичної нації, а не пред
ставниками етносу, мешканцями тієї чи іншої території, не включені значною мірою в глобалізаційні 
та інтеграційні процеси. Цей показник, певною мірою, корелюється і з етнічною ідентичністю (78% 
респондентів вважають себе українцями).
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рис. 2 розподіл відповідей на питання «в якій мірі ви пишаєтеся 
чи не пишаєтеся тим, що є громадянином україни?»

Наступне запитання анкети: «В якій мірі Ви пишаєтеся чи не пишаєтеся тим, що є громадянином 
України?» дозволило отримати такі результати щодо гордості студентами своїм громадянством (про
демонстровані на рис. 2). 

Відповіді на запитання стосовно ефективних форм громадянської участі та активності населення 
свідчать про виражену тенденцію збільшення довіри населення до таких інститутів громадянського 
суспільства як громадські організації та громадські ради, поряд із незначною увагою респондентів до 
політичних партій як агентів залучення громадян до участі в управлінні країною (див. Рис. 3). 

рис. 3 розподіл відповідей стосовно оцінки ефективності форм громадянської участі

Позитивним фактом, на нашу думку, є те, що студентство надає перевагу сьогодні цивілізованим 
і мирним методам громадської участі і формам громадської активності (тільки 12% опитаних обрали 
мітинги і демонстрації як ефективну форму участі). 

Також можна відзначити вивчення громадської думки (18%) як перше місце серед форм громад
ської участі, що дає підстави вважати, що студентська молодь розглядає наявність зворотних зв’язків 
та використання соціологічних методів в соціальному управлінні одним з ключових факторів форму
вання громадянської ідентичності. 

Відповіді на питання блоку внутрішньої політики анкети показали тенденції розуміння студентами 
аспектів консолідації політичної нації, оцінки радянського періоду та політичних уподобань напере
додні парламентських виборів. Найяскравішими даними з електоральних уподобань (Рис.4), на нашу 
думку, є майже половина (22% – «проти всіх» та 22,8% – які не визначилися) респондентів, які не ви
словили своїх симпатій жодній з політичних партій України.
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рис. 4 розподіл відповідей респондентів у блоці електоральних уподобань

Спостерігається певна кореляція цього питання з питанням попереднього блоку анкети щодо форм 
ефективної громадської активності, де за партії як агентів залучення громадян до участі в управлінні 
висловилися лише 7% та з нашими попередніми дослідженнями, зокрема, такого питання, як байду
жість до партійного життя – 48% опитаних студентів. Вказані результати ще раз підкреслюють прояви 
кризового стану партійної системи України. 

Інші показники рейтингу партій є близькими пропорційно до даних соціологічних опитувань, які 
проводились в нашій країні. Дані соціологічного опитування знайшли своє підтвердження у результа
тах виборів до Верховної Ради України 2012 року.

висновки. Підводячи підсумки щодо становлення, розвитку і функціонування політичної свідо
мості та громадянської ідентичності молоді як чинника формування громадянськості в сучасному сус
пільстві на прикладі Запорізької області можна стверджувати наступне:

– тільки половина учнівської молоді розуміють сутність політики як комплекс управління всіма 
сферами життєдіяльності суспільства, а друга половина бачить її лише як виборчий процес та його 
суб’єкти (політичні партії та їх лідери); 

– досить високим є рівень відчуження молоді від політичної реальності, що виявляється в ототож
ненні партійної системи з політичним режимом в Україні;

– домінування ЗМІ серед каналів політичної соціалізації зумовлює абсолютизацію у формуванні 
громадянської свідомості молоді політичних шоу та інших витворів масової культури;

– подальше зростання аполітичності молоді може призвести до вкрай негативних наслідків для фор
мування громадянськості, обумовлених такими явищами як абсентеїзм, байдужість до процесів держа
вотворення та управління всіма сферами життєдіяльності суспільства і призводитиме до подальшого 
відчуження людини від суспільнополітичної сфери;

– домінантною ідентичністю виступає громадянська;
– найефективнішими формами громадянської участі є вивчення громадської думки, участь у вибо

рах, робота в громадських організаціях та громадських радах при органах влади, проведення громад
ських слухань та мітинги і демонстрації;

– у свідомості молоді переважають думки стосовно консолідації українського народу в межах полі
тичної нації завдяки, переважно, ментальним культурним чинникам, таким як мова, традиції, народна 
творчість; душа народу, спільна історична доля;

– кризовий стан партійної системи України відбивається у свідомості молоді та трансформується 
у недовіру до існуючих політичних партій, розчарування у їх здатності до державотворення, відстою
вання інтересів народу.

Запорізька учнівська молодь надає перевагу ліберальним демократичним цінностям, але спостері
гається сприйняття ними сучасного стану суспільства, яке асоціюється зі словами «безлад», «злидні», 
«розруха», «тиск», що призводить до розгортання конфлікту цінностей та суспільної практики.

Громадянська ідентичність особистості молоді за результатами проведеного опитування є своєрід
ною квінтесенцією ідентичності громадянина як основного суб’єкта державотворення в Україні. Тому 
в Конституції України при визначенні українського народу як носія суверенітету та єдиного джерела 
влади статус громадянина є базовим.
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ФормувАння громАдянської компетентності дітей  
молодШого Шкільного віку

У статті розглядаються питання формування громадянської компетентності молодших шко-
лярів, методи та прийоми ефективної роботи з метою реалізації завдань громадської освіти. 

Ключові слова: громадянська компетентність, громадянська освіта, патріотичне виховання, 
громадянин, громадянськість.

Mariya Serdyuk. Developing civic competence in primary school students.
The article deals with the formation of civic competence of primary school pupils. The author descusses 

issues of selection of effective methods and techniques of work with the aim of realization of the tasks of 
civic education.

Keywords: civic competence, civic education, patriotic education, citizen, citizenship.

Дитячі роки – той вік, який ми вважаємо віком безтурботної радості, 
гри, казки. Саме в цей час закладаються корені громадянськості. Від того, 
що відкрилося дитині в навколишньому світі в роки дитинства, що виклика-
ло її подив і захопило, що обурило й примусило плакати – не від особистої 
образи, а від переживання за долі інших людей, – від того залежить, яким 
громадянином буде наш вихованець.

В.О. Сухомлинський 

Формулювання дослідницької проблеми. Процес розбудови й утвердження суверенної, правової, 
демократичної, соціально орієнтованої держави органічно пов’язаний зі становленням громадянського 
суспільства в Україні. Цей процес неможливий без розвитку духовності громадян, виховання їх на 
засадах патріотизму, національної гордості, поваги до історичного минулого українського народу та 
загальнолюдських цінностей.

Сучасне національнопатріотичне виховання покликано виконувати випереджальну функцію в де
мократичному процесі, повинно стати засобом відродження національної культури, припинення со
ціальної деградації, стимулювати самоорганізацію та особисту відповідальність людей, бути гарантом 
громадянського миру і злагоди в суспільстві, підвищувати моральність, навчити підростаюче поколін
ня розбудовувати демократичну державу.

На сьогодні пріоритетним напрямом вітчизняної науки і практики є особистісто зорієнтоване ви
ховання національно свідомого громадянинапатріота України, людини громадянського суспільства та 
правової держави, орієнтоване на загальнолюдські цінності та найвищі світові культурні стандарти, на 
розвиток компетентностей особистості [2, 33].

Проте в умовах українського державотворення виникла нагальна потреба в розробці нових підходів, 
форм і методів, шляхів і засобів, а також технологій процесу виховання юних патріотів України на за
садах принципів гуманізму, свободи, демократії, громадянського миру й національної злагоди. Успіх 
виховних впливів, спрямованих на вирішення завдань формування громадянської свідомості молод
ших школярів залежить саме від умілого використання традиційних та інтерактивних методів навчан
ня й виховання. Їх вибір учителем повинен бути зорієнтований на реалізацію змісту освітніх галузей, 
визначеного державними стандартами сучасної загальноосвітньої школи. 

мета дослідження. Мета полягає у аналізі змісту освітніх галузей початкової школи щодо форму
вання громадянських компетентностей школяра.

стан наукового дослідження проблеми. Проблема громадянського виховання завжди привертала 
до себе увагу філософів, педагогів і психологів. Ще стародавні мислителі (Аристотель, Платон, Плу
тарх, Сократ) з’ясували суть громадянського виховання, обґрунтували шляхи і методи його реаліза
ції. Ці ідеї знайшли свій подальший розвиток у працях А. Адлера, Г. Гегеля, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, 
З. Фрейда. Такі видатні українські діячі, як В. Антонович, М. Драгоманов, С. Русова, І. Огієнко, Г. 
Ващенко, Б. Грінченко, М. Грушевський, А. Макаренко, В. Сухомлинський та інші звертали увагу у 
своїх працях на особливе значення формування громадянської свідомості підростаючої особистості.

Так, відомий педагогкласик К. Ушинський твердив: «Ставши одним із елементів державного і на
родного життя, громадське виховання пішло у кожного народу своїм особливим шляхом, і тепер кожен 
європейський народ має свою окрему характерну систему ви ховання». Будучи українцем, К. Ушин
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ський пишався своєю національною приналежністю, написав фундаментальну працю з питань укра
їнського народознавства, яка до цього часу ще не надрукована. Він палко відстоював природне право 
кожного народу – мати національну школу, національну систему виховання.

Видатний український педагог С. Русова стверджувала: «Національне виховання забезпечує кожній 
нації найширшу демократизацію освіти, коли його творчі сили не будуть покалічені, а навпаки, дадуть 
нові оригінальні, самобутні скарби задля вселюдського поступу, воно через пошану до свого народу 
виховує в дітях пошану до інших народів» [12, 146].

Вітчизняний педагоггуманіст В. Сухомлинський перший в нових умовах функціонування грома
дянського суспільства звернувся до громадянського виховання як до головної педагогічної проблеми. 
У 1970 році вийшла його книжка «Народження громадянина», в якій пропонується така система ви
ховання, яка б оптимально впливала на громадянський розвиток особистості. Першочерговою умовою 
формування рис громадянина В. Сухомлинський вважав розвиток громадянської активності кожного 
індивіда. Він визначив вік дитинства як особливо важливий для формування громадянина і твердив, що 
риси громадянина виховуються безліччю впливів педагогічного характеру й некерованими соціальни
ми впливами [11, 22].

виклад основного матеріалу. Народжене новим часом і новою соціальнокультурною ситуацією, 
теперішнє національне виховання набуло нових рис:

– у центрі виховання знаходиться особистість;
– процес виховання особистості здійснюється в контексті загальнолюдської культури;
– шлях до вершини людської цивілізації у кожної особистості неповторний, ментально забарвлений;
– свобода вибору є основою методологічного вирішення виховних проблем – альтернатива соціаль

ній нормі, яка не допускає відхилень від загальноприйнятого;
– межі виховання розширюються і охоплюють навчання як засіб виховання;
у вихованні мають гармонійно поєднуватись інтереси особистості – вільний саморозвиток і збере

ження влас ної індивідуальності, суспільства – саморозвиток особистості здійснюється на моральній 
основі, а виховання сприяє репродукції культурних, соціалізованих людей; держави, нації – щоб усі 
діти стали національно свідомими громадянамипатріотами, здатними забезпечити країні гідне місце 
в цивілізованому світі;

– головна відмінність сучасного виховання від учорашнього – формування ціннісного ставлен
ня, яке виступає і альтернативою учорашнім правилам поведінки з їх обов’язковим «правильно» і 
«зобов’язаний».

Саме тому національнопатріотичне виховання є важливим чинником, який істотно впливає на за
безпечення національних інтересів України.

Теоретикометодологічні, правові засади національнопатріотичного виховання молодого поколін
ня (мета, принципи і завдання, методи і форми) закладено в таких основоположних документах, як 
Закони Укра їни «Про громадянство України», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Указ Прези дента України «Про 
заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», 
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті тощо. Цими документами визначено 
стратегічне завдання – виховання в учнівської молоді любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого 
громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утверджен
ня якостей громадянинапатріота України, розвитку культурного і творчого по тенціалу нашого народу 
[3]. Ці документи передбачають відродження і подальшу розбудову національної системи освіти і ви
ховання як важливих ланок формування національно свідомих громадян Української держави. 

У документах Верховної Ради України, Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ 
ст.), «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті», обґрунтовано необхідність удо
сконалення громадянського виховання учнівської молоді. Цілеспрямованої роботи з громадянського 
виховання учнів вимагає і закон України «Про освіту», в якому чітко сформульовані завдання вихован
ня підростаючого покоління [4].

У «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності» 
зазначено, що домінантною основою розвитку українського суспільства є виховання «свідомого гро
мадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємо
відносин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та 
фізичної досконалості, моральної, художньо – естетичної, трудової, екологічної культури» [14].

Початкова школа виконує роль фундаменту, на якому будується вся система громадянського ви
ховання школярів, формування у них любові до рідного краю, України, історичної пам’яті, духовності, 
національного характеру. Все, що закладається учням у цей період навчання та виховання, визначає в 
подальшому успіх процесу формування особистості, її світогляду і загального розвитку.

Набуті у початковій школі особистісні якості, а також знання, уміння і навички не лише забезпе
чують основу навчання і виховання підлітка, юнака, а й значною мірою визначають особливості прак
тичної, громадянської та професійної діяльності дорослої людини. Адже коли людина приходить у світ 
– потрапляє до рук матері, бабусі батька, всіх родичів та близьких – до певного часу вона « як луна»: 
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що одержить від навколишніх, те й віддасть. Вона легко відгукується на поклик, на ласку і якийсь час 
захищена від темних сторін життя. Але поступово світ навколо розширюється: сусіди, товариші з бу
динку, з вулиці, жителі міста, селища, і людина росте, мужніє. Що стійкішою, загартованішою зростає 
вона, то впевненіше вступає в життя. Але завжди з нею залишається любов рідних,оточуючих. Любов 
узагалі відіграє велику роль у людському житті... Найвищий ступінь любові – любов до народу, до 
своєї країни.

Підростаючи, дитина вбирає в міру свого розуміння те, як живе сім’я, родина, народ України, посту
пово формується як член суспільства, як громадянин. Школа повинна обов’язково допомогти майбут
ній особистості чітко і твердо з’ясувати, що таке людська гідність, національна самосвідомість, честь і 
гордість громадянина України. Уже з дитинства починається суспільне виховання, коли, образно кажу
чи, закладається коріння, з якого виростають потім і гілки, і квітки, і плоди. Це джерело, водами якого 
живиться повноводна річка нашої держави. 

Та сьогодні досить гостро постає питання виховання громадян нової, незалежної нації, яка, створив
ши власну державу, бачила б у ній потужний засіб забезпечення соціальної свободи, миру, злагоди й 
незалежності, яка б розуміла, що побудувати задекларовану Конституцією демократичну державу змо
же лише активний, небайдужий, переконаний у правильності історичного вибору громадянин. Саме 
виховання такої особистості стає пріоритетним завданням сучасної освіти. 

Сьогодні школа ставить перед собою завдання виховувати моральну особистість із правовим і по
літичним світоглядом. Адже в Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті заде
кларовано: «Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації держави, запорука 
майбутнього, найбільш масштабна і людиноємка сфера суспільства, його політична, соціальноеконо
мічна, культурна й наукова організація. Вона є засобом відтворення й нарощування інтелектуального, 
духовного потенціалу народу, виховання патріота і громадянина...» [2]. 

Слово «громадянин» наповнене високим змістом. Дітям сьогодні доступне почуття громадянської 
гордості за свою Вітчизну, бо вони вже знають чимало з її героїчного минулого, беруть участь у на
ціональних святах, дотримуються народних традицій. У життя та побут народу входять такі знаменні, 
ідейно і морально насичені свята, урочистості, як День незалежності України (24 серпня), День со
борності України (22 січня), День Конституції України (28 червня), Свято козацької слави (35 серп
ня), День матері (друга неділя травня), День родини (15 травня) та ін. Діти і молодь вбирають у себе 
хвилюючі факти з життя країни. Усе це той матеріал, з якого формується надзвичайно багата і складна 
риса – громадянськість. 

Громадянськість – це єдність громадянської свідомості і громадянської поведінки. Досвіду грома
дянської поведінки діти активно набувають у школі. Але треба, щоб і вдома діти відчували грома
дянську позицію батьків, їхню щиру зацікавленість життям країни. Тільки дуже важливо, щоб високі 
слова про Україну, Конституцію, народні традиції не перетворювались у свідомості дітей на гучні, але 
порожні фрази, змісту яких вони ще як слід не розуміють. 

Висока громадянськість виявляється в таких рисах, як національна свідомість, гідність, честь, патрі
отизм, свідоме ставлення до праці, національна мораль і повага до людей інших національностей, гор
дість за свою незалежну Батьківщину. Відчуття Батьківщини – найважливіше в людині, воно визначає 
спрямованість особистості. Формування громадянина неможливе без пробудження в дитині з ранніх 
років почуття любові до Батьківщини – землі, що дає їй хліб і зберігає прах наших предків. Справед
ливо відзначив у свій час М. Г. Чернишевський, що гідність людини вимірюється силою її патріотизму 
[8, с. 82].

Зміст освітніх галузей початкової школи має забезпечувати формування в учнів сукупності грома
дянських знань, умінь, установок та цінностей (Див. Табл.1).

Аналіз даного документу дозволяє стверджувати, що кожна з освітніх галузей передбачає форму
вання громадянської компетентності – здатності людини активно, відповідально й ефективно реалізо
вувати громадянські права і обов’яз ки з метою розвитку демократичного суспільства. До того ж, гро
мадянська компетентність є однією з ключових компетентностей особистості, які визначені сьогодні як 
орієнтири розвитку української освіти. Вона формується як результат громадянської освіти й містить 
згідно Концепції громадянської освіти в школах України: 

– громадянські знання, на основі яких формуються уявлення про форми і способи функціонування 
громадянина в політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному полі демократич
ної держави;

– громадянські уміння та досвід участі у соціальнополітичному житті суспільства та практичного 
застосування знань;

– громадянські чесноти – норми, установки, цінності та якості, притаманні громадянину демокра
тичного суспільства.
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Таблиця 1. 
Складові громадянської компетентності 

Реалізувати мету патріотичного виховання вчитель початкової школи може буквально в процесі 
вивчення будьяких навчальних дисциплін, передбачених Державним стандартом початкової освіти. 
Цілі освітніх галузей, що спрямовані на розвиток елементів змісту громадянської освіти передбачають:

1. «Мова і література»: вироблення в учнів мотивації навчання рідної мови; формування комуні
кативних умінь; формування елементарних знань з етнокультури та етнокультурознавчої компетенції; 
формування інтелектуальнорозвиненої особистості, громадянина України.

2. «Людина і світ»: усвідомлення школярами своєї належності до природи і суспільства; створення 
елементарної бази для засвоєння учнями різних видів соціального досвіду, системи цінностей суспіль
ства, моральноправових норм і традицій; формування патріотизму, поваги до української держави, її 
символіки, свідомого бажання зробити свій внесок у становлення української держави як рівноправно
го члена світової спільноти.

3. «Мистецтво»: розуміння і творення художніх образів; формування потреби у художньотворчій 
самореалізації та духовному самовдосконаленні.

4. «Математика»: формування початкових умінь доказово міркувати, пояснювати свої дії.
5. «Здоров ‘я і фізична культура»: виховання позитивних моральних і вольових якостей.
6. «Технології»: сприяння формуванню активної особистості, здатної до конст руктивного перетво

рення довкілля на засадах гармонії, краси і доцільнос ті. 
Сьогодення потребує від школи оновлення змісту, форм й методів громадянськопатріотичного ви

ховання, адекватних сучасним соціальнопедагогічним реаліям. Тільки через активне залучання усіх 
учасників навчальновиховного процесу можна досягнути успіхів у цьому напрямі.

Тому, можна запропонувати різноманітні форми та методи навчання учнів з метою ефективної ре
алізації завдань громадянської освіти. Охарактеризуємо найбільш поширені методи навчання, які вчи
телі початкової школи успішно використовують в практиці навчання молодших школярів. 
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Бесіда. Бесіда дає вчителям і учасникам чудову можливість розкрити їхнє відношення до обгово
рюваних тем. Це досить важливо в процесі навчання, оcкільки учасникам потрібно не тільки володіти 
тематичним матеріалом, але й самостійно досліджувати й аналізувати його. Інформація про поточні 
події, плакати й розгляд прикладів – це корисний інструмент для стимулювання обговорення. Рекомен
дується починати бесіду зі слів «А що ви думаєте про...?» 

Робота в парах. Метод виправдовує себе у випадках, коли не вдається генерувати ідеї під час об
говорення групою в повному складі. Запропонуйте учням обговорити теми, об’єднавшись попарно, 
протягом однієїдвох хвилин, а потім поділитися своїми думками з іншими. Незабаром виявиться, що 
аудиторія «гуде», а ідеї «рояться»! 

Робота в малих групах. Робота у малих групах є альтернативою роботі групи в повному складі. Цей 
метод дозволяє залучити до участі кожного и допомагає розвивати командне співробітництво. Чисель
ність груп залежить від конкретних обставин – скільки всього учнів зайняті в роботі і якими можливос
тями аудиторії ви володієте. Невелика група може складатися з 2 – 3 осіб, але найкраще група працює, 
коли в ній 68 учасників. Тривалість роботи таких груп може становити 15 хвилин, година або цілий 
день, залежно від отриманих завдань. 

Образотворчі засоби (малюнки, колажі, комікси, фотографії). «Малюнок скаже більше, ніж сло
ва». Зоровий образ – це потужний інструмент як для передачі інформації, так і для підтримки інтер
есу. Варто також пам’ятати, що малювання – це важливий спосіб самовираження й комунікації, що 
прийнятний не тільки для тих, хто більше схильний до розумової роботи, але й для тих, хто не дуже 
впевнено володіє засобами вербального спілкування. 

ЗМІ (газети, радіо, телебачення, іентернет). ЗМІ – це незамінне джерело гарного матеріалу для 
обговорення. Завжди буває цікаво обговорити зміст матеріалу. Фільми, відео й радіопередачі – це ді
ючий інструмент у навчанні, досить популярний серед молоді. Бесіда після переглянутого фільму може 
стати гарним відправним пунктом для подальшої роботи. Говорити можна про первинну реакцію учнів 
на фільм, про те, наскільки він «життєвий», чи були діючі особи зображені реалістично або вони були 
покликані проповідувати якунебудь окрему політичну або етичну позицію. 

«Мозковий штурм». «Мозковий штурм» – це спосіб представити новий предмет, стимулювати 
творчість і виробити безліч ідей за короткий строк. Може бути використаний для рішення специфічної 
проблеми або для відповіді на певне питання. Для ефективного застосування методу, варто дотриму
ватися такиі рекомендації: 

– визначити тему і сформулювати її у вигляді питання, що має низку відповідей;
– написати питання таким чином, щоб їх могли бачити всі;
– попросити учнів поділитись своїми думками й записати їх таким чином, щоб це могли бачити всі 

– у вигляді окремих слів або коротких пропозицій; 
– припинити «штурм», коли потік ідей вичерпується, а потім зробити огляд пропозицій, пропоную

чи прокоментувати їх;
– якщо пропозиція недостатньо чітко сформульована, намагайтесь уточнити. 
Настінний плакат. Це одна з форм «мозкового штурму». Учасники записують свої думки на не

великих листках паперу («постерах») і прикріплюють їх до стіни. Перевага даного методу полягає в 
тому, що учні можуть залишатися на своїх місцях і спокійно міркувати самостійно, не підпадаючи під 
вплив чужих думок, а постери можуть бути переміщені таким чином, щоб групувати висловлені ідеї. 

Моделювання ситуації. Моделювання ситуації можна вважати розширеною рольовою грою, у яку 
включені всі. Ця методика дозволяє учням пережити незвичайні ситуації, залишаючись у безпеці. 
Моделювання ситуацій найчастіше припускає певний рівень емоційного навантаження, що робить її 
досить діючим засобом. Учні засвоюють матеріал не тільки раціонально або у вигляді навичок, але 
й «серцем». Опитування після моделювання ситуації є надзвичайно важливою частиною методики. 
Гравці повинні обговорити свої відчуття, чому вони почали саме такі дії, чи виникало в них почуття 
несправедливості й наскільки прийнятне те рішення, що ними було прийняте. Учням треба допомогти 
провести паралель між тим часом, що вони випробували на собі, і дійсною ситуацією у житті. 

Рольові ігри. Рольова гра – це короткий спектакль, що розігрується учасниками. Незважаючи на те, 
що учасники, граючи, виходять із власного життєвого досвіду, гра в значній мірі є імпровізацією. Мета, 
гри – представити події або обставини, з якими учасники не зіштовхувалися. Рольові ігри допомагають 
краще розібратися в ситуації й сприяють більшому співчуттю тим, хто в такій ситуації опинився. 

Рольові ігри відрізняються від моделювання ситуації тим, що, хоча останнє також може містити не
велику виставу, вони, як правило, мають сценарій і припускають менший ступінь імпровізації. 

Проективні методи. Беручи до уваги вимоги до розвитку системи освіти, а саме – впровадження 
ефективних інновацій у традиційну класноурочну систему – завдання виховання патріотизму молод
ших школярів реалізуються через метод проектів із використанням краєзнавчих матеріалів. Це, пере
дусім, пов’язано з тим, що такий метод спирається на засади гуманістичної та дитиноцентристської пе
дагогіки, де в центрі навчального процесу перебуває дитина з її особливостями, інтересами, потребами. 
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Особливе значення у формуванні громадянських компетентностей має і той матеріал, який вико
ристовує педагогом на уроках в початкових класах. Прикладом можуть слугувати задачі на уроках 
математики, зміст яких поглиблює знання учнів про свою Батьківщину. 

Отже, громадянськопатріотичне виховання в сучасній школі – це цілеспрямований, морально обу
мовлений процес підготовки підростаючого покоління до функціонування та взаємодії в умовах демо
кратичного суспільства, участі в управлінні соціально цінними справами, реалізації прав і обов’язків, а 
також укріпленні відповідальності за свій політичний, моральний і правовий вибір. Громадянськопа
тріотичне виховання сприяє становленню й розвитку особистості, якій притаманні якості громадянина 
і патріота своєї держави.

Чим глибші і змістовніші будуть знання учнів про рідний край, про свою Вітчизну, про його видат
них людей, тим більше буде можливості у формуванні благородного розумового почуття: прагнення 
краще пізнати свій край, глибока шана і повага до традицій земляків, а головне, – вони допоможуть 
іншим на своїх прикладах зрозуміти суть і всю повноту патріотизму та почуття відповідальності перед 
своїм народом, перед Батьківщиною.

висновки. Таким чином, громадянське виховання у сучасному виховному процесі початкової шко
ли має надзвичайно важливе значення. Повноцінне формування особистості молодшого школяра не 
може позитивно реалізовуватися без громадянської основи. Сьогодні як ніколи важливо спрямовувати 
дітей на вибір громадянськонаціональних ідеалів та ціннісних орієнтацій у їхньому житті. Всебічне 
виховання підростаючої особистості в наш час не має сенсу без громадянського компонента. Ефек
тивність виховання громадянськості, як і багатьох інших особистісних характеристик, значною мірою 
визначається реалізацією у навчальновиховному процесі діяльнісного підходу, відповідно до якого 
в структурі особистості виникають і закріплюються передусім ті новоутворення, у «конструювання» 
яких дитина вкладає свої почуття, власну працю, енергію, конкретну дію, проявляючи цілеспрямовану 
активність.
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роль укрАїнознАвствА  
у ФормувАнні громАдянської свідомості суЧАсної молоді

 
У статті досліджено проблему формування громадянської свідомості підростаючого поко-

ління, розкрито роль українознавства у формуванні світоглядних переконань сучасної молоді крізь 
призму історії, національних інтересів, українського фактору на прикладі освітнього проекту 
«Міжнародний конкурс з українознавства».

Ключові слова: громадянська свідомість, громадянські цінності, національна освіта, україноз-
навство.

Olena Нazizova. The role of Ukrainian studies in the formation of civic consciousness of modern 
youth

In the article the author scrutinizes the problem of civic consciousness formation in youth on the 
example of educational project «International competition in Ukrainian Studies». She tries to define 
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Формулювання дослідницької проблеми. На сучасному етапі розвитку громадянського суспіль

ства, що пов’язаний з процесами демократизації та гуманізації всіх сфер суспільного життя, важливим 
предметом наукового аналізу постає проблема формування належного рівня громадянської свідомості 
у підростаючого покоління. Сучасна освітня система має сприяти становленню ціннісних орієнтацій 
школярів, спрямованих на усвідомлення свого місця в житті громади, вияву громадянської ініціативи 
та творчості.

У контексті європейської ціннісної парадигми однією з соціальних компетентностей є громадян
ська, що розглядається дослідниками, як певна система ставлень, цінностей, знань, умінь, навичок, які 
набуваються людиною, зокрема, й у процесі виховання. Вона означає поінформовану й активну участь 
особи в житті суспільства, до якого вона належить як на рівні місцевої громади, так і на державному та 
міжнародному рівнях. 

З огляду на це постає низка питань, серед яких першочерговими для розв’язання у вітчизняному 
освітньому просторі, на нашу думку, є такі: якими соціальнопедагогічними засобами можна результа
тивно транслювати громадянські цінності та формувати громадянську свідомість особистості, які змі
ни мають відбутися у її внутрішній структурі, як унаслідок цього зміниться ціннісна система молодої 
людини.

Включення у світоглядну орієнтацію, сферу політичних і громадських знань українознавчого ком
поненту не локалізує розуміння суспільнополітичних загальноосвітніх процесів і цінностей, а навпаки 
сприяє формуванню світоглядних переконань крізь призму історії, національних інтересів, українсько
го фактору, не втрачаючи відчуття приналежності до власної держави, власності, етносу, національної 
свідомості під впливом цінностей інших держав і народів [6, 468]. 

Актуальність теми викликана тим, що нинішній етап становлення громадянського суспільства, 
тенденції розвитку самого українознавства потребують відповідей на виклики сучасності, більш кри
тичного аналізу набутого досвіду, врахування уроків минулого і пошуку нових наукових та практич
них рішень для розвитку системи громадянської освіти в Україні.

мета статті – дослідити роль українознавства у формуванні громадянської свідомості сучасної мо
лоді в умовах незалежності України.

стан дослідження проблеми. На особливе значення формування громадянської свідомості підрос
таючої особистості звертали увагу у своїх роботах відомі українські діячі: В.Антонович, М.Драгоманов, 
М.Грушевський, С.Русова, І.Огієнко, Г.Ващенко, Б.Грінченко, А.Макаренко, В.Сухомлинський та ба
гато інших.

В українській педагогічній науці вченими досліджується проблема громадянського виховання осо
бистості, зокрема: філософськометодологічні аспекти (І. Зязюн, В. Кремень, Г. Филипчук, К. Чорна та 
ін.); психологопедагогічні основи громадянського виховання (І. Бех, М. Боришевський, О. Киричук та 
ін.); громадянські цінності сучасного українського виховання (О. Вишневський, С. Золотухіна, П. Кен
дзьор, Ю. Руденко, В. Струманський, О. Сухомлинська та ін.); особливості виховання громадянськості 
як інтегративної якості (О. Косарєва, Л. Крицька, Н. Чернуха, К. Чорна та ін.); українознавчий контекст 
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виховання громадянина (П. Кононенко, Л. Токар, Т. Усатенко, Н.Авер`янова, Г. Філіпчук та ін.); утвер
дження національної ідеї в теорії та практиці виховання (Б. Ступарик, М. Чепіль, К. Чорна та ін.). 

виклад основного матеріалу. Основні цілі, принципи, зміст, форми та методи громадянського ви
ховання розглядаються у «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку укра
їнської державності». Важливим здобутком на шляху обґрунтування класичних загальнолюдських і 
специфічних національних засад осмислення громадянськості стали й основні положення, викладені у 
«Концепції громадянської освіти в Україні».

«Громадянська свідомість» – поняття, яке внаслідок своєї складовою частини «свідомість» і з від
носною новизною використання у концептуальному просторі вітчизняної психологічної науки ще не 
знайшло чіткого визначення. Із загальнометодологічних позицій його необхідно розглядати, щонай
менше, у двох площинах аналізу: аксіологічній (як систему інтеріоризованих громадянських ціннос
тей) та соціальнопсихологічній (як одну з численних сфер свідомості соціалізованого – в межах кон
кретної держави – індивіда) [5, 24]. 

У контексті аксіологічного підходу досліджуваний феномен описується як система інтеріоризова
них суб’єктом «громадянських цінностей» в їх взаємозв’язку з усіма іншими вартостями; при цьому 
наголошується на провідній ролі духовноморальних і національних орієнтирів у громадянському ста
новленні особистості (М.Боришевський, О.Пенькова, К.Чорна, О.Шевченко). 

Як стверджує, М.Боришевський, громадянська свідомість – «це усталене знання людиною певної 
системи громадянських цінностей та особисте ставлення до них» [4, 50]. 

Науковий підхід до процесу формування особистості громадянина передбачає, що дія загальних 
закономірностей розвитку громадянськості опосередковується впливом конкретноісторичних умов 
життєдіяльності даного суспільства загалом і кожного з його членів зокрема. Конкретноісторичний 
підхід допомагає збагнути й сформулювати специфічні, найбільш актуальні на даному етапі розвитку 
українського суспільства завдання громадянської освіти та виховання, а саме: усвідомлення громадя
нами України необхідності державотворчих процесів у поєднанні з розбудовою громадянського сус
пільства; формування у молодого покоління почуття патріотизму, відданості Батьківщині й водночас 
відчуття належності до світової спільноти. Ефективність виховання громадянськості – як і багатьох 
інших, особистісних характеристик – значною мірою визначається реалізацією у виховному процесі 
діяльнісного підходу, згідно з яким у структурі особистості виникають і закріплюються, перш за все, 
ті новоутворення, у «конструювання» яких індивід вкладає свої почуття, власну працю, енергію, кон
кретну дію, проявляючи цілеспрямовану активність. Отже, особистість громадянина формується за 
умови його реальної включеності у діяльність, коли апробуються, перевіряються на практиці відповід
ні громадянські цінності [3].

Процес формування громадянської свідомості підростаючого покоління проходить під впливом різ
номанітних засобів, зокрема провідне місце належить змістовному арсеналу навчальних дисциплін. 

Одним із актуальних факторів і засобів формування громадянської свідомості є курс «Українознав
ство», який є надзвичайно важливим для становлення світогляду майбутніх громадян, зокрема їхнього 
ставлення до світу на основі українських національних цінностей. Знання, вміння та навички, здобуті 
в процесі його осягнення, є інструментом для учнів, набуття ними майстерності життя – вміння жити. 
Метою та завданням українознавства як навчальновиховного предмета є виховання патріота, грома
дянина української держави, свідомого державотворця, творчої особистості, яка співпрацюватиме зі 
світом на засадах кооперації, буде здатна реалізувати своє власне покликання та реалізовувати покли
кання української нації [2, 3]. 

Для зміцнення українознавчих засад освітньовиховного процесу в середніх загальноосвітніх та ви
щих навчальних закладах, утвердження українознавства як окремої навчальної дисципліни і як мето
дології викладання інших навчальних дисциплін, базового компонента освіти, формування поколінь 
патріотівдержавників та розвитку міжнародних освітніх контактів з 2002 р. було розпочато реаліза
цію проекту «Міжнародний конкурс з українознавства», який сприяє вихованню національної само
свідомості школярів, становленню мислячого, ерудованого покоління, яке творитиме майбутнє нашої 
держави. З кожним роком постійно збільшується кількість учасників Конкурсу з українознавства, роз
ширюється його географія, зокрема, у 2011 р. – 594 заявки, у 2012 р. – 814, у 2013 р. – 670 заявок з 24 
областей України та АР Крим. 

У 2009 р. Національний науководослідний інститут українознавства започаткував проведення що
річного Міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених. Студентський та 
учнівський конкурси з українознавства як освітні проекти є одними із чинників, які сприяють залучен
ню школярів та студентів України та зарубіжжя до дослідницької діяльності у сфері українознавчої 
освіти і науки, глибшому розкриттю здібностей, формуванню національно свідомих особистостей з 
активною життєвою позицією.

У динаміці щорічного збільшення учасників Конкурсу ми простежуємо зростаючий інтерес педаго
гів та учнів до українознавчих наукових пошуків. На особливій ролі українознавства у сфері виховання 
наголошує академік П.Кононенко: «…тільки воно може дати цілісний часопросторовий образ України 
і тим самим сформувати цілісний світогляд як патріотичний ідеал людини. Учнів не варто закликати 
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бути патріотами (своєї крани – автор) – їм необхідно всебічно показати, за що її можна любити й пиша
тися тим, що ти є її сином» [1, 22].

Роль українознавчого контенту у формуванні громадянської свідомості сучасної молоді ми може
мо простежити в учнівських науководослідних роботах, адже важливо знати та враховувати погляди 
молодих дослідників на окреслені проблеми. Наведемо роздуми лише невеликої частини учасників 
Конкурсу, але, на нашу думку, вони відображають загальні тенденції світоглядних переконань конкур
сантів. Свідомо не вдаємося до статистики, аби через призму рядків відчути дитячі душі, які вболіва
ють за майбутнє своєї держави, намагаються розкрити актуальні для сьогодення проблеми та знайти 
шляхи їх вирішення.

Одним із тематичних блоків конкурсних робіт є питання українського державотворення. Зокрема, 
Тарасенко Алла, учениця 10 класу Комунального закладу «Успенівський НВК «ЗНЗ І–ІІІ ступенів – 
ДНЗ» Гуляйпільської районної ради Запорізької області, у науковому дослідженні «Розвиток націо
нальної ідеї, державотворення» наголошує на першочерговій ролі національної ідеології у розбудові 
українського суспільства: «Україна зможе вийти з політичної, економічної, духовної кризи тільки тоді, 
коли на державному рівні буде вироблена та затверджена національна ідеологія, яка повинна стати не 
просто політичною концепцією у звичайному розумінні цього поняття, але і тією масовою філософією 
громадян, яка б формувала їх державнополітичну свідомість та національний менталітет».

Левченко Олена, учениця 11 класу Комунального закладу «Середня ЗОШ № 9» м. Орджонікідзе 
Дніпропетровської області, у роботі «Розвиток національної ідеї, державотворення» зазначає, що піс
ля того, як Україна шляхом демократичного волевиявлення визначилася як незалежна держава, вона 
отримала потужний механізм для того, щоб стимулювати національновідроджувальний процес без 
тиску і заангажованості штучними вигодами. Але, на думку автора, на заваді стоять як наші внутрішні 
перешкоди, так і зовнішні обставини, зокрема, намагання видавати відродження за начебто насиль
ницьку «українізацію», на шкоду «прав націй» тощо.

Досліджуючи «Етногенез та характерні риси української ментальності на прикладі Закарпаття», Да
ниш Ольга, учениця 9 класу Рахівського районного центру науковотехнічної творчості Закарпатської об
ласті, акцентує увагу на тому, що розбудова української державності вимагає глибокого та об’єктивного 
вивчення особливостей нашого народу. А знання основних рис конкретної нації виконують прогностич
ну функцію, дають можливість згадати минуле і зазирнути у майбутнє, адаптуватися до нього.

Дослідниця зазначає, що протягом останніх років традиційні риси менталітету українців супрово
джуються такими новаціями, як очищення від рудиментів тоталітаризму, посткомуністичної ідеології, 
радянського світовідчуття, малоросійства тощо. Характерними рисами закарпатської ментальності є 
певний консерватизм, відсутність радикалізму як у думках, так і в діях; національна толерантність, від
носна політична пасивність, релігійна терпимість.

На важливості духовного виховання молоді наголошує Нестерова Анастасія, учениця 9 класу Даль
ницької ЗОШ І–ІІІ ст. Одеської області, у роботі «Пісня як засіб відродження духовності підростаючого 
покоління», оскільки «складні соціальноекономічні та політичні умови сучасного становлення укра
їнської держави приносять у молодіжне середовище такі негативні соціальні явища, як аморальність, 
злочинність, розбещеність, які в свою чергу ведуть до агресивності, жорстокості підлітків. Наслідком 
цих процесів стає відчуження дітей та молоді від моралі, бездуховність, байдужість та зневажливе 
ставлення до культури і традицій свого народу».

Вихід із кризи дослідниця вбачає у зверненні до витоків української духовності: «Ми, діти, – май
бутнє нашої країни. Ми є молоді пагони на могутньому дереві української нації. Тому й зобов’язані 
повертати ті втрачені сторінки історії, зокрема пісенної, відкрити доступ до невичерпного джерела 
народної мудрості, яке надасть молоді сили і наснаги, стане добрим порадником і дороговказом…».

Досить велика кількість конкурсних робіт присвячені історії рідного краю. Так, Лепешко Юлія, 
учениця 8 класу Іванковецької ЗОШ І–ІІІ ст. Житомирської області, у науководослідній роботі «Сім 
унікальних чудес мого рідного краю» зазначає, що кожен громадянин повинен дбайливо ставитися до 
рідної землі – своєї «малої батьківщини», її історії, поважати народні традиції і звичаї, любити рідну 
природу: «Адже нема в людини місця дорожчого, ніж те, де вона народилась, землі, на якій зросла…». 
Тому надзвичайно важливо залучати молодь до активного пізнання рідної землі, що сприяє культурно
історичній самоідентифікації нації. 

Проте, на жаль, унаслідок демографічної кризи в сільській місцевості чимало сільських населених 
пунктів можуть зникнути з карти нашої держави. Саме цю проблему порушує Покидько Анастасія, 
учениця 10 класу Бережківської ЗОШ І–ІІІ ст. Рівненської області, у науководослідницькій роботі 
«Демографічна характеристика населення села Бережки Дубровицького району Рівненської області за 
період незалежності України». Дослідниця стверджує, що «у нашому сьогоденні саме село є основним 
носієм духовної культури українського народу тому, що саме тут зберігаються звичаї, обряди, народна 
творчість і мистецтво, і мова – основна ознака ідентифікації будьякої нації». Отже, зі зникненням ма
лих сіл зникають острівці духовної культури українців.

Одним із болючих питань сьогодення, особливо в західних областях України, є соціальне сирітство 
дітей при живих батьках, які змушені виїжджати на заробітки. Оксенчук Марія, учениця 8 класу Глу
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хівської ЗОШ І–ІІІ ст. Волинської області, у роботі «Трудова міграція жителів села Глухи та її вплив 
на навчання та виховання дітей» доходить висновку про те, що процес трудової міграції в Глухах є 
великою проблемою для дітей. Оскільки просто зупинити трудову міграцію неможливо, то варто вико
ристовувати її позитивні наслідки та намагатися зменшити негативні. Хоча загалом соціальний статус 
жителів села покращився, однак негативним моментом стало те, що діти збайдужіли до підвищення 
культурноосвітнього рівня, усвідомлюючи, що їхнє майбутнє виключно у заробітчанському житті. 
Тому актуальним стало питання соціалізації дітей, оскільки у ситуації відсутності вдома батьків на
вчальна, виховна і розвивальна функції покладаються на навчальний заклад.

Також у роботах учасники Конкурсу розмірковують над кризою інституту сучасної сім’ї, бачать її 
подолання у збереженні родинних цінностей українського народу. Горбов Станіслав, учень 10 класу 
Шахтарської ЗОШ № 1 Луганської області, у роботі «Шлюбні випробування в українців та в інших 
народів – запорука щасливої міцної сім’ї» пропонує задуматися над життєвими цінностями сучасної 
молоді, наводить результати анкетування, яке він провів серед учнів старших класів Шахтарської ЗОШ 
№1. Юнаки і дівчата обрали такі критерії, як: власне благополуччя (81%), інтелектуальне самовира
ження (79%), матеріальне забезпечення без докладання зусиль (42%), матеріальне забезпечення з до
кладанням чималих зусиль (23%), наявність автомобіля (22%), щаслива сім’я (17%), наявність вели
кого котеджу (17%), чуйність, чесність (12%), рівність людей (12%), служіння в армії (3%), захист 
Вітчизни у разі потреби (2%), добробут країни (1%). Автор вважає, що показники щодо цінності сім’ї 
викликають тривогу, і пов’язує це з браком підготовки молодих людей до сімейного життя.

До «Традицій виховання хлопчиків в Україні» звертається Реєнт Анжеліка, учениця 11 класу Доне
цького багатопрофільного ліцею № 37. Дослідниця вказує на те, що віддавна українська національна 
ідеологія формувала у підлітків відповідальність за свої дії та вчинки, обов’язки поєднувати власні й 
загальнодержавні інтереси. 

Відповіді на питання розробленої нею анкети «Яку виховну мету Ви перед собою ставите?» дають 
можливість виділити основні моральні якості, які в наш час батьки намагаються виховати у своїх дітей: 
чесність, доброта, освіченість, надійність, гідність, уміння співчувати, відповідальність, ввічливість, 
справедливість, повага до суспільства, самостійність, здатність захистити себе. Цей перелік людських 
чеснот практично повністю відповідає традиційному виховному ідеалу, який українці передають із 
покоління в покоління уже багато століть. Забезпечується така неперервність, на думку дослідниці, 
тісними стосунками в родині (між дітьми, батьками та бабусями, дідусями), збереженням важливих 
сімейних цінностей, відродженням християнських традицій.

Бойко Сюзанна, учениця 11 класу Гейківської ЗОШ І–ІІІ ст. Дніпропетровської області, у роботі 
«Чоловіки мого роду» дійшла висновку, що шлях до пізнання йде через пізнання кожної конкретної 
людини як частини родоводу. Автор порушує важливе для суспільства питання про роль чоловіка в 
житті як конкретної родини, так і всієї громади: «Здавна вважалося, що чоловік – голова усієї родини, 
його рішенням живе вся сім’я. Для нас стало новим, повним несподіванок, цікавим дослідження спосо
бу життя, традицій, віри, звичаїв, сімейних відносин наших дідів».

Чимало юних дослідників акцентують увагу на проблемах сучасної системи освіти, пов’язаних із 
формуванням ціннісної системи особистості дитини. Найголовнішою частиною сучасного виховно
го процесу Коркіна Маргарита, учениця 10 класу ЗОШ І–ІІІ ст. № 13 ім. М.І. Баранова смт Сердите 
Донецької області, у роботі «Проблема впровадження демократичного стилю виховання, враховуючи 
особливості українського менталітету» вважає прилучення дитини до культури свого народу, оскільки 
розкриття особистості в дитині можливе тільки через включення її в культуру власного народу. До
слідниця, зокрема, зазначає: «Сьогодні ми будуємо нову державу, сильну та непохитну. Але щоб щось 
збудувати, необхідно закласти міцний фундамент. Залучення дітей до вітчизняної спадщини виховує 
повагу, гордість за землю, на якій живеш».

Тому, щоб виховати дійсно гідне покоління, слід зважати на особливості нації: традиції, звичаї, 
менталітет. Саме від цього слід відштовхуватися під час впровадження нових методик, а не від того, 
що так зробили більш економічно розвинені країни.

У дослідженні «Формування ціннісних орієнтирів сучасної української молоді в процесі вивчення 
курсу українознавства» Васильєва Ольга, учениця 11 класу ЗОШ I–III ст. № 21 м. Білої Церкви Київ
ської області, вказує на те, що сучасна освіта має допомогти молодій людині збагнути свою глибинну 
сутність, виявити свою духовну основу, сформувати свій національний характер. Тому серед пріори
тетних завдань молодої української держави, на думку дослідниці, чи не найголовнішими є збережен
ня незалежності, захист соціальних інтересів свого народу та виховання духовно багатої особистості, 
патрiотагромадянина.

На першочерговій ролі рідної мови у збереженні національної самобутності наголошує Наумчук 
Ганна, учениця 11 класу Швайківської ЗОШ I–III ст. Житомирської області, у роботі «Розвиток і похо
дження слов’янської писемності»: «Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує 
його, живе з ним всюди і завжди. Без неї, як і без сонця, повітря, рослин, людина не може існувати. Як 
великим нещастям обертається нищення природи, так і боляче б’є по народові зречення рідної мови чи 
навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька й матері».
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Питання взаємозалежності нашої ментальності та мови вивчає Борисик Ірина, учениця 11 класу 
Корецького НВК «Школа І–ІІ ступенівЛіцей» Рівненської області, у роботі «Ментальність української 
мови». «Мова стомилася від нерозуміння її божественної духовної суті: від надмірно зматеріалізованої 
людини, у якої через це збіднюється мовлення; від недолуго витворених словесних надмірностей, за 
якими – мисленнєва недорозвиненість; від споживацького використання її ресурсів слів; від нахабного 
агресивного втручання іншомовних слів». Причиною цього, на думку дослідниці, є те, що ми не відсто
юємо того, що гарантує нам унікальне місце у світі, бо мова – це не тільки окуляри, крізь які ми бачимо 
світ, а й саме наше державне життя.

На питаннях формування громадянських і патріотичних цінностей молоді акцентує увагу Клюєва 
Єлизавета, учениця 10 класу Добропільського навчальновиховного комплексу «Спеціалізована школа 
І–ІІІ ст. № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» Донецької 
області, у дослідженні «Виховання громадянськості у молоді та школярів м. Добропілля Донецької 
області в умовах становлення української державності та громадянського суспільства». У результаті 
проведеного дослідження учениця робить такі висновки: «Цифри та відсотки свідчать про те, що в на
шому місті, як і в багатьох інших молодих центрах України, до душі багатьох молодих громадян нині 
вселилась байдужість. Молодь просто розчинилась у політичній системі, що не несе їй процвітання й 
добробуту. Деякі політики стверджують, що факт, який вказує на недостатню участь громадян у різних 
сферах життя країни, пояснює їх задоволеність існуючим станом речей. Але ж ми знаємо, що саме 
тепер маємо достатньо широке й глибоке поле суспільних і політичних труднощів, коли далеко не всі 
громадяни можуть бути задоволеними, оскільки проблеми не вирішуються».

Питання патріотичного виховання учнів досліджує Федоренко Анастасія, учениця 11 класу Шах
тарської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 Донецької області, у роботі «Патріотизм як соціальне явище». Під 
час опитування було встановлено, що розуміння поняття патріотизму визначається респондентами як 
любов і відданість Батьківщині, а бути патріотом – означає з повагою ставитись до історії та традицій 
свого народу. При цьому патріотами себе вважають 97% опитаних. Учениця зазначає, що в старшому 
шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і ді
євість, свідоме ставлення та оцінка негативних факторів у суспільстві. Старшокласники не лише іден
тифікують себе з українським народом, але й прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, 
служити Вітчизні на шляху її національнодемократичного відродження.

Таким чином, учасники Конкурсу зосереджують свою увагу на питаннях українського державот
ворення, культурної, мовної самоідентифікації українського народу, збереженні духовних цінностей, 
вивченні історії рідного краю, свого родоводу. Юні дослідники акцентують увагу на проблемах гро
мадянського виховання у сучасній системі освіти. Молоде покоління прагне жити в Україні, вірить у її 
національне відродження, намагається знайти вихід з духовної, економічної, соціальної кризи. 

висновки. Отже, завдання національної системи освіти полягає в тому, аби закласти міцне підґрун
тя для формування громадянської свідомості підростаючого покоління. Сучасне українознавство як 
інтегративна наука про Україну та світове українство у світовому цивілізаційному часопросторі посі
дає визначальну роль у формуванні світогляду особистості, на основі якого формується система її цін
нісних орієнтацій, поглядів, переконань, усвідомлюється місце в суспільстві, визначаються обов’язок і 
відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною.
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ФормувАння комунікАтивної компетентності  
у громАдянському виховАнні особистості

У статті розглянуто необхідність та особливості формування комунікативної компетентнос-
ті у громадянському вихованні особистості на сучасному етапі розвитку освіти в Україні. Також 
важливим моментом є визначення методів та засобів формування комунікативної компетентнос-
ті як в урочний, так і позаурочний час.

Ключові слова: громадянське виховання, комунікативна компетентність, компетентнісний 
підхід до навчання, інтерактивні методи навчання.

Lyudmyla Shabayeva. Development of communication competencies in civic education of a 
personality.

In the article the author describes a necessity and features of developing communication competencies 
in civic education of a personality on the modern stage of Ukraine’s development. She determines methods 
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Формулювання дослідницької проблеми. На сьогодні у системі української освіти існує акту
альна проблема громадянської освіти та виховання, яка заслуговує на пильну увагу як з боку освітян, 
так і всього суспільства. Про важливість цієї проблеми свідчить велика кількість нормативноправо
вих актів, присвячених громадянській освіти та вихованню в Україні. Серед них можна назвати Закон 
України «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепція 
Державної програми розвитку освіти на 2006 – 2010 роки, проект Концепції громадянської освіти та 
виховання в Україні та інші.

Відповідно до проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні метою громадянської 
освіти є формування особистості, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення 
взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальніс
тю, готовність до компетентної участі у житті суспільства. Також одним із завдань громадянського 
виховання є формування соціальної активності і професійної коплементності особистості на осно
ві таких соціальних умінь: готовність до участі в процесах державотворення, здатність до спільного 
життя і співпраці в громадянському суспільстві, готовність взяти на себе відповідальність, здатність 
розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів, здатність до самостійного життєвого 
вибору на основі гуманістичних цінностей; формування працелюбності особистості, відповідності за 
свої дії [12]. Тому, однією з головних умов формування і функціонування суспільства є специфічна 
якість особистості кожного громадянина – громадянська активність, яка включає в себе показники 
громадянськості, громадянської позиції та компетентностей, які й визначають цінність і цілісність 
особистості. Більшість науковців мають спільну думку про те, що якості особистості як громадянина 
формуються та розвиваються на основі власних ціннісних орієнтацій, враховуючи цінності суспіль
ства, правові норми та вимоги держави, що спрямовують діяльність, поведінку, спілкування людини 
на створення світу громадянських відносин [14]. 

Рівень розвитку громадянських якостей особистості може виражатися через особливості комуніка
тивної взаємодії з іншими особистостями у процесі навчальної чи виробничої діяльності. Такі особли
вості взаємодії і визначають комунікативну компетентність особистості. Саме тому сьогодні важливим 
завданням освітньої діяльності є формування ключових компетентностей особистості, комунікативної 
тощо.

метою статті є розкриття особливостей формування комунікативної компетентності у громадян
ському вихованні особистості в сучасних умовах. 

стан дослідження проблеми. Про необхідність формування громадянських цінностей особистості 
писали у своїх працях такі дослідники та науковці, як Г. Сковорода, В. Сухомлинський, Г. Балл, І. Бех, 
І. Казанцев, Т. Новикова, Л. Рябовол та інші. Вивченню комунікативної компетентності присвятили 
свої роботи такі психологи та педагоги, як Е. Берн, Т. Гордон, П. Грайс, Ю. Жукова, В. КанКалік, 
Г. Ковальова, А. Леонтьєв, Х. Міккін, А. Мудрик, Л. Петровська, І. Родигіна, Е. Сидоренко, Т. Яценко. 
Дослідження комунікативної компетентності частіше пов’язані з вивченням комунікативної культури 
як складової частини психологічної культури (А. Бодальов, Р. Воронова, Л. Дьоміна, Л. Колмогорова, 
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З. Лук’янова, В. Семікін та інші). Більшість сучасних досліджень присвячуються вивченню мовленнєвої 
складової комунікативної компетентності, увага зосереджується на формуванні мовленнєвих стратегій.

виклад основного матеріалу. У педагогічному словнику С.У. Гончаренка наведено таке визначен
ня: «Громадянське виховання – це формування громадянськості як інтегративної якості особистості, 
яка дає можливість людині відчувати себе юридично, соціально, морально й політично дієздатною» [4]. 

Громадянське виховання передбачає розвиток таких компонентів, як формування громадянської 
компетентності і відповідальності у надбанні позитивного досвіду участі у громадському житті; став
лення громадянина до інститутів влади і політичної системи; вивчення і засвоєння демократичних на
станов та цінностей; ставлення громадянина до самого себе і до інших людей; опанування політичного 
словника (когнітивний компонент політичної культури) [1]. 

Говорити про громадянське виховання можна лише з появою громадянина як самостійного суб’єкта, 
який усвідомлює себе членом суспільства, наділеним комплексом прав і свобод, і в той же час є відпо
відальним перед ним. 

Підґрунтям формування громадянського суспільства є декілька чинників: ринкова економіка з влас
тивою їй багатоманітністю форм власності; багатопартійність; вільно сформована громадська думка; 
вільна особистість із розвинутим почуттям громадянської та власної гідності. У рамках Організації 
Об’єднаних Націй утвердилася теза, що для подальшого демократичного розвитку світової спільноти 
необхідно щонайбільшу увагу приділяти освіті та вихованню молодого покоління у дусі поваги до 
людської гідності і на засадах рівності прав [8, 12]. 

Одним із основних завдань, яке ставить перед собою прогресивна освітня спільнота, є формування у 
школяра і студента ключових компетентностей. На сучасному етапі реформування системи освіти від
значається актуалізація знань про мислення та діяльність, обговорюються можливі засоби і технології 
набуття життєво необхідних компетентностей, які є індикаторами якості освіти. Велика кількість між
народних експертів визначає, що поняття ключових компетентностей належить до сфери узагальнених 
понять, що містить комплекс різних компонентів – знань, умінь, навичок, взаємовідносин, цінностей 
та інших чинників, що становлять особистісні і суспільні аспекти життя, діяльності людини, від яких 
залежить особистий та суспільний прогрес [13]. 

Значущість комунікативної компетентності у громадянському вихованні зростає в умовах збіль
шення і ускладнення інформації та розширення соціокультурних зв’язків, оскільки комунікативна ком
петентність має вияв у широких сферах діяльності. Комунікативна діяльність виникає і здійснюється 
в ситуації, коли необхідно зрозуміти іншого та побудувати продуктивну спільну дію. Комунікація є 
необхідним механізмом для розвитку мислення, для повноцінної організації самостійної науковопо
шукової роботи молоді. Тому на особливу увагу сьогодні заслуговує проблема створення освітнього 
середовища для формування та розвитку комунікативної компетентності учнів і студентів у громадян
ському вихованні.

Формування комунікативної компетентності особистості передбачає здійснення теоретичного по
шуку на межі кількох наукових дисциплін. Комунікативна компетентність (у системі з іншими необ
хідними для успішної діяльності компетентностями) є індикатором, що дозволяє визначити готовність 
особистості до активної і ефективної участі у житті суспільства, готовність до подальшого особистого 
розвитку. Тому психологічне трактування поняття «комунікативна компетентність» як готовності до 
діяльності, до взаємодії вбачається нами доцільним і дозволяє розглядати феномен комунікативної 
компетентності в широкому соціальному контексті. В цьому напрямку здійснювалися і дослідження, 
які розглядають комунікативну компетентність як ознаку комунікативної культури (В. Андрюханова, 
А. Бодальов, Т. Вольфовська, Р. Воронова, Л. Колмогорова, Р. Чернишова) [5].

У громадянському вихованні можна визначити комунікативну компетентність як самостійно реа
лізовану здатність ефективно (успішно, результативно) взаємодіяти в різних соціальних групах, вико
ристовуючи достатні і необхідні вербальні та невербальні ресурси. Тому діяльність викладача повинна 
бути направлена безпосередньо на формування комунікативної компетентності, важливим аспектом 
якої є утвердження двостороннього характеру комунікації.

Л. Петровська визначає комунікативну компетентність як сукупність навичок, умінь, необхідних 
для ефективного спілкування [10], Ю. Ємельянов розглядає комунікативну компетентність як ситуа
тивну адаптивність та вільне володіння вербальними та невербальними засобами соціальної поведінки 
[7], Е. Сидоренко – як сукупність комунікативних здібностей, умінь, знань, які адекватні комуніка
тивним завданням і достатні для їх розв’язання [15]. Отже, комунікативна компетентність виступає як 
інструмент для точних дій під час передачі та прийому інформації.

Оскільки розвинена комунікативна компетентність має бути одним з кінцевих результатів навчан
ня, виникає необхідність цілеспрямованої діяльності щодо її формування. Аналіз науковометодичних 
робіт вітчизняних та зарубіжних науковців свідчить про те, що на сьогодні немає однозначної відповіді 
на цей запит, проте більшість учених відзначає єдиний напрямок для подальших науковопрактичних 
розробок – активні та інтерактивні методи [6].

Підбір необхідних прийомів і методів для розвитку комунікативної компетентності у громадянсько
му вихованні необхідно здійснювати з урахуванням того, що такі прийоми та методи повинні сприяти 
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самоорганізації і самоуправлінню молоді. Мова йде не стільки про кількість здобутих учнями чи сту
дентами знань, засвоєних умінь, а й про практичні навички щодо їх застосування у різних життєвих 
ситуаціях.

Зміст прийомів взаєморозуміння між сторонами, які протистоять у конфлікті, полягає, насамперед, 
у розвитку комунікативної компетентності, що охоплює: 1) знання норм поведінки, характерних для 
спілкування; 2) вміння підпорядковувати свою поведінку; 3) здатність слухати співбесідника, виража
ти своє розуміння [3]. 

Компетентнісний підхід у навчанні і вихованні передбачає оцінку та осмислення значення прак
тичних дій, які виявляються на основі власного досвіду, особистісної позиції учня чи студента та були 
апробовані у різних способах людської діяльності. Крім того, виконання таких практичних дій повинно 
бути закладене у змісті освіти. Найкращі урокилекції не можуть передати учням чи студентам засіб 
розумової роботи, методику аналізу різних наукових матеріалів і інформаційних документів. Це озна
чає, що в монологічному форматі викладаннятрансляції не формуються комунікативні техніки. Таке 
завдання може бути розв’язане на практичних заняттях, де враховуються індивідуальні особливості 
школярів чи студентів. У повному обсязі це відбувається у процесі спільної пошукової роботи учнів чи 
студентів та викладачів [4].

Педагогічна теорія та практика налічує кілька типів класифікації методів навчання. Однак, у най
більш узагальненому вигляді всі методи можна умовно розподілити на пасивні, активні та інтерак
тивні. Під час використання пасивних методів учень чи студент виступає як «об’єкт» навчання та ви
ховання, основне завдання якого полягає у засвоєнні і відтворенні матеріалу, що передається йому 
педагогом – джерелом правильних знань. Звичайно, це відбувається при застосуванні таких методів, 
як лекціямонолог (односпрямована передача інформації від учителя до учня), читання, демонстрація 
й опитування учнів (односпрямоване відтворення інформації учнем для вчителя). Учні чи студенти, як 
правило, не спілкуються між собою і не виконують будьяких творчих завдань. Однак, американський 
дослідник І. Біті зауважує, що не треба зловживати вищезазначеною категорією методів, оскільки про
цес оволодіння теоретичними основами громадянської освіти має відбуватись одночасно з їхнім прак
тичним застосуванням в умовах «суспільної лабораторії» шкільного середовища [16, 36].

У межах застосування активних методів учень чи студент виступає «суб’єктом» навчання, виконує 
творчі завдання, вступає в діалог з учителем. Інтерактивні методи навчання можна представити як під
тип активних методів. 

Термін «інтерактивне навчання» – навчання, побудоване на взаємодії та співробітництві. Суть тако
го навчання полягає у взаємодії та співробітництві всіх, що навчаються, враховуючи педагога [16, 44]. 
О. Плахотнюк [11] зазначає, що ці методи якнайкраще відповідають індивідуальноорієнтованому під
ходу у навчанні і сприяють формуванню громадянської активності та комунікативної компетентності. 
Педагог часто виступає лише у ролі організатора процесу навчання, лідера групи, помічника, творця 
умов для ініціативи учнів. Крім того, інтерактивне навчання засноване на прямій взаємодії учнів чи 
студентів зі своїм досвідом і досвідом своїх друзів, тому що більшість інтерактивних вправ звертається 
до досвіду самого учня чи студента, причому не тільки «навчального або шкільного», що є надзвичай
но важливим у процесі формування громадянських знань, умінь та навичок. Часто творчі завдання не 
припускають жодної однозначно правильної відповіді і тоді важливим постає процес пошуку рішення, 
що сприяє розвитку навичок критичного осмислення суспільних процесів.

Інтерактивні методи, здебільшого, припускають моделювання реальних життєвих ситуацій, спільне 
рішення проблем, рольові ігри. Таким чином, вони допомагають ефективно формувати необхідні на
вички та вміння, прищеплювати громадські цінності та ідеали, створюють атмосферу співробітництва 
та взаємодії. Така атмосфера і є плідним ґрунтом для виховання гідного громадянина своєї держави  
[11, 75].

Використання відповідних інтерактивних форм навчання (організаційнодіяльнісна гра, науково
практична конференція, навчальний проект) дає засоби для розвитку здатності розуміння і формує по
чаткову універсальну комунікативну практику. Обговорення сучасних наукових тверджень чи доказів, 
використання відомих та маловідомих фактів, наукових висновків та пропозицій набувають особливо
го значення саме в рамках ігрової ситуації зіткнення з іншою, інколи опозиційною (критичною) точкою 
зору. Можна стверджувати: у кожного, хто стає учасником такої роботи, є справжній досвід – кому
нікативний текст. Такою ефективною практикою є використання форми диспуту як комунікативної 
ситуації, що конструюється викладачем і має ігровий та навчальний характер [5]. 

У розкритті змісту формування комунікативної компетентності у громадянському вихованні мож
на визначити певні психологопедагогічні умови, які полягають у доповненні змісту предметів гума
нітарного циклу громадянським компонентом; цілеспрямованому формуванні ціннісного ставлення; 
встановленні тісних взаємозв’язків матеріалу, що вивчається; аналіз конкретних подій і фактів; у роз
витку критичного громадянського мислення; використанні колективних форм роботи та інтерактивних 
методів; органічній єдності урочної і позакласної діяльності [2, 11].

Ефективним засобом впливу на когнітивний компонент комунікативної компетентності у громадян
ському вихованні є загадки, прислів’я та приказки про свою державу, Батьківщину, життя козаків, про 
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рід і родину, рідну мову, про громадянські чесноти. Практичний досвід свідчить про те, що ефективни
ми є вивчення прислів’їв, які є у підручниках, а також добір своїх. 

У практичній роботі з учнями та студентами можна використовувати також спеціальні словники 
громадянознавчих термінів. Така робота може сприяти тому, що школярі та студенти, знайомлячись з 
певним терміном та усвідомлюючи його значення, починають вживати його у своєму мовленні, опе
рувати ним, розуміти значення слів держава, Україна, Батьківщина, вибори, нація, етнос тощо [2, 12].

На аксіологічний компонент громадянськості знову ж таки можуть діяти інтерактивні методи на
вчання, які передбачають спільну групову роботу, дебати, моделювання, дискусії, індивідуальні та 
групові завдання (аналіз ситуації; спрощене судове слухання; асоціативний кущ; незакінчені речення). 
Почуття толерантності, уміння поважати думку іншого, здатність відстоювати власну думку, уміння 
працювати в колективі розвиває така форма роботи, як дискусія. 

Створення виховних ситуацій передбачає розвиток у дітей комунікативних навичок, уміння слухати 
іншого, висловлювати власну думку. На уроках читання під час аналізу тексту та у позаурочній ді
яльності необхідно створювати такі ситуації, де школярі могли би виявити співпереживання, турботу, 
взаємодопомогу тощо; ситуації вибору, де кожен учень міг вибрати модель власної поведінки, яка є для 
нього найбільш прийнятною, обґрунтовуючи при цьому мотиви поведінки. 

Оскільки під час проведення уроків учні чи студенти не мають змоги виконувати реальні громадянські 
дії і вчинки, то ступінь сформованості праксеологічного компоненту може виявитися у творчій діяльності. 
Адже саме у такій діяльності найповніше і найяскравіше розкривається власне бачення навколишнього 
світу і всього, що в ньому відбувається, формується світогляд особистості, особистісні якості майбутнього 
громадянина. Тому велика увага повинна приділятися організації творчої діяльності учнів та студентів.

Ефективним засобом впливу на праксеологічний компонент є пошукова народознавча діяльність та 
проведення за її результатами годин громадянськості. Школярі та студенти повинні вивчати історію 
свого села, міста, вулиці, історичні пам’ятки, поможливості збирати предмети минувшини, записува
ти традиції, звичаї, пісні, легенди, прислів’я та інші види усної народної творчості. Пильна увага по
винна приділятися також організації доброчинної діяльності (допомога по господарству літнім людям, 
озеленення своєї школи, села, міста, розчищення засмічених джерел тощо) [2, 12].

Ще одним важливим аспектом громадянського виховання є формування комунікативної культури 
міжетнічного спілкування. Це питання є досить актуальним для України, оскільки зростає кількість 
неслов’янського населення на території всієї країни. В умовах громадянського виховання необхідно 
виховувати в учнів та студентів такі риси, як партнерство, толерантність, взаємодія і взаємодопомога. 
Повинно бути сформоване поняття, що всі народи рівні, і обов’язково необхідно знаходити спільну 
мову з представниками інших національностей.

висновки. Таким чином, можна зробити висновок про важливість формування комунікативної ком
петентності у громадянському вихованні, оскільки активна громадянська позиція особистості, участь 
у громадянському житті суспільства обов’язково передбачає здійснення комунікативної взаємодії з 
іншими членами суспільства. Ефективність сформованості комунікативної компетентності залежить 
від правильної організації громадянської освіти та виховання. Необхідно запроваджувати у практику 
громадянської освіти та виховання такі методи, прийоми та засоби роботи, які б сприяли не лише по
глибленню знань учнів та студентів, а були направлені на практичне використання комунікативних 
навичок. Найбільш ефективними методами у цьому випадку можна визначити інтерактивні методи 
навчання. Подальше дослідження проблеми формування комунікативної компетентності у громадян
ському вихованні повинно бути направлене на поглиблення розуміння суті особливостей комунікації 
у здійсненні активної громадянської позиції особистості та на розробку й запровадження у практичну 
діяльність ефективних методів з формування комунікативної компетентності.
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ФормувАння хронологіЧних знАнь уЧнів 5-7 клАсів в контексті 
стАновлення громАдянської позиції нА урокАх історії

 
Стаття акцентує увагу на методичних умовах становлення активної громадянської позиції 

учнів 5-7 класів за допомогою формування хронологічних знань на уроках історії. Запропоновано 
прийоми роботи, які простежують практичний аспект заявленої проблематики.

Ключові слова: хронологічні знання, громадянська позиція, методичні умови, уроки історії, ін-
терактивне навчання. 

Tetyana Maletska. Formation of chronological competencies in students of 5-7 grades during history 
classes in the context of development of civic attitudes.

The article focuses attention on teaching conditions of active citizenship among pupils of 5-7 grades 
by establishing chronological knowledge during lessons of history. The author recommends practical 
approaches and instruments of teaching history subject.

Key words: chronological competencies, citizenship, teaching conditions, history lessons, interactive 
learning.

 
Формулювання дослідницької проблеми. Ми стоїмо на порозі нової ери нашої цивілізації, у якій 

глобальність та технології змінять наш спосіб життя більше, ніж колись, ми будемо змушені черпати 
енергію у своїх знаннях, уміннях, навичках, дотримуватись наших принципів і ніколи не забувати, 
що куди б вітер не повіяв, ми завжди маємо волю визначати напрямок своїх вітрил і поступальний 
розвиток української держави. Зміцнення в державі громадянського суспільства, інтеграція України у 
світову та європейську спільноту неможливі без реформування освіти, утвердження ідеалів гуманізму, 
свободи особистості, демократії, соціального і духовного прогресу, установки на пріоритет загально
людських і національних цінностей [4, 6].

Кожен народ органічно продовжує себе через систему знань, в тому числі і хронологічних, генерує 
національну ідею як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому. Саме в цій системі 
знань особливе місце посідає формування хронологічних знань, через які передається національний 
дух, ментальність, характер вчинків предків, пізнання спадщини батьків, дідів, прадідів, як позитивний 
так і негативний досвід попередніх поколінь. Знання історичної хронології допомагають створити на
ціональносвідому, життєво компетентну, високоінтелектуальну, творчу, здатну до саморозвитку і са
мовдосконалення особистість, носія національних цінностей і досвіду українського етносу. Звичайно, 
що найоптимальніше розпочинати роботу в даному напрямку саме в 5 класі, де власне і розпочинається 
знайомство з історією, та систематично продовжувати створення за допомогою хронології позитивно
го іміджу українських земель та здобувати соціальний досвід на прикладі дат вітчизняної історії, які 
можуть проілюструвати перспективність чи безперспективність прийнятих рішень.

Актуальність проблеми. Однак, у сучасній соціокультурній ситуації, історичному освітньому про
сторі, які склались в Україні, головною домінантою системи формування хронологічних знань є набір 
фактів, дат для осмислення та запам’ятовування, а не формування соціальної ментальності особистості 
як її стрижня. Процес формування хронологічних знань може бути підпорядкований набуттю дитиною 
вмінь ототожнювати себе з державою, що допоможе виховати активного громадянина, відповідального 
за свої вчинки.

мета статті – вивчити та запропонувати методичні умови становлення активної громадянської по
зиції учнів 57 класів за допомогою формування хронологічних знань на уроках історії. 

стан наукової розробки проблеми. Дослідження проблеми формування громадянської позиції 
ґрунтується на ідеях Сократа, Платона, Аристотеля, П.Булонського, А.Макаренка, О.Пометун. Форму
ванню хронологічних знань учнів присвятили свої праці А.Власов, Б.Кульчицький. Перед учителями
практиками традиційно постає завдання створення таких методичних умов, за яких формування в учнів 
історичних хронологічних уявлень буде найбільш ефективним. Тому дослідження проблеми форму
вання хронологічних уявлень як одне із найважливіших результатів навчання історії в загальноосвітній 
школі є актуальним як з точки зору сучасної методичної наукової думки, так і освітньої практики. 

виклад основного матеріалу. Осмислення вітчизняної історії, поліетнічність українського сус
пільства, розмаїття культур, релігій та традицій в умовах демократії стають справжніми викликами для 
молодої людини на шляху до громадянської свідомості та вибору життєвої позиції. Підліток потребує 
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орієнтирів та дороговказів, які допоможуть йому краще зрозуміти себе і суспільство, в якому він живе, 
визначити життєві та соціальні пріоритети, діяти свідомо та відповідально [2, 4].

Наша мета з’ясувати та практично простежити можливості формування хронологічних знань учнів 
57 класів в контексті становлення громадянської позиції школярів на уроках історії, дослідити ви
ховний аспект вивчених дат, створити певні соціальнопедагогічні умови для успішного навчання і ви
ховання людини та громадянина. Пошуками шляхів вирішення даної проблеми можуть бути: розробка 
модулів для кожного уроку, де планується вивчення хронології громадянознавчого змісту, предметні 
тижні, творчі зустрічі, диспути, заходи змагального характеру, історична реконструкція події. 

Ефективність даної роботи значною мірою зумовлюється методами її впровадження. Сучасна укра
їнська школа має чималий досвід викладання традиційними методами (лекції, семінари, бесіди, само
стійна робота з підручником, написання учнівських доповідей та ін.). Потенціал цих прийомів досить 
значний і вони дозволяють подати різноманітну інформацію, акцентувати увагу на ключових датах 
теми, зробити загальні висновки. Проте, традиційні методи та прийоми неорієнтовані на активну вза
ємодію учня й вчителя та учнів між собою, самостійне і спільне прийняття рішень, тому пріоритетну 
роль посідають активні методи, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне й критичне мислен
ня, базуються на принципі багатосторонньої взаємодії.

Застосування інтерактивних форм і методів покликано формувати в особистості когнітивні та пове
дінкові норми, що включають у себе вміння міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати власні 
відповіді, критично та всебічно розглядати проблему, робити власні висновки, брати участь у громад
ському житті, орієнтуватися і адаптуватися в нових соціальних умовах, а також захищати свої інтереси, 
поважати права інших, самореалізуватись.

Практика свідчить, що пропонується постійно, системно і ненав’язливо, те добре сприймається, 
запам’ятовується і, зрештою, успішно застосовується учнями. Коли навчання активне, учень постійно 
перебуває у стані пошуку, хоче отримати відповідь на запитання, потребує інформації, щоб вирішити 
проблему, або розмірковує разом з іншими над способом виконання завдання [5, 15].

Цікавим прийомом роботи з формування громадянської позиції п’яти класників на уроках історії 
може слугувати завдання «Монетка» [5, 47], що полягає у використанні невеличкої колекції монет, яку 
заздалегідь готує вчитель. Нехай кожен учень вибере одну монету з вашої колекції. Запропонуйте їм 
розглянути «свою» монету: яка це монета, рік її карбування та пригадати найяскравішу подію з влас
ного життя, що сталася саме цього року. Зберіть спогади учасників по колу. Всі названі дати запишіть 
на дошці і спробуйте разом з учнями проілюструвати їх фактами становлення та розвитку української 
держави. Запитайте в учнів, що цікавого вони помітили? Чи можливі такі досягнення без участі грома
дян держави? Чи є вони громадянами України? Який їх особистий внесок у розвиток держави? Чому 
така співпраця важлива як для держави так і для громадян? Не забудьте зібрати монети відразу після 
закінчення вправи.

В шостому класі можна запропонувати учням хронологічні загадки. Наприклад така, відгадкою якої 
є (поява первісних людей на території України 1 млн. років тому):

«Ця дата мороком віків повита.
Цікавість у людей до неї несамовита.
Людина перший крок на нашій землі зробила,
Історію країни нам відкрила.» 
Іншим прикладом загадки може бути наступна:
«Царбатько синів Геракла та Єхидни
Сусідам погрожував щоднини.
Монету власну карбував й державу прославляв.
В якому столітті це бувало? Скільки таке тривало? ((IV століття до н.е. досягнення піку могутності 

Великої Скіфії за царя Атея).
Семикласникам буде цікаво дослідити історичні документи та тексти, наприклад гра «Дослідник», 

яка полягає у тому. щоб учні прочитали уривок історичного тексту і, використовуючи запропоновані 
дати, склали логічні пари «датаподія». Поцікавтесь думками учнів: як ці дати можуть проілюструвати 
історичний процес на українських землях? 

 Змістовним прийомом формування громадянської позиції учнів є гра «Потяг». Учні малюють два 
окремих потяги: зелений і червоний. У віконцях зеленого потягу записують усі відомі їм дати, що на 
їх думку стали вагомими у процесі формування української державності, а у віконцях червоного по
тягу – дати, що навпаки, перешкоджали цьому процесу. Коли роботу буде завершено, попросіть учнів 
домалювати колії і на них зазначити, який досвід вони отримали для себе як громадяни України? Нехай 
кожен домалює ще один вагон до різних потягів, куди запише дати з власного життя, які ілюструють 
їх особистий внесок в розбудову нашої держави, свого рідного міста. Корисним буде підведення під
сумки у спільному колі.

Відтак, формування активної громадянської позиції учнів у процесі їх взаємодії з соціальним 
середо вищем передбачає створення певних соціальнопедагогічних умов. Неодмінною умовою станов
лення активної громадянської позиції учнів, як свідчать результати педагогічної практики, є врахуван
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ня педагогами вікових та індивідуальних особливостей учнів. Адже будьякий вплив на особистість, 
як стверджує Г. Сорока, здійснюється через її індивідуальні особливості, темперамент, своєрідність 
характеру, здібності, інтереси, нахили, що дозволяє вибирати найбільш ефективні шляхи взаємодії осо
бистості з навколишнім світом [1, 2]. Таким чином, знання вчителем фізіологічних, психологічних та 
індивідуальних особливостей кожного учня, сприяє визначенню конкретних виховних завдань, вдалій 
побудові організації різноманітної діяльності, де б учень міг виявити свої можливості, здібності, твор
чий потенціал, набути почуття власної гідності та значущості, самовизначитись та самореалізуватись.

Залучення учнів у вивчення подій громадського життя сприяє розширенню їхнього світогляду, 
дозволяє набути практичних навичок взаємодії у соціальному середовищі. Тут вони отримують свій 
перший досвід прийняття самостійних рішень щодо суспільно важливих питань. За таких умов стає 
можливим їх самовизначення як рівноправних членів місцевої громади. 

Ось чому наступною умовою формування громадянської позиції школярів є педагогічна компетент
ність, тобто спеціально психологопедагогічна підготовленість вчителя, знання та вміння, які необхід
ні для ефективної реалізації певного навчального і виховного процесу. Адже, як свідчать результати 
педагогічних досліджень, важлива роль у навчальному та виховному процесі належить вчителю, який 
спрямовує свої дії на активне осмислення учнями етичних знань у відповідних поведінкових ситуаціях, 
на усвідомлення ними своєї соціальної сутності, на практичне закріплення духовноморальних надбань 
у повсякденному житті, на вміння жити у співтоваристві з іншими, залишаючись одночасно повноцін
ними, вільними, відповідальними особистостями. 

Певна психологопедагогічна та фахова підготовка вчителя, на думку Н. Лавриченко, передбачає 
його здатність поставати в ролі представника інтересів і культури суспільства і водночас захисника та 
провідника життєвих інтересів вихованців [1, 3]. Окрім того, перед вчителем постає завдання не тільки 
знайти ефективні форми організації навчального і виховного процесу, а й залучити до нього батьків та 
громадськість на правах учасників спільної діяльності. Таким чином, важливою умовою громадянсько
го становлення учнівської молоді є партнерська взаємодія дітей, батьків, вчителів та громадськості. 

Окрім того, однією з важливих соціальнопедагогічних умов громадянського виховання підлітків 
є системність і послідовність організації цього процесу. Тобто, процес громадянського виховання по
требує обґрунтованої системи, яка розробляє перспективи взаємодії підлітка, вчителя та громадськості 
і передбачає безперервність навчального і виховного процесу.

У процесі формування громадянської активності учнів набувають особливого значення симуляційні 
ігри, тобто створені ситуації, під час яких школярі копіюють процеси, що відбуваються у суспільстві. 
Така ігрова діяльність має прогресивносоціальну спрямованість, яка зорієнтована на вироблення від
повідних навичок та вміння досягати успіху у всіх сферах життєдіяльності особистості.

 Отже, процес формування активної громадянської позиції учнівської молоді буде ефективним за 
таких соціальнопедагогічних умов: врахування вікових та індивідуальних особливостей розвитку осо
бистості учня; 

1) системність, 
2) послідовність і безперервність виховного процесу; 
3) партнерська взаємодія учнів із суб’єктами соціального впливу; 
4) психологопедагогічна і фахова підготовка вчителя; 
5) формування мотивації до громадянської активності; 
6) застосування інноваційних форм та інтерактивних методів роботі;
7) добровільний та особистісномотиваційний характер участі школярів у роботі.
Основною метою національного виховання на сучасному етапі є передання вихованцям соціально

го досвіду, успадкування ними духовних надбань українського народу, досягнення високої культури 
міжнаціональних взаємин, формування незалежно від національної приналежності особистісних рис 
громадянина Української держави, духовності, трудової, моральної, розумової, естетичної, правової, 
фізичної та екологічної культури.

 Певна річ, що національне виховання в системі освіти здійснюється з урахуванням пізнавальних 
можливостей та психологічновікових особливостей учнів певного класу. Пояснюється це особливос
тями психології дітей, прикметою яких є здатність охоче пізнавати навколишній світ, нові знання, 
сприймати норми поведінки, виробляти власне світосприймання та світобачення.

Дітей треба виростити громадянами, патріотами своєї країни. Але ця любов до Вітчизни має бути 
активною, діяльною. Набуття досвіду патріотичної поведінки найлегше відбувається в процесі по
ступового залучення людини до справ і турбот Батьківщини. Адже не так просто виховати людину, 
спроможну відверто захоплюватися навколишніми пейзажами, соковитістю рідної мови, розмахом на
родних обрядів і свят.

У Загальній декларації прав людини зазначено, що кожна людина має обов’язки перед суспіль
ством, в якому тільки і можливий вільний і повний розвиток особистості. Громадянин, який хоче жити 
у демократичному суспільстві, який хоче бути господарем власного життя, завжди засвідчує свою 
громадянську позицію. Така позиція потребує насамперед відповідального ставлення до виконання 
громадянських обов’язків. Наприклад, брати участь у виборах – це не тільки право громадян, а й дуже 
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відповідальний обов’язок. Щоб зробити правильний вибір, виборець має бути добре обізнаним з про
блемами України і знати, що пропонують народу кандидати. 

Не менш важливим є вміння висловити свої погляди, підтримати справедливе рішення чи протесту
вати проти помилкового й несправедливого. Участь в управлінні державою, почуття любові до Батьків
щини починається з невеличких справ на загальне добро рідного міста, містечка, села. Громадянська 
позиція дітей і дорослих виявляється в їхньому прагненні брати участь в обговоренні та розв’язанні 
спільних проблем.

У «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності» за
значено, що в змісті громадянського виховання особистості своє належне місце займають такі складові:

– патріотизм як почуття любові до свого народу, до України, турботи про їхнє благо, готовність за
хистити та відстояти українську державну неза лежність;

– правосвідомість як усвідомлення своїх прав, свобод, обов’язків, ставлення до законів, до держав
ної влади;

– національна свідомість, що базується на ідентифікації та вбирає в себе: віру в духовні сили своєї 
нації, її майбутнє, волю до праці на користь народу; уміння осмислювати моральні та культурні ціннос
ті, історію, звичаї, обряди, символіку.

У світлі згаданої концепції прийоми формування хронологічних знань учнів 57 класів громадян
ської наповненості можна класифікувати за різними параметрами й ознаками:

– за метою – поглибити знання учнів з історії української державності й громадянства, культури 
народу, його традицій, розвинути творчі здібності й таланти учнів, виявити рівень сформованості па
тріотичних і громадянських якостей тощо;

– за формою – навчальні, ігрові, змагальні, індивідуальні, гурткові, та ін.;
– за методом – роз’яснювальноілюстративні (бесіди, розповіді, повідомлення, диспути, зустрічі, 

тематичні конференції та ін.), досліднопошукові (експедиції, екскурсії, вивчення історичних джерел, 
опрацювання зібраних матеріалів тощо), репродуктивні (хронологічні диктанти);

– за місцем проведення – школа, громадські місця, на природі, в домашніх умовах і т. ін.
Водночас їх можна умовно поділити на:
– суспільно корисні: ознайомлення громадськості з ювілейними датами (учнівські замітки в газеті, 

історичні есе);
– пізнавальнорозвивальні: вікторини, турніри, диспути, музейноетнографічна робота, екскурсії на 

різні теми та ін.;
– пізнавальнорозважальні: вечори цікавої хронології, таємниця однієї дати, ярмарки національних перемог.
Громадянське навчання і виховання за своїм змістом передбачає формування не тільки національ

ної, а й загальнолюдської, планетарної свідомості. Громадянська освіта, переважно, спрямовує розви
ток особистості на засвоєння необхідних знань і вмінь для життя людини в умовах демократії в межах 
конкретного суспільства.

Громадянська освіта виступає одним з основних засобів формування громадянської культури осо
бистості, яка в сучасних геополітичних умовах повинна формуватися не тільки на основі національної 
культури та національних цінностей, а й з урахуванням цивілізаційної спадщини всього людства.

Сутність ціннісних ідей полягає у спрямуванні особистості на осмислення її ролі в житті суспіль
ства, спонуканні до активної дії над собою з метою набуття якісних змін, що дозволяють їй, у свою 
чергу, суттєво змінити соціальне оточення, адаптувати його до власних потреб і життєвих цілей.

висновки. Завдання учителя у наш час – йти в ногу з розвитком учнів, розуміти їхні потреби, по
зиції, погляди. Учні повинні усвідомити, що громадянська освіта – це система знань, умінь і практич
них дій, які дають змогу людині і громадянину жити й орієнтуватися в демократичному суспільстві. 
Формування хронологічних знань в учнів 57 класів на уроках історії поєднує в собі: громадянські 
знання, на основі яких формуються уявлення про форми і способи функціонування громадянина в полі 
демократичної держави; громадянські вміння та досвід участі в соціальнополітичному житті суспіль
ства і практичного застосування отриманих знань; громадянські чеснотинорми, установки, цінності та 
якості, притаманні громадянинові демократичного суспільства.
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Ірина Трубавіна

прАвА Членів родини і прАвА сім’ї – новий погляд  
нА зміст громАдянської освіти бАтьків

Стаття присвячена змісту батьківської освіти в ЗНЗ та ДНЗ – правам членів родини в сім’ї, 
усвідомленому і відповідальному батьківству як меті роботи з батьками класних керівників, кла-
соводів і вихователів ДНЗ. Визначено сутність усвідомленого і відповідального батьківства, їх 
спільне і відмінне, зміст. Подано перелік батьківських і життєвих вмінь, сімейних цінностей, прав 
та обов’язків членів родини, прав сім’ї. 

Ключові слова: права членів родини, права сім’ї, усвідомлене батьківство, відповідальне бать-
ківство. 

Iryna Trubavina. Family members’ rights as a new vision in civic education of parents.
The article deals with the content of parents’ education in different educational institutions (schools 

and daycare centers). Particularly the concepts of family rights, responsibility of parents as an aim of the 
cooperation between class masters and parents are emphasized. The author defines and compares the 
notions of conscious and responsible parenthood, as well as offers the list of parents’ capabilities, family 
values, rights and duties of family members and family rights. 

Keywords: family rights, rights of family members, responsible parenthood, informed parenthood.

Формулювання дослідницької проблеми. Проблема батьківської просвіти в основному розгляда
ється в площині виховання дитини і культури батьківськодитячих стосунків, в той час як ціннісна і 
правова основа цих стосунків і, відповідно, батьківської просвіти, не перебуває в полі зору педагогів і 
науковців. Громадянська освіта батьків – неформальна, але обов’язкова для роботи класних керівників, 
класоводів, вихователів ДНЗ. 

Актуальність проблеми. В умовах становлення незалежної соціальної й демократичної держави в 
Україні, формування ринкових відносин, загострення суспільних протиріч зростає роль сім’ї як фак
тору виживання, захисту і розвитку людини, її соціалізації. У міжнародних документах сім’ю визнано 
основним середовищем і природним осередком суспільства, «колискою демократії». Про посилення 
уваги до проблем сім’ї свідчать підписана Україною в 1999 р. Конвенція про права дитини, де визнано 
право дитини на виховання і догляд у сім’ї, численні рішення на рівні держави щодо підтримки сім’ї. 
При цьому відсутні ґрунтовні наукові дослідження з цієї проблеми в галузі педагогіки. Одним із шляхів 
підтримки сім’ї є її педагогізація для того, щоб вона виконувала свої виховні і соціалізуючи завдання 
в суспільстві щодо дітей, оскільки батьками не народжується, ними стають. Тому останні роки педаго
гічна теорія почала звертатися до питань формування батьківства, зокрема, усвідомленого батьківства, 
які повинні стати змістом батьківської просвіти в закладах освіти.

стан наукової розробки проблеми. Аналіз останніх психологопедагогічних та соціальнопеда
гогічних досліджень свідчить, що сучасні наукові дослідження приділяють увагу окремим напрямам 
соціальнопедагогічної та психологічної роботи з сім’єю – опіки над дітьми (С. Бадора, Г. Бевз, Г. Іва
щенко, Н. Комарова, Д. Мажец, С. Найдьонова, І. Пєша), подоланню насильства в сім’ї (М. Ліборакіна, 
Е. Нікуліна), підготовки молоді до сімейного життя (В. Кравець), формуванню усвідомленого бать
ківства і материнства, батьківської компетентності (Т. Алексєєнко, І. Братусь, З. Зайцева, Р. Овчаро
ва, Г. Радчук), культури сімейних стосунків і педагогічної культури батьків (Дж. та Е. Бім, В. Костів, 
В. Сатір, М. Стельмахович, Н. Стіннет). Однак, проблема вивчення і формування феномену усвідом
леного батьківства в контексті громадянської освіти в Україні все ще залишається досить актуальною 
та малорозробленою, зокрема, для шкільних вчителів. Тому метою нашої статті є визначення сутності 
поняття усвідомленого батьківства з урахуванням теорії прав людини. Завданнями статті є визначення 
поняття батьківства, відповідального та усвідомленого батьківства, їх змісту і можливостей формуван
ня у ЗНЗ.

виклад основного матеріалу. Теоретичний аналіз різних підходів до розуміння сім’ї (релігійного, 
історичного, філософського, мікро та макросоціологічного, правового, економічного, педагогічного, 
соціальнопедагогічного) свідчить, що особливістю сім’ї є стосунки «батькидіти», «чоловікдружи
на», «братсестра», які можливі лише в сім’ї. Це підкреслює значення формування батьківства. Успіш
не виховання дітей в сім’ї залежить від розвитку сім’ї, кожного її члена через батьківську просвіту і 
зміну змісту ролей у сім’ї, насичення їх іншим змістом. Під поняттям «розвиток сім’ї» ми розуміємо 
кількісні та якісні зміни в ній як у цілісності, які характеризують її рух від нижчого до вищого рівнів 
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її життєдіяльності. Ці зміни стосуються засвоєння сім’єю, її членами своїх ролей, прав та обов’язків, 
формування життєвих умінь та батьківської компетентності, сімейних цінностей, батьківства, набуття 
сім’єю самостійності в суспільстві через адаптацію та уособлення. Під життєвими уміннями членів 
сім’ї розуміємо вміння користуватися своїми правами в сім’ї, не порушуючи прав інших її членів. Та
ким чином, життєві і батьківські вміння сприяють побудові нової моделі сімейного життя і виховання 
на основі вміння поважати і створювати умови для реалізації прав дитини і дорослих без стереотипів, 
повторення помилок батьківських сімей, емоційного, фізичного, психологічного та економічного на
сильства, жорстокого поводження. Розвиток же сім’ї забезпечується просвітою і виробленням власної 
моделі сімейного виховання і життя на основі одержаних знань і сформованої відповідальності. Отже, 
підходимо до визначення батьківства та усвідомленого батьківства. 

Найбільш традиційним є визначення батьківства, яке наведене у педагогічному словнику для мо
лодих батьків – «це кровне споріднення батьків з їх дитиною, яке визначається на основі документів 
про шлюб і свідоцтва про народження дитини та на добровільному визнанні себе батьками дитини, яка 
народилася поза шлюбом [14, 9]. 

З психологічної точки зору, Р. Овчарова визначає батьківство як відносно самостійну підсистему 
в системі сім’ї, феномен, що являє собою сукупність знань, уявлень та переконань стосовно себе у 
батьківській ролі, які реалізуються у всіх проявах поведінкової складової батьківства, та включає по
дружню пару, яка вирішила дати початок новому життю, а також саму дитину [13]. З позиції соціальної 
педагогіки, О. Безпалько та Г. Лактіонова під батьківством розуміють процес забезпечення батьками 
(рідними чи прийомними) необхідних умов для повноцінного розвитку, виховання та навчання дітей 
[2, 62; 17, 94]. Тобто, дане визначення розширює межі батьківства, за рахунок конкретизації того, що 
воно може бути біологічним і прийомним. 

Розвиненою формою батьківства є усвідомлене батьківство, яке за визначенням В. Кравця означає 
«…повне взяття на себе відповідальності за процес зачаття й народження здорових дітей» [11, 244]. 
Сім’я проходить етапи розвитку, на кожному з яких є свої завдання і проблеми життєдіяльності, які 
їй потрібно навчитися вирішувати. Таким чином, батьки повинні знати про кризи, які їм слід очіку
вати у зв’язку з появою дітей, сімейним життям і вихованням на кожному етапі, володіти життєвими 
уміннями і батьківською компетентністю для успішного подолання криз розвитку, криз дитячого віку 
і сімейних труднощів. Саме це і буде відповідальним батьківством – як правильно любити дитину в 
благополучній сім’ї.

На думку І. Звєрєвої та Ж. Петрочко усвідомлене батьківство розглядається як соціальнопсихо
логічний феномен, що, базуючись на певній системі знань, умінь, навичок, почуттів, якостей, реалі
зується у відповідальній поведінці батьків, спрямованій на виховання і розвиток дитини, формування 
її гармонійної особистості [9]. Тобто усвідомлене батьківство є відповідальним. О. Бартків розглядає 
усвідомлене батьківство, як взаємодію батьків чи осіб, які їх замінюють, між собою, іншими членами 
сім’ї, у т.ч. дітей, результатом чого є створення найбільш сприятливих умов для повноцінного, гар
монійного розвитку дитини на всіх етапах її життя. Усвідомлене батьківство передбачає прагнення 
батьків до поповнення своїх знань, розвитку вмінь, здібностей та почуттів щодо процесу виховання 
дитини, гармонізації сімейних стосунків [1, 194]. Знов маємо необхідність батьківської просвіти щодо 
виховання дітей і сімейного життя. 

Засади усвідомленого батьківства наводить Г. Лактіонова [17] у вигляді правил для батьків: 1. Лю
біть свою дитину. 2. Приймайте дитину такою, якою вона є. 3. Вірте і довіряйте своїй дитині. 4. Постій
но вивчайте особистість дитини, не думайте, що вже все про неї знаєте. 5. Показуйте дитині, що вона 
є для вас важливою. 6. Дайте зрозуміти дитині, що її справи є важливими для вас. 7. Приділяйте увагу 
формуванню вольових рис, привчайте дитину до праці, напруги й виконання необхідних справ, навіть 
тоді, коли це не дуже приємно. 8. Допомагайте дитині виконати те, чого вона не вміє. 9. Дозволяйте 
дитині робити свій вибір, приймати власне рішення. 10. У разі конфліктів, засуджуйте не саму дитину, 
а її вчинок. 11. Прислухайтеся до думки дитини. 12. Будьте ввічливі з дитиною. 13. Проводьте разом із 
дитиною вільний час. 14. Допомагайте дитині розвивати її здібності. 15. Піклуйтеся про забезпечення 
небезпеки й основних життєвих потреб дитини. 

Факторами формування батьківства [12] є: макрофактори (урбанізація, зайнятість, освіта і культура, 
економічний розвиток суспільства, норми та явища адаптації); мезофактори (батьківська сім’я, звичаї, 
стереотипи, традиції мікросередовища (міста, села тощо); мікрофактори (цілі подружжя, їх світогляд, 
цінності, образ життя сім’ї, взаємодія у сім’ї, міцність шлюбу, зміст функцій, обов’язків і відповідаль
ності в сім’ї, риси та якості особистості батьків, фізичні, психологічні та статеві особливості дитини, 
особливості подружніх взаємин, сімейні традиції, етіологічний фактор); особистісні фактори (індиві
дуальноособистісні особливості жінки або чоловіка). 

Н. Вахняк відзначає, що для більшості сучасних молодих сімей суттєвими аспектами, які ведуть до 
усвідомленого батьківства є: ставлення до вагітності; почуття відповідальності за дитину; батьківські 
установки та очікування; досвід взаємодії з власними батьками; рівень психологічної готовності; рівень 
освіти батьків; ціннісні орієнтації батьків; педагогічна культура батьків; єдиний підхід до виховання 
дитини; компетентність у батьківській ролі та ін. [5, 301]. Відзначимо, що батьківська сім’я виступає 
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найпершим суб’єктом формування усвідомленого батьківства майбутнього батька чи матері, стиль її 
взаємодії та виховання є моделлю, яку в майбутньому молоді будуть наслідувати у своїй власній сім’ї. 

На думку Р. Овчарової, «подружня сімейна система практично повністю наслідує батьківську сі
мейну систему» [13, 32]. За даними досліджень [16] 78% батьків застосовують фізичні покарання, 77% 
з опитаних батьків самі зазнавали фізичного насильства і вважають, що це – найсприятливіший і най
ефективніший спосіб виховання дітей. Коли їхні діти дорослішають і засвоюють агресію як стиль жит
тя, вони «демонструють її на всіх рівнях спілкування: з батьками, знайомими і незнайомими, у сім’ї, 
на роботі» [10, 3637]. 

Основна роль сім’ї у підготовці жіночої та чоловічої молоді до сімейного життя та батьківства, на 
думку В. Кравця, полягає у створенні чіткої визначеності прав і обов’язків батьків та дітей, участь в 
обговоренні та вирішенні сімейних проблем [11]. Таким чином, батьків треба вчити не тільки батьків
ським та життєвим умінням, але і залученню дітей до побудови моделі сімейного життя, що ставить 
їх у рівну позицію з батьками при прийнятті рішень щодо сімейного життя. Тобто змінюється зміст 
позиції «батьки – діти». 

Усвідомлене батьківство містить декілька компонентів, це: ціннісні орієнтації подружньої пари; 
батьківські установки та сподівання; батьківське ставлення; батьківські почуття; батьківські позиції; 
батьківська відповідальність та стиль сімейного виховання, кожен з яких охоплює когнітивну (усві
домлення себе як батьків, уявлення про ідеальних батьків, знання батьківських функцій), емоційну 
(суб’єктивні батьківські відчуття, ставлення до дитини, ставлення до чоловіка/жінки як до батька 
спільної дитини) та поведінкову (вміння, навички та діяльність батьків з догляду, забезпечення, ви
ховання та навчання дитини, взаємовідносини із шлюбним партнером та стиль сімейного виховання) 
складові, які можуть виступати як окремими феноменами, так і взаємопов’язаними між собою під
системами в системі «батьківства» [13]. Кожен з вищеозначених компонентів усвідомленого батьків
ства має формувальну частину, через яку можливо здійснювати процес формування усвідомленого 
батьківства – це педагогічний компонент. Саме вони і повинні стати змістом батьківської просвіти на 
батьківських зборах.

У стосунку до оновлення сімейних ролей можна виділити залежно від розподілу влади в сім’ї іде
альну – демократичну (рівноправну, партнерську) сім’ю, де розподіл ролей здійснюється відповідно до 
обставин, особистих якостей і здібностей подружжя, на однаковій участі в сімейних справах, на спіль
ному прийнятті важливих рішень. Для такої сім’ї характерно: кооперативна структура, однакові мож
ливості; відсутність секретів і таємниць; гнучкі правила розпорядку; розподіл економічної відповідаль
ності; домашня робота та обов’язки розподіляються на засадах рівноправності; повага до особистого 
життя членів сім’ї; основою дисципліни є повага та довіра; батьківські обов’язки рівноправно розпо
ділені; зроблені помилки визнаються; члени сім’ї відчувають себе в безпеці; конфлікти розв’язуються; 
члени сім’ї беруть на себе відповідальність за проблеми, які виникають; сім’я – це джерело радості; 
діти плануються і є бажаними [4, 2024]. 

Антиподами ідеальної сім’ї є авторитарна і автономна сім’ї. Розподіл влади здійснюється не тільки 
між чоловіком і дружиною, а й між батьками і дітьми в родині: як діалектична єдність домінування 
– підкорення. Домінування передбачає відповідальність за тих, хто підкоряється, а відповідальність 
– владу над іншими для реалізації відповідних задач (забезпечення безпеки, координація дій сім’ї для 
досягнення сімейних цілей, визначення перспектив життя і розвитку сім’ї, навіювання віри у майбутнє) 
[17, 3435]. Найоптимальнішим вважаємо демократичну сім’ю, оскільки прийняття рішення тягне за 
собою і відповідальність за нього, його виконання, чого дитина не завжди може зробити, передбачити 
всі наслідки. 

Реєстрація шлюбу є ознакою створення сім’ї з накладанням прав та обо в’яз ків, які ще треба на
вчитися реалізовувати і виконувати, що є складним і довгим процесом, не завжди успішним. Права як 
можливості задоволення потреб сім’ї, її членів – це можливості, які надає для самовираження і само
реалізації сім’ї та людини в сім’ї суспільство, гарантує їхній захист з моменту утворення сім’ї. Отже, 
виникає проблема засвоїти та реалізувати можливості в сімейному житті. У цьому сім’ям потрібна 
допомога (зразок, умови). Це передбачає засвоєння знань про: те, що дозволяється (а що заборонено) 
в сім’ї (поведінка, спілкування); як виробити прийняту для подружжя модель сімейних стосунків; які 
умови є належними для виховання, навчання і розвитку дітей і як їх створювати у сім’ї, як виховува
ти дитину; як забезпечити єдину модель сімейного виховання і водночас са мостійність подружжя від 
власних батьківських сімей; як не нашкодити розвитку членів сім’ї, поєднати їхні обов’язки з особис
тими потребами в розвитку; як регулювати сімейні конфлікти, запобігти насильству в сім’ї, відно вити 
сімейні стосунки; як поєднувати сімейні обов’язки з професійними, будувати стосун ки з мікросередо
вищем; як здійснювати захист і самозахист дитини, сім’ї; як реалізувати обов’ членів сім’ї відносно 
один одного з опорою на позитивне (а не на покарання); як будувати сімейні стосунки за допомогою 
спілкування, як врахо вувати думку кожного члена сім’, як спільно приймати рішення; як планувати 
розвиток сім’ї та дітей; визначати їхні здібності, ство рювати умови для їхнього розвитку; які проблеми 
можуть бути в сім’ї та як їх вирішувати; які сімейні протиріччя є типовими і чому (гендерні стерео
типи, національні, релігійні протиріччя тощо), як їх долати; як організувати дозвілля, відпочинок сім’ї, 
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навчитись розподіляти обов’язки в сім’. Слід також відзначити, що батьки та інші дорослі члени сім’ї 
повинні знати, які права дітей вони можуть захищати; а дорослі діти – які права батьків вони можуть 
захищати самостійно. 

Ці знання складають основу когнітивної частини батьківської компетентності, життєвих умінь у ді
тей та дорослих. Застосування цих знань на практиці є результатом засвоєння поведінкової складової 
батьківської компетентності та життєвих умінь дорослих і дітей. 

Розкриємо перелік прав та обов’язків членів родини. 
1. Права подружні: на шлюб (по досягненню шлюбного віку); на інформацію про стан здоров’я май

бутнього чоловіка (дружини); на медичне обстеження для одержання такої інформації; на таємницю 
результатів обстеження; на вибір чи зміну прізвища при реєстрації шлюбу; на заручини; відмову від 
шлюбу; на визнання шлюбу недійсним; на материнство, батьківство; на повагу до своєї індивідуаль
ності; на фізичний і духовний розвиток; на розподіл обов’язків і спільне рішення питань життя сім’ї; 
на особисту свободу; на особисту приватну власність; на плоди та прибутки від речей, які є особис
тою приватною власністю; на спільну власність подружжя; на утримання одного із членів подружжя; 
на одержання позик, закладів під нерухоме майно та інші форми фінансового кредиту; на укладання 
шлюбної угоди; на припинення шлюбу; на відновлення шлюбу; на встановлення режиму окремого 
проживання членів подружжя; на всиновлення дитини без згоди іншого члена подружжя (у випадку їх 
окремого проживання). 

2. Права матері та батька у сім’ї щодо дітей: на визначення походження дитини; на батьківство; на 
материнство: визнання материнства як соціальної функції; на рівність прав та обов’язків батьків щодо 
дитини; на визначення імені, побатькові, прізвища дитини; на особисте виховання дитини; на вибір 
освіти для своїх малолітніх дітей; у тому числі – закладу освіти, форми навчання; на особливе піклу
вання і допомогу з боку держави щодо материнства і дитинства; на свободу забезпечувати релігійне 
та моральне виховання своїх дітей відповідно до власних переконань; на спілкування з дитиною; на 
захист і самозахист дитини (у тому числі повнолітньої) в різних установах та організаціях (освітніх, ме
дичних та інших установах); на спільне розв’язання питань щодо виховання дітей; на укладання угоди 
про здійснення батьківських прав і виконання обов’язків тим із батьків, який мешкає окремо від дити
ни; на забезпечення таємниці всиновлення; на відміну всиновлення; на визначення місця проживання 
дитини; на відновлення батьківських прав; на власність (яка не призначена для розвитку, виховання і 
навчання дитини).

 3. Права дітей щодо батьків: на рівність прав і обов’язків стосовно батьків (опікунів); на відповідне 
батьківське виховання, проживання і догляд у сім’ї; на спілкування з батьками; на зміну прізвища (за 
згодою дитини з 7 років); на врахування їхньої думки при розв’язанні питань, які стосуються їхнього 
життя; на власність на речі, які призначені для їхнього розвитку, навчання, виховання; на спільну влас
ність з батьками; на всиновлення за їхньою згодою; на таємницю всиновлення (у тому числі – від самих 
дітей), одержання з 14 років інформації щодо свого всиновлення; на проживання в сім’ї опікуна чи пі
клувальника, на піклування з його боку; забезпечення умов для всебічного розвитку, освіти, виховання 
і на повагу до людської гідності; на захист від зловживання з боку опікуна чи піклувальника; на згоду 
(якщо дитина може її виразити) щодо проживання у сім’ї патронатного вихователя; на відмову (з 14 
років) від проживання в такій сім’ї; на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, 
морального і соціального розвитку; на таємницю кореспонденції та невтручання в особисте життя; на 
інформацію (у тому числі про себе, сім’ю); на користування рідною мовою, на творчість, релігію і ви
конання її обрядів; на захист від економічної і соціальної експлуатації, усіх форм фізичного і психоло
гічного насильства, образи, зловживань, відсутності піклування, недбалого чи брутального ставлення, 
сексуальних зловживань з боку батьків чи осіб, що їх замінюють; на висловлювання власних поглядів.

4. Права інших членів сім’ї та родичів.
4.1. Бабки, діда, прабабки, прадіда на: виховання онуків, правнуків; захист і самозахист онуків.
4.2. Братів, сестер на: спілкування; виховання cвоїх неповнолітніх братів і сестер, незалежно від 

місця їх мешкання.
4.3. Мачухи, вітчима: брати участь у вихованні пасинка, падчерці.
4.4. Особи, яка взяла у свою сім’ю дитину: на її виховання і захист.
4.5. Сестри, брата, мачухи, вітчима та інших членів сім’ї: на захист дітей; на зміну обставин та умов 

життя з урахуванням моральних вимог суспільства; на вибір рішення щодо характеру своєї життєді
яльності, задоволення потреб з урахуванням норм суспільства; на розвиток своїх прав, співпрацю з 
навколишнім середовищем для виконання своїх функцій, розв’язання проблем, реалізації прав; на ви
значення мети життєдіяльності та організацію спільної діяльності для її досягнення; на власні цінності, 
традиції, спосіб життя та їх пропагування за власною ініціативою; на вибір режиму життя в сім’ї. 

З точки зору успішної взаємодії у сім’ї, доцільно встановити батькам і дітям додаткові права, які б 
влаштовували всі сторони: право бути самому, право мати свої власні стосунки з іншими членами сім’ї 
і друзями, право бути вільним від страху насильства, право бути впевненим у безпеці своєї власності, 
право на розумну тишу і спокій, право на особистий час, право на поважне ставлення, право відчувати, 
що кожен у сім’ї має певні зобов’язання перед іншими, тощо. 
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Обов’язки щодо подружніх стосунків: чоловік і дружина зобов’язані спільно турбуватися про по
будову сімейних стосунків між собою та іншими членами родини на почуттях взаємної любові, поваги, 
дружби, допомоги; спільно турбуватися про матеріальне забезпечення сім’ї; відповідальні один перед 
одним, перед іншими членами сім’ї за свою поведінку в ній; чоловік повинен утверджувати в сім’ї по
вагу до матері; дружина повинна утверджувати в сім’ї повагу до батька; чоловік (дружина) повинні ма
теріально підтримувати один одного, брати участь у витратах, які пов’язані з хворобою або каліцтвом 
другого з подружжя.

Обов’язки батьків щодо дітей: турбота про спільних дітей, рівні обов’язки про них, незалежно від 
перебування батьків у шлюбі; забрати дитину з пологового будинку, зареєструвати дитину в РАГСі, 
дати їй ім’я, побатькові, прізвище; виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод інших людей, 
любові до своєї сім’ї, свого народу, своєї Батьківщини; турбуватися про здоров’я дитини, її фізичний, 
духовний і моральний розвиток; забезпечувати отримання дитиною повної загальної середньої освіти; 
готувати дитину до самостійного життя; поважати дитину; забезпечувати відсутність будьяких видів 
експлуатації своєї дитини зі свого боку та інших людей, її фізичного покарання, а також застосування 
щодо неї інших видів покарань, які принижують людську гідність; турбуватися про збереження і ви
користання майна, яке належить малолітній дитині, в її інтересах; утримувати дитину, у тому числі 
повнолітню, якщо вона є непрацездатною, продовжує навчання.

Обов’язки дитини щодо батьків: турбуватися про них, надавати їм допомогу; утримувати (стосуєть
ся повнолітніх дітей) непрацездатних батьків, які потребують на матеріальну допомогу; брати участь 
у додаткових витратах на батьків, що викликані тяжкою хворобою, інвалідністю або неміччю. Ті ж 
обов’язки діти мають щодо своїх усиновителів, вітчима, мачухи.

Обов’язки особи, яка взяла в свою сім’ю дитину, позбавлену батьківської опіки такі самі, як і у рід
них батьків. До них додаються обов’язки: вимагати повернення дитини від будьякої особи, яка утри
мує її у себе на незаконних засадах або не за рішенням суду; попереджати таке спілкування дитини з її 
батьками або іншими родичами, яке протирічить інтересам дитини. 

Патронатний вихователь зобов’язаний: 1) забезпечити дитину житлом, одягом, їжею та ін.; 2) ство
рити дитині умови для навчання, фізичного і духовного розвитку; 3) захищати дитину, охороняти її 
права та інтереси (як опікун чи піклувальник, без спеціальних на то повноважень).

Обов’язки онуків, правнуків: турбуватися про своїх бабцю, діда, прабабку, прадіда; утримувати їх, 
якщо більше це нікому зробити.

Обов’язки братів, сестер, пасинків, падчериць: турбуватися про брата, сестру, вітчима, мачуху, що 
виховували і надавали матеріальну допомогу; утримувати їх.

Обов’язки бабки, діда, мачухи, вітчима, інших осіб, у сім’ї яких виховується дитина: утримувати її 
за умови наявності можливостей для надання матеріальної допомоги.

Окрім прав членів сім’ї у родині, можна виділити права сім’ї у суспільстві, що, на жаль, не пред
ставлені в законодавстві таким єдиним переліком, як права членів сім’ї у родині. права сім’ї – це права 
людини третього покоління, які притаманні сім’ї як цілісності з моменту її утворення й існують, поки 
існує сім’я; це можливості, які гарантовані державою сім’ї для її функціонування і розвитку, які до
зволяють їй зберегти автономність та незалежність. права членів родини у самій сім’ї – це людські 
права, які належать особі в силу того, що вона є членом сім’ї, які регулюють її статус у сім’ї. Реалізація 
прав сім’ї та її членів дозволяє говорити про сім’ю як благополучну (дієздатну).

Розкриємо перелік цих прав: на захист з боку суспільства і держави, охорону і допомогу (особливо 
при утворенні сім’ї і поки на її відповідальності лежить турбота про несамостійних дітей та їх ви
ховання); на планування сім’ї; на сімейний відпочинок, заняття спортом, участь у заходах в аспекті 
культурного життя; на належні умови життя; на вибір місця мешкання, фактичного перебування і пе
ресування; на придбання майна, володіння, користування, розпорядження і управління цим майном, 
укладання договорів (угод); на інформацію, необхідну для реалізації своїх функцій, обмін інформаці
єю; на відокремленість і цілісність, таємницю сімейного життя; на прийняття нових членів; на вибір 
релігії, культури. 

Уміння, що входять до поведінкової складової батьківської компетентності, визначила І. Д. Звєрєва 
[8]. Це вміння спостерігати, спілкуватися з дитиною на різних вікових етапах її розвитку, навчати її 
навичкам самообслуговування, вміння реагувати на почуття дитини, прогнозувати дитині наслідки її 
поведінки, вміння доглядати за дитиною, керувати своїми емоціями, використовувати різні стилі вихо
вання, заохочувати дитину, схвалювати її поведінку, регулювати власні кордони, вміння сказати «ні», 
вирішувати конфліктні ситуації та приймати спільні рішення і т. ін. [8, 22].

Життєві уміння – ті, які необхідні для розв’язання питань і проблем життя особистості в сім’ї, сус
пільстві. Життєві вміння сприяють реалізації членами сім’ї своїх прав, інтересів, відбивають у сімей
ному спілкуванні і життєдіяльності її членів всі елементи зобов’язань щодо прав членів сім’ї у родині 
[19, 30]: поважати, захищати, втілювати. Це означає, що життєві вміння повинні відбивати: зміст прав 
членів сім’ (подружжя, дітей); члена сім’ї у родині; власне позитивне ставлення до цих прав (аспект 
поваги); ідею самозахисту цих прав і непорушення прав інших осіб. І на цій основі реалізуватися в 
поведінці членів сім’ї. Отже, життєві вміння – це дії, за допомогою яких права членів родини стають 
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втілюваними і реальними, що можливо лише за умови їх знання, поваги і захисту. Права можна по
важати (членами сім’ї), захищати (за допомогою соціальних працівників, юристів), але якщо немає 
орієнтиру, прикладу їхнього повсякденного втілення у спілкуванні, поведінці членів родини, то можна 
стверджувати, що члени такої сім’ї не володіють життєвими вміннями, батьківською компетентністю, 
порушуються права членів сім’ї, хоч і не свідомо (маємо таку ситуацію із жорстоким поводженням з 
дітьми, яке є ширшим за насильство). Життєві вміння є міжособистісними та універсальними [15, 25]. 
Тому необхідна їх конкретизація відповідно до особливостей здійснення у сім’ї так, щоб вони відби
вали сімейні права, ролі і зв’язки. Як зазначає І. Пінчук, «життєві навички завжди поєднуються з необ
хідністю робити вибір» [15]. У роботах науковців знаходимо ознаки вільної особистості, яка здатна до 
обґрунтованого вибору. Пропонуємо власний перелік життєвих умінь та навичок у сім’ї:

1. Комунікативні вміння: вміння точно формулювати і висловлювати свої думки доступною дітям 
мовою, орієнтуватися у спілкуванні на їхню реакцію, користуватися риторичним інструментарієм (ху
дожньою виразністю, аргументацією, паузою, наочністю, ефектами релаксації, квантового викиду ін
формації, пер ших фраз, візуального іміджу); вміння активно слухати дітей (нерефлексивне слухання, 
з’ясування, перефразування, здійснення резюме, відбиття почуттів); спілкування на основі емпатії (ви
користання «Тивисловлювань»); правильний вибір дистанції спілкування залежно від його мети; пра
вильний вибір положення тіла для розмови; відмова у спілкуванні від позиції батька, спілкування на 
суб’єкт – суб’єктних засадах (дорослий – дорослий); ініціювання зусиль та їх спрямування на подолан
ня психологічних бар’єрів спілкування (негативні установки на базі попереднього досвіду, невідповід
ність інтересів, цілей тощо); емоційних бар’єрів (невідповідність настроїв, подолання негативних емо
цій, які деформують сприйняття); гностичних бар’єрів (використання доказової мови, чітких, коротких 
речень, зниження темпу мови); вміння готуватися до розмови (який результат я хочу одержати? якими 
аргументами довести його необхідність? як зацікавити, з чого почати розмову? як виглядати, де говори
ти, в який час? які спільні є цілі, інтереси? на які можливі знання можна спиратися?); вміння зацікавити 
розмовою (використання різних компліментів, апелювання до самостійності, дорослості, звернення по 
імені, до тем, які цікавлять дітей, почуттів, взаємної вигоди, успіхів дітей, їхніх досягнень, показ пер
спективи, посилання на приклад членів референтної для дитини групи, використання проблемних за
питань тощо); вміння керувати спілкуванням (використання інформаційних, дзеркальних, естафетних, 
опосередкованих і прямих питань, питань «чому», різних методів аргументації і фундаментального 
порівняння двобічної аргументації, зниженого темпу, позитивних відповідей, бумеранга, «так, але...», 
питанькапканів); вміння домовлятися на основі раціонального підходу (в куті зору – проблема, а не 
стосунки і не учасники); вміння критикувати та приймати критику; вміння висловлювати свої пробле
ми, бажання; вміння виявити емпатію; вміння виявити у розмові потреби, спонукати до висловлювання 
проблем, зберігати конфіденційність до них; вміння переконувати, розв’язувати конфлікти, загасити 
сварку, переключити увагу в розмові; вміння здійснювати аналіз спілкування (що допомагало, а що не 
сприяло досягненню результатів? Які докази спрацьовували і чому? Що можна використати в майбут
ньому? Від чого слід відмовитися? Де слід переглянути свої позиції і погляди і чому? Якої інформації 
було замало? Що нового дізналися про дитину? Чи були ви об’єктивними? тощо); вміння демократич
но спілкуватися (спонукати до висловлювання, відмовитися від критики ідей, спону кання до їх аналізу 
тощо); вміння захищатися від маніпуляції дітей (пасивно, активно); вміння впливати на дітей різними 
способами (активно, пасивно, поєднуючи ці способи); вміння керувати конфліктами (розділяти і ана
лізувати причину і привід конфлікту, конфліктну ситуацію, діяти на основі взаємних інтересів, а не 
позицій, рівноваги, а не емоцій; змінювати конфліктну ситуацію, знижувати емоційне напруження, 
усунути привід і причину конфлікту через перерозподіл прав та обов’язків у сім’ї, досягнення згоди, 
зміну системи прийняття рішень, традицій, сімейних правил; використання залежно від конфліктної 
ситуації і часу на її розв’язання стратегій подолання конфлікту); вміння відмовляти (з переконаннями, 
самоаналізом, навіюванням); вміння ефективно впливати як безпосередньо, так і через листи, телефон, 
тощо; вміння поважати іншу точку зору, виявляти толерантність до зовнішності, інтересів, нахилів, 
орієнтуватися у спілкуванні на почуття, а не на емоції, на позитивне в людині; підкреслювати головне 
в розмові, здійснювати повтор в різних формах.

2. Прийняття рішень і критичне мислення: вміння виявляти нахили, потреби, проблеми дітей; корис
туватися різними емпіричними методами педагогічних досліджень (спостереження, бесіди, інтерв’ю, 
аналіз продуктів дитячої праці і творчості тощо); вміння прогнозувати розвиток подій, здійснювати 
їх об’єктивний аналіз, оцінювати їхні наслідки для членів сім’ї, сім’ї в цілому; вміння знаходити різні 
варіанти рішень сімейних проблем, визнача ти стратегічні, тактичні цілі; формулювати довгочасні, се
редні за часом, короткотермінові завдання для сім’ї та окремих її членів, враховуючи можливості для 
розв’язання проблем, досвід, можливі труднощі; володін ня різними методами аналізу рішень (струк
турним, причиннонаслідковим, історичним, морфологічним тощо), їх оцінки (класифікація пропози
цій, аналіз плану, «аналіз ризику», ранжування пропозицій, порівняння тощо); вміння виявляти голо
вне; вміння планувати; вміння бачити недоліки в своїх діях та діях інших; вміння розуміти та адекватно 
реагувати на вчинки інших; організації прийняття рішень різними способами в різних ситуаціях; вмін
ня ідентифікації правильності інформації, визначення достовірності інформації та її джерел, аналізу 
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інформації (фільтрації, відсічки, агрегації, аналіз слабких місць); вміння брати на себе відповідальність 
за свої вчинки і рішення; в окремих ситуаціях – вирішувати за сім’ю; вміння здійснювати розв’язання 
проблеми нестандартними (евристичними) методами; вміння розподіляти обов’язки; вміння спільно 
виробляти і виконувати рішення, відмовившись від гендерних стереотипів, керуючись власною мо
деллю сімейного життя і інтересами, цілями сім’ї і кожного її члена; вміння аналізувати і враховувати 
можливості свого впливу на інших членів сім’ї, наслідки розв’язання проблеми для інших членів сім’ї; 
вміння поважати рішення іншого, право іншого на самореалізацію, на власні думки, емоції, поведінку 
та її самооцінку; прийняття рішення про свої проблеми; вміння не зважувати на те, як до вас ставляться 
інші, робити помилки, але й відповідати за них, свою поведінку; вміння жити за своїми цінностями і 
виробляти спільні сімейні цінності; вміння передбачати реакцію партнера /партнерки на запропонова
ний варіант розв’язання проблеми; вміння усвідомлювати свої проблеми і потреби і відділяти їх від 
проблем і потреб іншого члена сім’ї, але враховувати їх у плануванні сімейного життя; вміння напо
лягати на своїй участі у розв’язанні спільної проблеми, чи запросити до спільного прийняття рішення; 
вміння сформулювати очікувані результати, дійти згоди щодо шляхів їх досягнення, розподілу від
повідальності, функцій, термінів виконання плану; вміння конструктивно критикувати запропоновані 
рішення (обирати об’єктивні критерії, діяти конкретно, спиратися на позитивне), оцінити рішення й 
проаналізувати його з різних боків.

3. Майстерність управління: вміння спрямувати себе та інших членів сім’ї на позитивні зміни (влас
ним прикладом, переконанням, навіюванням тощо); виховувати дітей; вміння добиватися довіри і 
зберігати конфіденційність; створювати умови в сім’ї для розвитку дітей; вміння керувати емоціями, 
почуттями, мімікою, пантомімікою, голосом, своїм настроєм; захищати права дитини в сім’ї, мікросе
редовищі; вміння організовувати свій час, настрій, дії та час, дії інших; вміння пробачати; вміння орга
нізовувати сімейне дозвілля; вміння виявити готовність до взаємодії; вміння самоконтролю поведінки; 
вміння об’єктивно оцінювати себе та інших; доглядати за дітьми; вміння користуватися батьківським 
авторитетом, підтримувати його, не підкоряючи дітей; вміння позитивно мислити; вміння брати на себе 
відповідальність за всіх у важкий час, розпо діляти обов’язки, спонукати дітей до виявлення активності 
і самостійності; створювати для цього умови; вміння відділяти бажання і проблеми дітей від власних, 
жити своїм життям, пам’ятаючи свої обов’язки щодо дітей; вміння прийти на допомогу, коли дитині це 
потрібно; вміння керувати своїми емоціями, зважувати на гендерні відмінності у їх вияві і розумінні; 
вміння поважати себе, усвідомлювати власні потреби і знаходити самостійні шляхи їх задоволення, 
уникаючи перекладу відповідальності на інші плечі і маніпуляцій; вміння здійснити опір насильству 
і створити умови для його запобігання своєю невіктимною поведінкою; уникати конфліктів; вміння 
організувати свій час, діяльність, самореалізуватися, знайти собі власні інтереси; вміння поєднувати сі
мейні і професійні справи; вміння релаксації; мати позитивні настанови щодо себе і партнера/партнер
ки, довіра; вміння захищати свої права у сім’ї, виконувати свою роль, обов’язки; вміння здійснювати 
самооцінку і на цій основі займатися самовдосконаленням; вміння здійснювати самоконтроль за своєю 
зовнішністю, звичками, діяльністю, мовою; вміння виявляти свої почуття; вміння не звинувачувати, 
а змінювати ситуацію; вміння поважати і любити інших та себе такими, якими ви є, усві домити свою 
цінність, неповторність; вміння виявляти вимогливість; вміння долати страх, емоційне напруження; 
вміння дотримуватися сімейних правил, дисципліни, режиму; вміння досягати поставлених цілей і ви
являти водночас гнучкість у сімейних стосунках.

Ці ж життєві уміння члени сім’ї можуть використовувати у спілкуванні з середовищем, впливаючи 
на нього в своїх інтересах, захищаючи свої права в суспільстві.

Сім’я існує на основі своїх цінностей. Розкриємо основні сімейні цінності (вартості), які характерні 
для сучасної української сім’ї (за О. Вишневським [6]):

Вартості сімейного життя: подружня вірність; піклування про дітей; піклування про батьків і стар
ших в сім’ї; пошана до предків, догляд за їхніми могилами; взаємна любов батьків; злагода і довіра 
між членами сім’ї; гармонія стосунків поколінь у сім’ї. Демократизм відносин, повага до прав дитини 
і старших; відповідальність за інших членів сім’ї; допомога слабшим членам сім’ї; гармонія батьків
ського і материнського впливу у вихованні; спільність духовних інтересів членів сім’ї; здоровий спосіб 
життя, прихильність до спорту; культ праці, дбайливе ставлення до її продуктів; дотримання народних 
звичаїв, охорона традицій; гостинність; сімейна відкритість щодо суспільного життя; гігієна сімейного 
життя; багатодітність. 

Вартості особистого життя: орієнтація на пріоритет духовних цінностей; внутрішня свобода; осо
биста гідність; воля (самоконтроль, самодисципліна, енергійність тощо); мудрість, розум, здоровий 
глузд; мужність, рішучість, героїзм; лагідність, доброзичливість; правдомовність; помірність (в їжі, 
статевих стосунках, висловлюванні, в товариськості тощо); урівноваженість в особистих і громадських 
справах. Оптимізм, почуття гумору, життєрадісність, бадьорість. Терпеливість; гармонія душі та зо
внішньої поведінки. Зовнішньоетична вихованість (звички, манери, гігієна та акуратність у побуті, 
відраза до лихослів’я тощо). Підприємливість, старанність, ініціативність; працьовитість, цілеспрямо
ваність, витривалість, наполегливість; самостійність (у мисленні, діяльності тощо); творча активність 
(розвинена уява, спостережливість, інтелект тощо); твердість слова, точність; самокритичність, по
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чуття відповідальності; ощадливість (у засобах, дбайливе ставлення до свого і чужого часу); вміння 
мовчати і слухати інших; культ доброго імені, надійність у праці, партнерстві, у збереженні чужої 
таємниці тощо; шляхетність і відповідальність у стосунках з особою іншої статі; протидія згубним 
звичкам (алкоголізму, наркоманії, палінню тощо); щедрість, допомога хворим, слабшим, сиротам, за
хист знедолених; увага до власного здоров’я, заняття спортом; вдалий вибір поля діяльності та повно
цінна самореалізація; розвиток естетичних смаків і творчих здібностей; турбота про охорону довкілля.

Основні виховні завдання, які стоять перед родиною в сучасних умовах зумовлені в Концепції на
ціонального виховання. Дуже важливо, щоб дитина цінувала інтереси батька й матері, їхні права. На
ступним завданням родинного виховання є формування у дітей позитивної моделі сімейного життя, 
збереження репродуктивного здоров’я, статевої, комунікативної культури, культури праці та відпо
чинку. 

Усе викладене повинно бути змістом роботи класоводів з батьками учнів – як на батьківських збо
рах, так і в індивідуальній роботі, в співпраці зі шкільними психологами, соціальними педагогами. На
ведемо приблизну програму батьківської просвіти в дитячих навчальних закладах.

Напрямок просвітницької роботи «батькидіти» передбачає виконання та ких завдань: формування 
відповідального та усвідомленого батьківства, захист прав дітей і батьків, зміцнення сім’ї, фор мування 
партнерської сім’ї, толерантності, культури миру, бать ківської культури, пропагування сімейного об
разу життя. Теми: Новий статус у суспільстві та мікросередовищі батьків. Особливості психофізіо
логічного розвитку дітей дошкільно го» молодшого шкільного віку. Потреби дитини. Права ди тини. 
Охорона дитинства. Догляд за дітьми. Насильство щодо дітей: види, сутність, ознаки. Засоби запобі
гання та бороть би. Спілкування батьків і дітей, спільне дозвілля. Умови для розвитку дитини в сім’ї. 
Правила поведінки в сім’ї дітей та батьків. Життєві навички. Модель сімейного виховання. Мета та 
завдання родинного виховання. Принципи родинного виховання: гуманістична спрямованість вихо
вання, його зв’язок з життям, комплексність, єдність навчання, вихо вання і розвитку; систематичність 
і послідовність, системність, виховання в діяльності та спілкуванні; єдність вимог і повага до осо
бистості дитини; врахування вікових і індивідуальних особливостей дитини; поєднання батьківського 
керівництва, з ініціативою та самостійністю дітей. Методи сімейного виховання: методи формування 
свідомості (переконання, навіювання, інформування, приклад, вимога), формування досвіду поведінки 
(виховні ситуації, вправи, доручення, думка сім’ї, ігри, привчання); стимулювання і корекції поведін
ки (заохочення, змагання, покарання). Зміст родинного виховання: патріотичне, моральне, трудове, 
фізичне, естетичне, статеве, правове, політичне, економічне, екологічне. Підготовка дитини до школи. 
Розвиток творчих здібностей дітей. Особливості виховання дітей з особливими потребами. Запобіган
ня нега тивним явищам у дитячому середовищі. Ознайомлення з різними виховними і навчальними 
концепціями. Роль батьків у формуванні навчальної діяльності дитини, інтересу до неї. Вибір навчаль
новиховного закладу для дитини. Співпраця батьків і школи. Вибір медичних послуг для дитини, мови 
навчання, релігії. Сімейні традиції. Дитячі капризи: причини, корекція. Формування у дітей розуміння 
домашніх обов’язків, звичок поведінки у сім’ї. Залучення дітей до участі у прийнятті рішень в сім’ї. 
Ознайомлення з літерату рою з питань виховання і розвитку дитини. Особливості розвитку підлітків та 
молоді. Модель сімейно го виховання і батьківської поведінки у нових умовах. Діалог батьків і дітей. 
Права та обов’язки батьків і дітей. Соціальний захист материнства і дитинства. Недержавна допомога 
бать кам в реалізації своїх прав. Дитячі та молодіжні громадські організації, школа –партнери батьків 
у виконанні ними обов’язків і реалізації прав. Родинне виховання: мета, зміст, форми, методи. Сімей
ні традиції. Конфлікти між батьками і дітьми: причини, шляхи запобігання і розв’язання. Ефективні 
батьки. «Важкі» підлітки, педагогічна занедбаність, акцентовані діти: вплив батьків на поведінку і сві
домість дітей. Роль сім’ї у запобіганні та подоланні девіантної поведінки. Негативні явища та боротьба 
з ними. Розвиток творчих здібностей дітей. Хворі діти в сім’ї – роль батька та матері в їх нормалізації. 
Ме тодики позитивного мислення, «Я – висловлювань» у спілкуванні з дітьми. Участь батьків і дітей у 
прийнятті рішень стосовно сім’ї. Заклади освіти, медичного обслуговування, культури для дітей. Жит
тєві вміння підлітка юнацтва.

Напрямок «сім’я – суспільство» повинен розв’я зувати такі завдання: підвищення ролі сім’ї у сус
пільстві, ознайомлення з правами і обов’язками сім’ї і суспільства щодо сім’ї, створення умов для роз
витку сім’ї у суспільстві.

Теми: Усвідомлене і відповідальне батьківство і допомога держави сім’ям з дітьми. Новий соціаль
ний статус сім’ї – нові права та обов’язки. Стимулювання державою виконання сім’єю своїх функцій 
та обов’язків. Пільги сім’ям з дітьми. Соціальний захист різних категорій сімей. Недержавна до помога 
сім’ям з дітьми. Становлення сім’ї з дитиною у мікроcередовищі. Формування моделі сімейного ви
ховання у суспільстві. Лобіювання інтересів сім’ї у суспільстві. Звер нення до влади. Державна сімейна 
політика: надання державою умов для розвитку сім’ї (дозвілля, спорт, житло, навчання, працевлаш
тування, сімейний бізнес, спілкування тощо). Відпові дальність сім’ї за неякісне виконання своїх функ
цій та обов’язків. Соціальний захист окремих категорій сімей. Сімейні цінності – основа духовного 
розвитку держави. Злагода у сім’ї – основа злагоди в суспільстві, недержавна допомога сім’ям з дітьми 
(ФПУ, громадські організації).
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висновки. На основі викладеного можна зробити такі висновки: формування усвідомленого бать
ківства є новою проблемою для шкільних вчителів, батьківство може бути усвідомленим і обов’язково 
при цьому відповідальним. Таке батьківство сприяє розвитку членів сім’ї і самої родини в цілому, 
ґрунтується на правах членів родини і правах сім’ї в суспільстві, обов’язках членів родини, включає 
у себе сімейні цінності, ролі, особливі знання, життєві і батьківські вміння, воно вимагає оновлення 
змісту роботи з батьками на основі засвоєння вчителями самого поняття батьківства та усвідомленого 
батьківства для попередження проблем сімейного виховання, прав членів родини і прав сім’ї. 

Перспективами подальших досліджень є розробка варіативних програм батьківської просвіти з ура
хуванням віку дітей і особливостей сімейної  структури. 
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Роман Савонюк

прАвовА АндрАгогікА держАвних службовців – Шлях до підвиЩення 
еФективності зАхисту прАв і свобод лЮдини в укрАїні

У статті наведено аналіз норм Конституції України та інших законів, що визначають права 
і свободи людини, а також обґрунтовується необхідність запровадження правової андрагогіки як 
складової громадянської освіти для працівників органів виконавчої влади.

Ключові слова: громадянська освіта, правова андрагогіка, державні службовці, посадові особи 
органів місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації.

Savonyuk Roman. Legal andrаgogics of state employees as a way to improve effective protection of 
human rights and freedoms in Ukraine. 

The article deals with the analysis of the norms of Ukrainian Constitution and other laws, determining 
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Формулювання дослідницької проблеми. У загальному виді досліджувана проблема полягає у 
тому, що рівень правової освіти населення і, зокрема, державних службовців і посадових осіб місцево
го самоврядування, на яких безпосередньо покладено реалізацію державної політики та надання адмі
ністративних послуг, не можна визнати задовільними, що, в свою чергу, негативно впливає на якість 
забезпечення прав і свобод людини в українському суспільстві. 

Актуальність дослідження визначена метою та завданням і зумовлена необхідністю підвищення 
рівня правової освіти державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.

мета і завдання дослідження полягають у аналізі окремих норм Конституції України та інших 
норм чинного законодавства щодо забезпечення і захисту прав людини, обґрунтуванні важливості та 
необхідності підвищення рівня правової освіти державних службовців і посадових осіб органів місце
вого самоврядування та надання пропозицій запровадження підвищення кваліфікації (рівня професій
ної компетентності) з правової тематики в рамках програми «Громадянська освіта в Україні». 

опис джерельної бази. Предметом дослідження є Конституція України, інші норми чинного ві
тчизняного законодавства, які визначають права і свободи людини та громадянина, положення проекту 
Концепції громадянської освіти в Україні, а також статті та наукові публікації за вказаною тематикою.

виклад основного матеріалу. у сучасних демократичних країнах права людини і громадянина, 
як правило, задекларовані та гарантовані Основним Законом – Конституцією держави. В Україні – це 
розділ другий Конституції, зокрема, статті 21 – 63 та інші. Фундаментальні положення містить, напри
клад, стаття третя Конституції України (далі – Конституція), де вказано, що права і свободи людини та 
їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [1]. 

Конституція – це той Основний Закон, який мають добре знати, глибоко поважати та боятися по
рушити, в першу чергу, чиновники – представники усіх гілок державної влади. Адже саме вони є пред
ставниками і репрезентують та формують імідж держави, безпосередньо органів влади і теж пере
бувають, як громадяни, під захистом Основного Закону. Будьяке недотримання норм Конституції, а 
тим більше їх порушення, підриває авторитет держави і довіру людей до інститутів влади. Ось чому 
представники органів влади повинні мати високий рівень знань не тільки фахових, для того, щоб якісно 
виконувати службові обов’язки, але й високий рівень правових знань у сфері прав і свобод людини в 
Україні визначених Конституцією, а також механізми їх захисту, зокрема. 

Слушною, на наш погляд, у цьому контексті є думка Ю. Харбіша, доктора права, директора Бавар
ської Школи управління (Німеччина), який, характеризуючи зміст декларативної конституції та її від
мінності від нормативної, звертає увагу на те, що права, які зазначені лише на папері, сприяють тільки 
розчаруванню і озлобленості, перешкоджають ідентифікації громадянина з його державою. Консти
туції, які обіцяють громадянам забагато, розділ основних прав людини яких можна читати як каталог 
товарів споживача, ці конституції німецькі фахівці визначають як декларативні або апелятивні [6, 55].

Якщо ж звернутися до змісту основних норм чинної вітчизняної Конституції, які визначають права 
і свободи людини і громадянина та їх гарантії, то можна дійти висновку про наявність певних відмін
ностей щодо їх декларації та практичної реалізації. 
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Отже, зробимо невеликий екскурс до конституційноправового статусу людини і громадянина для 
того, щоб зрозуміти, наскільки ці норми є декларативними і наскільки існують реальні гарантії, які 
унеможливлюють їх порушення. Розпочнемо зі ст. 57 Конституції, де визначено, що кожному гаран
тується право знати свої права та обов’язки. При цьому уточнено, що такі права та обов’язки мають 
бути доведені в установленому законом порядку до відома населення, а не доведені – є нечинними (ч. 
2, 3 ст. 57). 

Основною формою доведення нормативноправових актів є їх офіційне оприлюднення. Так, Указом 
Президента України визначено, що закони України, інші акти Верховної Ради України, Президента 
України, Кабінету Міністрів України підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних дру
кованих виданнях, якими є: «Офіційний вісник України», газети «Урядовий кур’єр» і «Голос України», 
а також «Відомості Верховної Ради України» та «Офіційний вісник Президента України». Там же за
значено, що акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України можуть 
бути в окремих випадках офіційно оприлюднені через телебачення і радіо. Але чи кожна сім’я в Украї
ні сьогодні вже має доступ до Інтернету та передплачує хоча б один примірник із зазначених офіційних 
видань? 

Як відомо, незнання законів загалом, й щодо своїх прав і обов’язків зокрема, не звільняє від від
повідальності. А тому й зустрічаються правові «казуси», коли особа постає перед необхідністю нести 
відповідальність за вчинене діяння, не будучи обізнаною з законом і не завжди усвідомлюючи в чому ж 
суть вчиненого нею порушення. Державні органи повинні обов’язково передплачувати офіційні видан
ня, а їх державні службовці – читати та вивчати зміст законів. Не виключено використання для цього 
й можливостей сайту Верховної Ради України, Президента України чи уряду, але для цього потрібно 
постійно здійснювати моніторинг відповідного сайту.

Традиційною є практика, що закони чи інші нормативноправові акти вивчають і більшменш добре 
знають його виконавці, відповідальні за їх реалізацію, і майже не знають «споживачі», тобто населен
ня. При цьому, відповідні державні органи, як правило, доводять до населення обов’язки у додаткових 
відомчих наказах та інструкціях, що ж до прав, то тут ситуація дещо протилежна. Лише після того, 
коли закон чи постанова уряду безпосередньо торкнеться інтересів певної особи, наприклад, коли має 
місце обмеження чи порушення її прав, а тим більше – притягнення до відповідальності, відбувається 
вимушене, більш глибоке вивчення певної норми чи всього закону. Непоодинокі випадки, коли саме 
через правову необізнаність люди не в змозі гідно захистити чи відновити порушені їхні законні права. 
А ще, на жаль, не виключені факти неправомірних рішень, дій чи бездіяльності тих посадових осіб, на 
яких покладено обов’язок правозастосування законів. Таке становище не є нормальним, але його не 
можна вважати наслідком правового нігілізму, скоріше всього воно обумовлено українськими реалія
ми, нашою ментальністю та відсутністю достатньої правової культури, як особистісної, так і громадян
ської, суспільної.

Конституція України (ч. 1 ст. 59) гарантує кожному правову допомогу, а у випадках, передбачених 
законом, така допомога має надаватися безоплатно. У червні 2011 р. набув чинності Закон України 
«Про безоплатну правову допомогу», в якому (ст. 29) визначено, що безоплатна правова допомога 
гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету 
України, місцевих бюджетів та інших, не заборонених законом, джерел [2, 577]. 

Разом з тим, в частині практичної реалізації цього Закону та його окремих норм, на нашу думку, є 
серйозні проблеми, зокрема, щодо можливості, а точніше неможливості, реального надання органами 
місцевого самоврядування безоплатної первинної правової допомоги сільському населенню. Станом 
на 1 листопада 2012 р. в Україні діяло 10 тис. 279 сільських, 783 селищних і 490 районних рад, де 
мешкало 14 млн. 197 тис. 200 людей, або ж 31,2 відсотка загальної кількості населення країни. Бідність 
місцевого бюджету та відсутність на селі відповідних фахівців у галузі права є реальною загрозою не
виконання вимог Закону щодо надання якісної безоплатної первинної допомоги саме мешканцям сіл, 
селищ і навіть сільських райцентрів. 

Безумовно, населення України потребує більш повних знань у багатьох сферах суспільного життя, 
які є найбільш важливими з огляду на необхідність формування їх активної громадянської позиції. Це, 
зокрема, знання у соціальній сфері, економічній, політичній та правовій. Певною мірою цьому може 
сприяти, як свідчить досвід демократичних країн, запровадження та реалізація програм громадянської 
освіти. 

Проте, слід чесно визнати, громадянська освіта, попри її безумовну важливість для розвитку гро
мадянського суспільства та демократизації держави, в Україні все ще перебуває у зародковому стані. 
Змінити становище до кращого можливо шляхом запровадження андрагогіки – громадянської освіти як 
для окремих груп населення, а ще краще – для всього дорослого населення. Інший, альтернативний, на 
нашу думку, шлях – це запровадження правової андрагогіки з підвищення правової грамотності для тих, 
хто зобов’язаний безпосередньо виконувати та застосовувати норми закону, з метою недопущення його 
порушення через незнання, що, в свою чергу, підвищить гарантії захисту прав і свобод людини у країні 

У Концепції громадянської освіти в Україні (далі – Концепція), запропонованої Міністерством осві
ти та науки, молоді і спорту України, зазначено, що розбудова сучасної системи громадянської освіти 
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набуває надзвичайної актуальності, яка обумовлена такими реаліями політичного життя України як: 
спонтанність, неузгодженість та безсистемність зусиль, спрямованих на демократизацію суспільного 
життя, небезпечно низьким рівнем суспільного прийняття демократичного ладу та довіри до нього, а 
також недемократичністю відносин між державою та суспільством і державою та особою [4, 2]. По
годжуючись з зазначеним, разом з тим, необхідно визнати, що детермінантів, які негативно впливають 
на демократизацію країни та розвиток громадянського суспільства, значно більше. Зокрема, до таких, 
на нашу думку, можна віднести:

– низький рівень довіри до влади та її інститутів, зокрема, правоохоронних органів (органів досудо
вого розслідування, державної податкової служби, державної автоінспекції, прокуратури, суду тощо);

– відсутність національної ідеї та національної єдності у суспільстві;
– корупція, яка стала невід’ємною атрибутом усіх гілок влади зверху до низу; 
– недостатній рівень і відсутність дієвих національних механізмів ефективного захисту прав і сво

бод людини та громадянина;
– стан судівництва, зокрема вибіркове правосуддя, що змушує людей вдаватися до крайніх захо

дів і шукати справедливості у Європейському Суді з прав людини. Певним підтвердженням цьому є 
резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо України від 28 січня 2012 р. №1862 (2012) з 
приводу недосконалості системи українського кримінального судочинства та відсутності незалежної 
судової влади;

– звуження можливостей захисту у кримінальних справах і запровадження монополії адвокатів на 
здійснення захисту (ст. 45 Кримінального процесуального кодексу України), що суперечить консти
туційній нормі (ст. 59) про те, що: «кожен є вільним у виборі захисника своїх прав» та позбавлення 
громадськості і близьких родичів здійснювати захист у кримінальних справах;

– гальмування або ж «пробуксовування» реформаційних процесів, за яких кількість не переростає 
у якість, а також незадовільні темпи економічного розвитку, скорочення малого та середнього бізнесу;

– непередбачуваність подальшого розвитку української політики, невизначеність у міжнародних 
відносинах і в подальшому курсі розвитку країни;

– непродуктивна діяльність вищого законодавчого органу як гілки влади, незрілість вітчизняного 
інституту парламентаризму та відсутність у виборців будьяких важелів впливу на депутатів;

– недоліки виборчого процесу та недосконалість виборчого законодавства, що було констатовано в 
резолюції Європейського Парламенту від 10 грудня 2012 року щодо ситуації в Україні;

– нестабільність політичної ситуації в країні, зокрема, непродуктивне хронічне протистояння і від
сутність розумного діалогу влади та опозиції;

– погіршення становища у соціальній сфері, подальше розшарування суспільства та поглиблення 
прірви між багатими й бідними;

– поглиблення екологічних проблем до межі катастрофічних;
– високий рівень злочинності, незадовільна кримінологічна ситуація, зокрема, стабільно високий 

відсоток не розкритих крадіжок особистого майна людей;
– демографічні проблеми: старіння українського суспільства та скорочення чисельності населення 

при світовій тенденції до його збільшення;
– приниження ролі та участі органів місцевого самоврядування у громадському та політичному 

житті країни;
– відсутність зрілих інститутів громадянського суспільства та їх реального впливу на владу і про

цеси в країні;
– високий рівень трудової міграції українців за кордон і не бажання багатьох повертатися в Україну, 

тенденція до збільшення кількості молодих українців, які бажають емігрувати;
– заангажованість окремих ЗМІ, негативні наслідки та протистояння в інформаційному просторі.
Є слушними, на наш погляд, більшість думок і пропозицій Г. Усатенко щодо недоліків Концепції 

[5]. Досягнення європейських стандартів життя, забезпечення та захисту прав і свобод людини є важ
ливим для розвитку громадянського суспільства в Україні, а тому має стати не тільки декларацією 
Концепції, а й отримати реальне втілення в життя шляхом розповсюдження та впровадження грома
дянської освіти і не лише у навчальновиховних закладах системи Міністерства освіти та науки країни. 

Вбачається, що в контексті реформування державного управління було б доречно розповсюдити 
положення Концепції щодо громадянської освіти й на сферу державної служби і службу в органах міс
цевого самоврядування, де питання дотримання та захисту прав людини мають непересічне значення. 
Відповідно і навчання цієї дорослої аудиторії має відбуватися за спеціальною, правовою тематикою. 

Результатом такого курсу правової андрагогіки має бути отримання та сприйняття (засвоєння) дер
жавними службовцями основ сучасних правових знань, певних умінь і навичок з метою підвищення 
особистої правової культури та кваліфікації, а також фахової спроможності ефективного захисту прав 
і свобод людини та громадянина. Адже правова андрагогіка, як складова громадянської освіти, має за 
мету формування у дорослої людини основ правових знань і правової культури, сприяє більш повно
му та всебічному її розвитку як особистості, прищеплює повагу до демократичних цінностей і здатна 
збільшити потенційну спроможність активної і відповідальної громадянської позиції. Крім того, бага
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тьом державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування необхідно долати у собі 
стереотипи мислення щодо зверхності, домінування державних інтересів над правами та інтересами 
людини і переходити від контрольнорозпорядчих форм і методів роботи до сервісних, обслуговуючих. 

На підкріплення всього вищенаведеного, на наш погляд, може бути запропоновано орієнтовний 
тематичний план з правової андрагогіки для державних службовців і посадових осіб місцевого само
врядування, а можливо, й для депутатів місцевих рад.

Таблиця 1 
Орієнтовний тематичний план підвищення кваліфікації (рівня професійної компетентності) 

державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування з правової тематики за 
Програмою «Громадянська освіта» 

№
зп назва теми

кількість годин

усього

Аудиторних

с
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та

л
ек

ці
йн

.

с
ем

/
пр

ак
т.

1 Загальна декларація прав людини та інші міжнародні акти 
щодо прав і свобод людини 2   2

2 Людина і держава. Конституція України: права громадянина 
та гарантії їх захисту 2 2  

3 Цивільноправові відносини та цивільноправові форми за
хисту особистих майнових прав 2  2 

4
Основні положення кримінального і кримінального проце
суального законодавства. Забезпечення захисту прав осіб у 
кримінальному провадженні. Службові злочини

2  2 

5
Адміністративне законодавство України. Службові проступ
ки. Адміністративна відповідальність та здійснення захисту 
особистих прав

2  2 

6 Законодавство про працю. Гарантії захисту трудових прав 
людини 2  2 

7 Сім’я і держава. Права, обв’язки членів сім»ї і гарантії їх до
тримання 2  2 

Підсумковий контроль – залік* 2 2

 рАзом: 16 2 12 2

* Прим. Залік складається протягом першого року служби та не рідше одного разу на три роки.

висновки. Визнаючи пріоритетність прав і свобод людини та громадянина, держава має не тільки 
декларувати гарантії їх забезпечення, а й створити реальні механізми захисту та відновлення. Най
більш актуально це для пострадянських країн, де відбувається розбудова інститутів демократії та йде 
нелегкий пошук національних шляхів розвитку. 

Громадянська освіта, як важлива складова розвитку громадянського суспільства, має сприяти фор
муванню особистості людини та громадянина з активною життєвою позицією. Беручи до уваги стан 
і проблеми щодо забезпечення прав і свобод людини в країні, а також роль і можливості у цій справі 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, пропонується запровадити для них 
семінар з підвищення кваліфікації (рівня професійної компетентності) за правовою тематикою.
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Наталія Берестецька, Валентина Грішко-Дунаєвська, Олег Рибак 

громАдянське виховАння мАйбутніх  
оФіцерів-прикордонників як умовА підготовки проФесіонАлів  

для держАвної прикордонної служби укрАїни

Пояснено явище громадянського виховання та його роль в системі підготовки професіонала для 
Державної прикордонної служби України, проаналізовано формування патріотизму у майбутніх 
офіцерів-прикордонників, описано імплементацію методів формування патріотизму у навчально-
виховному процесі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького.

Ключові слова: громадянське виховання, патріотизм, майбутній офіцер-прикордонник, почут-
тя громадянського обов’язку, службові завдання. 

Nataliya Berestetska, Valentyna Hrishko-Dunaiievska, Oleh Rybak. Civic education of future 
officers-borderguards as a condition of training of professionals for the State Border Guard Service of 
Ukraine. 

The phenomenon of civic education has been explained and its role within the system of training of 
professionals for the State Border Guard Service of Ukraine has been specified. The authors analyzed 
the process of formation of patriotism in the future officers-bordeguards and specified the methods of 
formation of patriotism within the educational process of Bohdan Khmelnytsky National Academy of the 
State Border Guard Service of Ukraine. 

Key words: civic education, patriotism, future officers-borderguards, feeling of civil duty, service duty.

Формулювання дослідницької проблеми. Сучасні соціальні процеси, суспільнополітичне стано
вище створюють нові загрози в системі національної безпеки, особливо у галузі охорони державного 
кордону. Це означає, що вимоги до правоохоронних відомств, військових формувань, готовності до 
їх боєздатності та якісного виконання службових завдань збільшуються. Тому вітчизняні та зарубіж
ні вчені досліджують шляхи підтримки належної підготовки персоналу силових відомств. Особливо 
гостро ця проблема постає перед Державною прикордонною службою України (ДПСУ), оскільки в 
умовах інтегрованого управління кордонами з’являються нові завдання та функціональні обов’язки 
офіцерівприкордонників. 

Актуальність проблеми викликана суперечностями між об’єктивною потребою ДПСУ у високок
валіфікованих фахівцях, здатних забезпечити охорону державного кордону та протидію надзвичайним 
подіям на кордоні відповідно до сьогоднішніх політичних, соціальних, економічних та геополітичних 
умов у країні. Статистичні дані доводять, що в ДПСУ відбуваються деструктивноконструктивні про
цеси, а саме: простежується негативне відношення місцевого населення до представників прикордон
ного відомства та небажання з ними співпрацювати, а також самі прикордонники інколи виявляють 
незначний рівень патріотизму та є учасниками надзвичайних подій з негативним забарвленням (над
мірне застосування сили та засобів силового примусу, участь у скоєні порушень тощо). Крім того, 
деякі офіцериприкордонники уже в перші роки служби виявляють бажання покинути лави ДПСУ та 
змінити місце служби. Значна частина звільняється після терміну завершення першого контракту. Все 
це свідчить про недостатність висвітлення проблеми громадянського виховання серед курсантівпри
кордонників. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема формування громадянина завжди була в 
центрі уваги відомих педагогів та філософів. Ідеї виховання справжнього громадянина чітко простежу
ються ще з давніх часів в творах Соломона, Цицерона, софістів, Платона, Гіппократа, Аристотеля, Дж. 
Локка, Ж.Ж. Руссо, Е. Канта, А. Дістервега, Дж. Дьюї, Г. Кершенштейнера та багатьох інших. Пізні
ше цю проблему досліджували М. Ломоносов, А. Радищев, Н. Карамзін, B. Соловйов, В. Белінський, 
А. Герцен, М. Чернишевський, М. Пирогов, К. Ушинський та інші. Ідеї громадянського виховання 
завжди були актуальними для педагогічної еліти України. Такі відомі українські діячі, як В. Антоно
вич, М. Драгоманов, М. Грушевський, С. Русова, І. Огієнко, Г. Ващенко, Б. Грінченко, А. Макаренко, 
В.Сухомлинський та багато інших звертали увагу у своїх роботах на особливе значення формування 
громадянської свідомості підростаючої особистості.

Проблеми патріотизму, національних цінностей та особливостей їх формування в учнівської моло
ді досліджували О. Абрамчук, В. Борисова, Л. Білас, А. Веремчук, Т. Гавлітіна, О. Гевко, І. Грязнов,  
В. Дзюба, Ю. Каюков, В. Кіндрат, О. Кириченко, Ю. Красимник, Г. Піреєва, Ю. Руденко, Є. Франків, 
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А. Фрідріх та ін. Віддаючи належне цим дослідникам, вкажемо на те, що проблема національнопатрі
отичного виховання курсантівприкордонників мало досліджена, а це спонукає до її аналізу. Зрозуміло, 
що тема є надзвичайно актуальною і вона повинна знаходитись у центрі уваги всього професорськови
кладацького складу вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) України в цілому та Національної 
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (НАДПСУ). 

ВВНЗ України володіють величезним потенціалом у формуванні патріотизму майбутніх фахівців. 
Патріотизм виявляється насамперед в емоційно піднесеному ставленні до Батьківщини і виступає як 
найважливіша складова духовного багатства суспільства. Істинний патріотизм завжди поєднує духо
вність, громадянську зрілість і соціальну активність суспільства, є дієвою рушійною силою і реалізу
ється в його діяльності на користь Вітчизни.

В. Мірошниченко зробила детальний аналіз теоретикометодичних засад патріотичного виховання 
майбутніх офіцерівприкордонників. Вона стверджує, що досвід виховання військовослужбовців, який 
мали прикордонні війська за радянських часів та Прикордонні війська України, у сучасних умовах не 
є достатньо продуктивним унаслідок низки об’єктивних і суб’єктивних причин. Відбулася відмова від 
його ідейних і теоретичних та методичних основ. Істотно переглянуті традиційні методи і форми вихо
вання персоналу ДПСУ [6, с. 8]. Однак серед командного складу, офіцерів виховних структур, науко
вопедагогічного складу НАДПСУ поки що не склалося достатнього чіткого концептуальнометодоло
гічного погляду на наукові основи, зміст, організацію та методику роботи з патріотичного виховання 
курсантів. Як наслідок, це може спричинити серйозні труднощі й недоліки у повсякденній практиці 
службової діяльності. Тому проблема громадянського виховання майбутніх офіцерівприкордонників 
потребує детального аналізу та виявлення оптимальних шляхів щодо виховання офіцерівпатріотів. 

Таким чином, мета статті – пояснити явище громадянського виховання та його роль у системі під
готовки професіонала для ДПСУ, а також проаналізувати формування патріотизму в майбутніх офіце
рівприкордонників.

виклад основного матеріалу. Громадянське виховання визначається як процес формування гро
мадянськості, як інтегративної якості особистості, що дає змогу людині відчувати себе морально, по
літично й юридично дієздатною та захищеною. Воно покликане виховувати особистість чутливою до 
свого оточення, залучати її до суспільного життя, в якому права людини є визначальними [3].

Визначне місце в історії розвитку теорії та практики громадянського виховання в Україні посідає 
діяльність Г. Сковороди, О. Духновича, І. Котляревського, І. Франка, В. Стефаника, Олени Пчілки, 
Х. Алчевської, Лесі Українки та інших. У період становлення української нації серцевиною педагогіч
них поглядів є ідея народності. Так, О. Духнович, П. Куліш, М. Драгоманов, Т. Шевченко, К. Ушин
ський, М. Грушевський підносять концепції народнодемократичної педагогіки на рівень європейсько
го мислення.

У справі патріотичного виховання молоді на початку ХХ ст. важливим був досвід діяльності моло
діжних товариств «Січові Стрільці», «Просвіта», «Рідна школа», громадських організацій «Cокіл» та 
«Пласт», педагогівтеоретиків та практиків періоду УНР І. Огієнка, С. Русової, С. Черкасенка, І. Сте
шенка, В. Винниченка.

У більшості педагогічних досліджень радянської доби питання, пов’язані з патріотичним вихован
ням, висвітлювались однобічно і були позбавлені демократичної основи (Н. Крупська, А. Луначар
ський, М. Йорданський). Педагогіка радянського суспільства тлумачить патріотизм як явище соціаль
ного, класового змісту. Патріотичне виховання розглядалося у контексті розроблення ідей виховання 
людини комуністичного суспільства. Водночас, радянська школа загалом успішно здійснювала такий 
важливий напрям виховної роботи, як патріотичне виховання особистості. Загальноосвітня середня і 
вища школа працювали над вихованням любові до Батьківщини, високої ідейності та громадянства, 
хоча і йшлося, звичайно, про соціалістичну Батьківщину й комуністичні ідеали (П. Блонський, С. Шаць
кий, А. Макаренко та інші). Окремі педагоги (А. Волошин, Г. Гринько, М. Скрипник, О. Шумський) як 
визнані майстри педагогічної праці і справжні патріоти України досягли значних успіхів у розробленні 
теоретичних основ і набутті практичного досвіду патріотичного виховання молоді. Результатом їхньої 
діяльності став унікальний документ – «Кодекс законів про освіту Української РСР» [8]. 

Особливе місце в історії вітчизняної педагогічної науки посідає теорія та практика патріотичного 
виховання періоду Великої Вітчизняної війни. Архівні матеріали свідчать, що напередодні війни в 
умовах загострення міжнародної політичної ситуації відбулися деякі зміни в орієнтації державної та 
освітньої політики (нова Військова присяга, «Закон про загальний військовий обов’язок»). У виступах 
політичних діячів, пресі почали з’являтися слова «патріот», «патріотизм», хоча тлумачення цих понять 
згідно з парадигмою комуністичного виховання було далеким від їхнього істинного змісту. Історичні 
та літературні джерела свідчать, що в період війни вихованню патріотизму надавалося велике значен
ня. Водночас національна політика в СРСР мала шовіністичну, русифікаторську спрямованість, бойові 
подвиги українців в радянських джерелах навмисно замовчувалися [7]. 

Кінець 80х років ХХ ст. знаменував собою новий етап національнодержавного відродження Укра
їни. Формування національної самосвідомості, гуманістичних понять, моральних та естетичних ідеалів 
у молоді з нових позицій стало темами досліджень Т. Анікіної, Н. Білоус, І. Беха, В. Каюкова та ін. З 
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часу, коли Україна стала незалежною державою, патріотизм набуває нового змісту, а патріотизм стає 
основою виховання. 

В. Мірошниченко детально дослідивши проблему виховання на засадах патріотизму, виокремила 
поняття «патріотичне виховання майбутніх офіцерівприкордонників», яке вона описує як педагогіч
ний процес взаємодії курсантів і командного та науковопедагогічного складу, спрямований на набуття 
у сприятливих педагогічних умовах особистісних якостей, які характеризують шанобливе ставлення до 
Батьківщини, її минулого, сьогодення і майбутнього, усвідомлення своєї належності до народу, його 
духовних надбань, причетності до військової сфери і виявляються у патріотичній діяльності, що від
повідає як вимогам суспільства, так і завданням професійної діяльності офіцерівприкордонників [7].

Аналіз наукової літератури, опитування викладачів та командирів підрозділів, а також власні педа
гогічні спостереження дають нам можливість стверджувати, що імплементація громадянських ціннос
тей в систему патріотичного виховання ВВНЗ дозволить: 

1) підвищити відповідальність представників правоохоронних органів за прийняття управлінських 
рішень; 

2) сформувати правову базу і способи реалізації громадської експертизи соціальноекономічних, 
військовополітичних рішень, проектів та дій правоохоронного відомства; 

3) забезпечити реальну участь офіцерівправоохоронців у формуванні належної правоохоронної 
структури та виконання правоохоронних дій; 

4) підвищити захищеність індивідів і груп від державного, бюрократичного свавілля через усвідом
лення громадянами своїх прав; 

5) знизити загальний рівень насильства в суспільстві, забезпечити умови запобігання застосування 
насильства з боку влади; 

6) досягти максимально можливої згоди між державою і суспільством при збалансованому обліку 
інтересів особи, суспільства і держави на основі рівноправного співробітництва; 

7) формувати конструктивно національну самосвідомість на основі етнокультурного розвитку; 
8) знизити загрозу внутрішньодержавних конфліктів на ґрунті національного, релігійного і політич

ного екстремізму; 
9) знайти безконфліктні способи вирішення протиріч центральної влади і регіонів. 
Інтереси національної безпеки в духовній сфері полягають у збереженні і зміцненні моральних цін

ностей суспільства, традицій громадянськості, патріотизму і гуманізму, культурного і наукового по
тенціалу країни. Складність розгляду інтересів духовної безпеки в тому, що вона пронизує всі сфери 
життєдіяльності українського суспільства, зачіпає практично всі рівні національних інтересів. Віднов
лення духовного середовища проживання людини – задача комплексна. Саме можливості освіти збе
рігати й стверджувати змістоутворюючі координати культурної системи дозволяють розглядати його 
не тільки як систему професійної підготовки, але й як ефективний інструмент забезпечення духовної 
безпеки нації. 

В результаті реалізації громадянського виховання в сфері духовних інтересів очікується [1]: 
– в соціальноідеологічному плані – забезпечення духовноморальної єдності суспільства, відро

дження істинних духовних цінностей українського народу на основі громадянськості, патріотизму, 
зміцнення єдності і дружби регіонів України;

– у соціальноекономічному плані – відновлення цінностей трудової моралі, забезпечення зацікав
леності громадян у розвитку національної економіки і на цій основі зниження соціальної напруженості 
в суспільстві; 

– в області обороноздатності країни – прагнення громадян до служби в ДПСУ, готовність до захисту 
країни.

Вчені доводять, що проблема виховання почуття громадянського обов’язку у курсантів ВВНЗ мож
ливе засобами гуманітарних дисциплін та спирається на загальнонаукові підходи, серед яких можна 
виділити діалектичний, оптимізаційний, системний, комплексний, а також програмноцільовий [1, с. 
3]. Крім того, виділяються спеціальнонаукові підходи, які допомагають вирішити проблему форму
вання громадянського виховання. До них відносяться: особистіснодіяльнісний, технологічний, інте
гративномодульний та інші. 

Оновивши процес військової освіти, забезпечивши його єдність з громадянським вихованням осо
бового складу, одночасно з підвищенням соціального статусу військовослужбовця, можна створити 
умови формування нового якісного рівня органу спеціального призначення (в нашому випадку ДПСУ) 
в Україні. 

Громадянське виховання у сфері військових інтересів дозволить вирішити наступні проблеми [9]: 
1) забезпечити необхідний рівень моральнопсихологічного стану особового складу для підтри

мання високої боєготовності ДПСУ яка перша стоїть на рубежі забезпеченню національної безпеки 
 України;

 2) формувати готовність особового складу в рамках конституційних вимог і міжнародного права 
до проведення військових акцій всередині держави і з урахуванням геополітичних (геоекономічних) 
інтересів України в будьякому регіоні; 
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3) затвердити демократичні засади у військовослужбових відносинах, створити умови кожному 
прикордоннику для реалізації громадянських прав; 

4) підтримувати стан соціальної спільності, громадянської єдності прикордонниками і народу; 
5) забезпечити ефективне керівництво силовими структурами з боку конституційно заснованих ор

ганів влади при здійсненні цивільного контролю за діяльністю і застосуванням силових структур; 
6) формувати суспільну свідомість з урахуванням реальних воєнних загроз національній безпеці 

України. 
Зміст громадянського виховання курсантів у НАДПСУ можна розглядати у двох аспектах: у ши

рокому сенсі – це виховання всебічно розвиненої людини, формування і розвиток у нього комплексу 
якостей, необхідних громадянину України; у вузькому сенсі – виховання воїназахисника своєї бать
ківщини, формування та розвиток у майбутнього офіцераприкордонника військовопрофесійних, мо
ральноетичних якостей, які необхідні для виконання службових обов’язків в різних умовах, навіть 
в екстремальних ситуаціях, забезпечують високий рівень моральнопсихологічного стану підрозділів 
ДПСУ [2]. 

В умовах становлення і реформування сучасної ДПСУ основну увагу необхідно приділити духовно
моральній складовій, моральнопсихологічному стану особового складу ДПСУ. В даний час практично 
у всіх сучасних правоохоронних відомствах та військових формуваннях визнається особлива роль і 
наростаюче значення високої моральнопсихологічної готовності та здатності особового складу сило
вих структур до захисту національних інтересів і безпеки держави. Вивчення, аналіз та оцінка мораль
нопсихологічного стану офіцерівприкордонників в умовах реформування ДПСУ набуває особливої 
актуальності. Логіка військового будівництва та перші уроки вжиття заходів воєнної реформи дозво
ляють зробити висновок про те, що найважливішою проблемою життєдіяльності служби є поліпшення 
моральнопсихологічного стану прикордонників України. 

В. Мірошниченко у своїх дослідженнях розробила модель патріотичного виховання майбутніх офі
церівприкордонників [6] та обґрунтувала ефективність її імплементації в навчальновиховний процес 
НАДПСУ. Дослідниця виділяє у змісті патріотичного виховання майбутніх офіцерівприкордонників 
такі основні компоненти: державний; соціальний; військовопрофесійний; психологопедагогічний; 
правовий. 

Головним об’єктом і, водночас, суб’єктом патріотичного виховання є курсант НАДПСУ з власними 
життєвими та професійними перспективами, ціннісними орієнтаціями, особистісним ставленням до 
патріотичної діяльності. Суб’єктами патріотичного виховання майбутніх офіцерівприкордонників є 
також сержанти, прапорщики, офіцери; командний та науковопедагогічний склад; громадськість.

У педагогічній системі патріотичного виховання майбутніх офіцерівприкордонників реалізуються 
виховна (формування позитивних якостей, ціннісних ставлень), розвивальна (розширення можливос
тей їх реалізації), навчальна (отримання нових професійно збагачених знань) та службова (ціннісно 
спрямоване виконання службових обов’язків) функції. 

Крім того, В. Мірошниченко детально аналізує систему методів патріотичного виховання курсантів
прикордонників: перша група – методи усвідомлення патріотичних цінностей (розповідь, роз’яснення, 
бесіда, дискусія, приклад); друга група – методи формування досвіду патріотичної поведінки (трену
вання, привчання, педагогічна вимога тощо); третя група – методи стимулювання (педагогічна під
тримка) патріотичної діяльності та поведінки (заохочення, покарання, змагання).

Формами патріотичного виховання курсантівприкордонників є такі: аудиторні, польові, практичні 
заняття, стажування (форми патріотичного виховання в навчальний час); бесіди, інформації, диспути, 
вікторини, круглі столи, науковопрактичні конференції, тематичні вечори, концерти та конкурси твор
чої самодіяльності, військовоспортивні свята, змагання, відвідування музею НАДПСУ, перегляд вій
ськовопатріотичних та історичних фільмів (форми патріотичного виховання у позанавчальний час); 
зустрічі з видатними людьми краю, героями праці, героямиприкордонниками; акції; інші масові захо
ди (форми патріотичного виховання курсантів через зв’язок з громадськістю та сім’єю) [7].

Виходячи з практики організації громадянського виховання в НАДПСУ, відповідно до основної 
мети були визначені завдання громадянського виховання курсантів: 

– формування світогляду курсантів, основу якого складають громадянськість, патріотизм, професі
оналізм, моральність і прихильність закону; 

– розвиток позитивної мотивації у службі, творчого ставлення до виконання службових обов’язків, 
сумлінності і активності у вирішенні практичних завдань; 

– створення умов для цілісного формування особистості воїнагромадянина, розвитку громадян
ської свідомості та самосвідомості; 

– залучення прикордонника до цивільних, патріотичних, правових, загальнолюдських цінностей, 
поглядів, переконань; традиційних українських норм моралі і моральності, до культурного та історич
ного минулого України, прикордонних традицій та традицій своєї військової частини; 

– формування громадянських якостей особистості на основі загальнолюдських цінностей, соці
ально орієнтованої мотивації, гармонійності інтелектуальної, емоційної і вольової сфер розвитку осо
бистості; 
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– створення умов, які забезпечують формування громадянської позиції, відповідно до демократич
них цінностей, прав і обов’язків особистості; 

– формування громадянських потреб, почуттів, інтересів особистості з урахуванням її можливостей 
і бажань, а також соціальних вимог;

– підготовка військовослужбовців до особистісної та соціально ціннісної діяльності стимулюючої 
прояв громадянських якостей особистості;

– забезпечення високої культури спілкування та взаємовідносин у військовому колективі, повага до 
закону, статутних норм життя в підрозділі та згуртування військового колективу. 

Крім загальних цілей і завдань, як кінцевого результату громадянського виховання курсантів, і до
сягненні на цій основі високого рівня сформованості громадянськості курсантів, на кожному етапі 
військовопрофесійного становлення курсантів були визначені і специфічні завдання. 

Етапи формування військовопрофесійних навичок курсантів в НАДПСУ [1, 7]: 
– перший етап (початковий) – на етапі адаптації до майбутньої професії офіцера, курсанти отриму

ють професійні знання, уміння і навички, необхідні всім військовослужбовцям незалежно від їх май
бутньої військовопрофесійної спеціалізації, навички солдата, навички командира групи (заступника 
командира групи); 

– другий (перехідний) – етап самореалізації особистості, в освітньому процесі навчального закладу. 
На цьому етапі формуються професійно важливі якості командира відділення, які є складовою части
ною продуктивного професійного становлення військового фахівця; 

– третій (визначальний) – етап самопроектування. Формуються професійно значущі якості, продук
тивний розвиток яких необхідний для ефективної професіоналізації та саморозвитку в процесі прак
тичної діяльності на офіцерських посадах, навички начальника відділу, підрозділу. 

На початковому етапі, який включає перші два курси навчання в академії, курсанти остаточно ви
значають обрану професію. У перші місяці навчання у ВВНЗ особливе місце займає адаптація до на
вчання у вищій військовій школі. На даному етапі громадянського розвитку курсантів основна увага 
зосереджується на збереженні і підтримці наявних громадянських знань і навичок громадянської по
ведінки. Розвитку позитивної мотивації до навчання у ВВНЗ та професії офіцера, на основі пробуджен
ня і підтримки патріотичних, етичних якостей. Виховання гордості за причетність до ДПСУ, що має 
унікальні бойові традиції, героїчну історію. Даються уявлення про етичні норми армійського життя, 
виховання толерантності, готовності до компромісу, прояву громадянської відповідальності та розви
тку громадянської гідності. Формуються первинні навички критичного мислення, здатності розвива
ти незалежність переконань. У світоглядному аспекті формується громадянська позиція курсантів на 
основі гуманістичних цінностях, розумному, виваженому ставленні до питань релігії і віри. У правово
му аспекті даються загальні уявлення про громадянські права та обов’язки. Виховуються усвідомлене, 
шанобливе ставлення до законів, вимог військових статутів, необхідності зміцнення єдиноначальності 
на основі військової дисципліни. 

На другому, перехідному етапі, який включає третій рік навчання, основна увага педагогічного ко
лективу зосереджена на продовженні формування відповідального ставлення до військової професії, 
позитивної мотивації до служби, творчого ставлення до виконання службових обов’язків, сумліннос
ті і активності у вирішенні практичних завдань – як проявів громадянської відповідальності. Триває 
формування наукового світогляду курсантів на основі розвитку філософських, історичних знань і 
отримання соціальнополітологічних, правових, економічних знань, розвиток на світоглядній основі 
громадянської свідомості. Формування цивільних потреб, почуттів, інтересів особистості забезпечу
ють становлення громадянської позиції, відповідної демократичним цінностям, правам і обов’язкам 
особистості. Здійснюється розвиток готовності курсантів до прояву громадянської мужності у процесі 
реалізації службових обов’язків, особистісної та соціально ціннісної діяльності, стимулюючи прояв 
таких громадянських якостей особистості, як громадянська активність, відповідальність, інтернаціона
лізм, патріотизм та ін. Важливе значення на цьому етапі надається розвитку навичок самовиховання, 
вихованню дисциплінованості, забезпеченню високої культури спілкування та взаємовідносин у вій
ськовому колективі, повазі до закону, статутним нормам життя в підрозділах, згуртуванню військового 
колективу, розвитку почуття власної гідності і на його основі гідності цивільного. 

На третьому, визначальному етапі громадянського виховання педагогічним колективом здійсню
ється вдосконалення громадянських якостей, навичок громадянської поведінки курсантів. Створюють
ся умови для цілісного формування особистості воїнагромадянина, розвитку громадянської свідомості 
та самосвідомості, умов, які забезпечують формування громадянської позиції, соціально орієнтованої 
мотивації, гармонійності інтелектуальної, емоційної і вольової сфер розвитку особистості. Триває роз
виток позитивної мотивації до служби в ДПСУ, готовності до виконання бойових завдань на території 
України, творчого ставлення до виконання службових обов’язків, сумлінності і активності у вирішенні 
практичних завдань на основі високого рівня сформованості громадянськості. Розвиток позитивного 
ставлення до громадянських цінностей, усвідомлення їх особистої і соціальної значущості, прояв по
ваги до своєї країни і народу. Виховується нетерпимість до протизаконної поведінки, усвідомленого 
вибору моральної поведінки в складних соціальноекономічних умовах, емоційна готовність перено
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сити тягар і обмеження на військовій службі. Формується готовність до участі в управлінні державою, 
готовність до відстоювання своїх громадянських прав і свобод. Наставники вчать на основі самовихо
вання підвищувати вимогливість до себе і товаришів по службі, розвивати здатність підпорядковувати 
особисті інтереси колективним. 

висновки. Отже, процес формування громадянськості курсантів будується на: засвоєнні курсанта
ми необхідного обсягу філософських, історичних, соціальнополітичних, психологопедагогічних та 
інших знань; поглибленні і розвитку отриманих знань за допомогою осмислення, обговорення, аналізу, 
порівняння, оцінки, узагальнення і т. д. в ході самостійної роботи і на заняттях; застосуванні отрима
них знань, розвитку навичок громадянської поведінки в процесі реалізації цивільних прав і обов’язків, 
виконанні військовопрофесійних обов’язків, практичних завдань, на польових виходах, в ході вій
ськового стажування і стажування на молодших курсах; контролі отриманих знань, рівня розвитку 
громадянських якостей і навичок громадянської поведінки за допомогою самооцінки курсантами та 
експертної оцінки викладачів (командирів, начальників). 

Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка алгоритму застосування вправ та за
вдань для формування патріотизму у курсантівприкордонників, а також пояснення особливостей їх 
імплементації у навчальновиховний процес НАДСУ. 
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Авторка присвячує свою статтю розгляду можливостей та результатів впровадження моделі 
громадсько активної школи. У розвідці авторка спробувала також проаналізувати та система-
тизувати основні принципи функціонування громадсько активних шкіл в контексті реалізації гро-
мадянської освіти.
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Svitlana Korolyuk. The role of civically engaged schools in the development of civil society.
The article represents the analysis of possibilities of implementation and expected results of the model 

of civically active schools as well as an effort to systematize the main principles of their functioning in the 
context of civic education. 
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Формулювання дослідницької проблеми. Громадянське суспільство з характерними для нього 
ознаками, функціями, основними компонентами впливає на всі сфери суспільного життя, зокрема на 
сферу освіти та управління нею. Тому актуальними постають питання громадянської освіти та вихо
вання молодого покоління й управління цим процесом.

Для багатьох країн вже давно стала нормою консолідація зусиль суспільства, громади у справі роз
витку освіти. Існують різноманітні форми участі громадськості у прийнятті управлінських рішень. 
У процесі реалізації такої форми проявляється такий феномен, як «колективний суб’єкт прийняття 
 рішень».

Одним із прикладів колективного суб’єкта виступає інноваційна модель громадськоактивної шко
ли (ГАШ), яка працює на основі концепції громадськоорієнтованої освіти у розвитку місцевої грома
ди, що є можливістю для місцевих жителів, шкіл, організацій та установ стати активними партнерами 
у вирішенні місцевих, у тому числі освітніх проблем.

Актуальність. Використовуючи загальноосвітні школи як громадські центри, громадсько активні 
школи залучають нових партнерів, тим самим створюючи великий спектр послуг для дітей, молоді, 
сімей і громад. Численні дослідження та значний досвід свідчать, що молоді потрібні великий вибір 
можливостей і підтримка. Тому діяльність громадсько активних шкіл позитивно впливає не лише на 
самооцінку молодих людей, а й на розвиток громади в цілому.

Таким чином, метою розвідки є проаналізувати та систематизувати основні принципи функціону
вання громадськоактивних шкіл 

виклад основного матеріалу. Громадянське суспільство є надійним гарантом розвитку демократії 
та впровадження реформ, які відбуваються у країні. У довідникових виданнях та дослідженнях науков
ців поняття «громадянське суспільство» тлумачиться як:

– сфера стихійного самовираження вільних індивідів і асоціацій, захищена необхідними законами 
від прямого втручання і довільної регламентації діяльності громадян з боку органів державної влади; 

– модель організації суспільства, при якій реалізуються основні права і відповідні ним обов’язки 
громадян перед державою, яка виступає як гарант цих прав;

– сукупність суспільних стосунків, які розвиваються у позадержавній сфері;
– певний механізм неформального соціального партнерства, який робить можливим здійснення й 

баланс існуючих інтересів у суспільстві (Р. Павленко);
– сфера спілкування, взаємодії, спонтанної самоорганізації і самоврядування вільних індивідів на 

основі добровільно сформованих асоціацій, яка захищена законодавством від прямого втручання і ре
гламентації з боку держави і де переважають громадянські цінності (В.Крижко);

– суспільство зрілих громадян з високим рівнем економічної, соціальної, духовної, політичної куль
тури, яке спільно із державою утворює розвинені правові відносини. Це суспільство вільне від держа
ви, але взаємодіє з нею заради спільного блага (Ф. Рудич).

Для громадськоактивної школи основоположною є ідея громадськодержавного управління. Управ
ління громадськоактивною школою має здійснюватися за принципами громадськодержавної моделі.

В основі розвитку ГАШ лежать принципи громадськоорієнтованої освіти, які мають на меті вза
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ємне партнерство між школою і громадою.
Громадськоорієнтована освіта (ГОО) представляє освітню філософію, яка лежить в основі діяль

ності громадськоактивних шкіл, сприяє створенню можливостей для членів спільноти – окремих 
громадян, шкіл, бізнесу, громадських і приватних організацій – стати партнерами у реалізації потреб 
спільноти. Найбільше суспільно орієнтована освіта виявляється у громадськоактивній школі – закла
ді, який відкритий після завершення традиційного шкільного дня для надання академічних, розважаль
них, оздоровчих, соціальних послуг і програм підготовки до професійної діяльності людей усіх вікових 
категорій. 

Концепція громадськоорієнтованої освіти базується на таких принципах:
– освіта є неперервним процесом, який продовжується впродовж усього життя людини;
– усі члени громади, включаючи як окремих громадян, так і ділові сфери, громадські й приватні 

організації, несуть відповідальність за підвищення рівня освіти усіх членів громади;
– участь у діяльності з виявлення потреб і ресурсів громади та задоволення цих потреб за рахунок на

явних ресурсів для покращення життя громади є правом і обов’язком кожного члена громади [6, с. 1314].
Громадськоорієнтована освіта в ГАШ характеризується такими особливостями: 1) участю грома

дян у розв’язанні проблем громади через ради самоврядування; 2) можливістю безперервної освіти для 
людей різного віку, соціальних груп та інтересів; 3) використанням ресурсів громади для шкільних 
програм; 4) вихованням через громадськокорисну діяльність; 5) залученням учнів до роботи у гро
маді; 6) соціальною активізацією школи; 7) демократизацією зовнішньошкільного простору, системи 
взаємин у школі (побудова роботи у педагогічному колективі та школі на демократичних принципах); 
8) залученням батьків та мешканців громади до процесу навчання дітей та до життя школи; 9) опти
мальним використанням можливостей та ресурсів школи для потреб громади; 10) співпрацею між усі
ма організаціями та установами громади; 11) взаємодією школи з діловими та промисловими колами, з 
іншими школами; 12) залученням волонтерів тощо.

Основними принципами громадськоорієнтованої освіти є: самовизначення (місцеві мешканці кра
ще знають потреби своєї громади; батьки як найперші вчителі своїх дітей мають повне право і відпові
дальність брати участь у навчанні своїх дітей); самодопомога (найкраща допомога для людей – надати 
підтримку їхній здатності допомогти самим собі; коли люди постійно беруть на себе відповідальність 
за власний добробут, вони стають більш незалежними); розвиток лідерства (виявлення, розвиток та 
використання лідерських здібностей місцевих жителів є передумовою до реалізації принципу само
допомоги і підтримки зусиль членів громади); локалізація за місцем проживання (участь мешканців 
громади у різних заходах, а також використання ними різних послуг буде тим активніше, чим ближче 
вони розташовані до місця проживання; за можливості вся діяльність повинна переноситися зі школи 
до місць більш широкого доступу мешканцями громади); об`єднана сфера послуг (організації та аген
ції, які працюють для мешканців громади, зможуть більш ефективно використовувати свої обмежені 
ресурси, досягати свої цілі та надавати послуги, якщо вони будуть діяти у співпраці з іншими органі
заціями, що проводять подібну діяльність); максимальне використання ресурсів (фізичні, фінансові й 
людські ресурси кожної громади повинні бути взаємопов’язані і повністю використовуватися для ви
рішення різних проблем громади та у її інтересах); включеність (інклюзія) (ізоляція людей за віковими, 
матеріальними, ґендерними, расовими, етнічними, релігійними чи іншими ознаками перешкоджає по
вноцінному розвитку громади, таким чином, у програмах, заходах і сфері послуг громади повинні бути 
задіяні якомога більше її мешканців); відповідальність. (громадські інститути несуть відповідальність 
за розвиток програми і агенцій, які відповідають за інтереси і потреби мешканців громади); послідов-
ність і неперервність освіти (формальні і неформальні можливості для освіти повинні бути доступни
ми мешканцям громади будьякого віку у всій своїй різноманітності) [1].

Громадськоорієнтована освіта як підхід до розвитку громади і людських ресурсів є процесом, який 
збирає разом членів громади для того, щоб виявити потреби громади та її ресурси, поєднуючи їх так, 
щоб це дозволило підвищити якість життя у громаді; можливість для місцевих жителів, громадсько
активної школи, місцевих організацій та установ стати активними партнерами у вирішенні проблем 
освіти та громади. Відповідно, громадськоорієнтована освіта включає все місцеве населення, зацікав
лені організації й будьякі інститути влади, суспільства, що знаходяться як на території школи, так і за 
її межами [6, 14].

Модель громадськоактивної школи складається з трьох компонентів: демократизація школи, вза
ємовигідне партнерство «школагромада», волон терство.

Демократизація школи передбачає включення принципів і процесу демократії у навчальновихов
ний процес, освіту для і через досвід, розвиток активної громадянської позиції, відкритість і співпра
цю, наголос на розвитку, спілкування та обміні ідеями.

Партнерство школи та місцевої громади здатне спрямовувати ресурси школи на розвиток громади, 
громадянської самоорганізації та самоуправління, розвивати у школі та громаді традиції та практику 
громадянської активності, створювати на місцевому рівні реальні структури громадянського суспіль
ства й гарантувати їхній стабільний розвиток.

Волонтерство як третя складова моделі громадськлоактивної школи передбачає добровільний ви
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бір, який відображає особистісні погляди та позиції, активну участь громадян у житті суспільства, 
сприяє покращенню життя й особистісного розвитку, сприяє більш збалансованому економічному та 
соціальному розвитку [1].

Таким чином, філософія ГАШ ґрунтується на демократичних принципах поваги до кожної людини 
та її прав на участь у справах громади.

Основою громадськоактивної школи є положення про те, що школа не може існувати окремо від 
потреб громади, саме вона може стати ініціатором розвитку місцевої громади. Модель ГАШ дає змогу 
загальноосвітній школі стати громадськоактивною без створення проблем для реалізації її головних 
функцій. Громадськоактивна школа ставить перед собою мету не просто надавати освітні послуги 
учням, а й створювати можливості для розвитку громади, залучення батьків і мешканців до розв’язання 
соціальних та інших суспільних і громадських проблем. Вона залучає громаду до процесу управління 
школою, здійснює мобілізацію місцевих ресурсів для забезпечення нагальних і довгострокових цілей 
школи і громади, що загалом сприяє розвитку школи й громади, зміцненню партнерства між ними. 

У громадськоактивній школі особливу увагу спрямовано на партнерство школи і громади, а також 
на розвиток громадської самоорганізації, самоуправління, а у кінцевому рахунку – на розвиток громад
ського суспільства в цілому, що є необхідною умовою розбудови демократії в Україні.

Отже, у громадськоактивній школі велика увага надається налагодженню партнерських стосунків 
між школою та всіма ресурсами громади; освітнім, соціальним, оздоровчим послугам; розвитку моло
діжного руху та залучення до співпраці громадян; поліпшенню навчання учнів; зміцненню родин та 
взаємин між мешканцями громади. Школи стають освітніми, культурними центрами, а також центрами 
відпочинку для осіб будьякого віку. Вони відкриті для  кожного. 

За ініціативи і підтримки Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» сьогодні в Україні успішно 
реалізується програма «Школа як осередок розвитку громади». Програма має на меті розвиток моделі 
громадськоактивних шкіл, які сприяють розвитку партнерства між школою та громадою; розвитку ак
тивної життєвої позиції учнів, активізації громадян у вирішенні власних проблем, реалізації концепцій 
освіти громади та навчання впродовж усього життя. 

Створена у Полтавській області мережа громадськоактивних шкіл успішно працює, поширюючи 
свої ідеї, долучаючи до співпраці все нові школи, які прагнуть стати громадськоактивними. Полтав
ським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти здійснюється підтримка діяльності 
ГАШ області, а саме: проведення навчальних семінарівтренінгів з актуальних питань розбудови шко
ли як громадськоактивної; впровадження спецкурсів для керівниківслухачів курсів підвищення ква
ліфікації; проведення семінарівпрактикумів, науковопрактичних конференцій для обміну досвідом 
діяльності ГАШ; проведення спільних акцій; консультування; висвітлення роботи ГАШ області у часо
писі кафедри менеджменту освіти «Освіта Полтавщини»; презентації передового досвіду на виставках, 
ярмарках педагогічних технологій; у мережі Інтерент – на сторінці кафедри на сайті інституту.

висновки. На наш погляд, модель ГАШ є прикладом тієї школи, в якій формуються знання та 
уміння учнів до життя у громадянському суспільстві, громадянської свідомості, формування активної 
громадянської позиції молоді, і найголовніше – практичні навички щодо її реалізації у майбутньому. 
Тому на сьогодні вбачаємо перспективним напрямок розвитку громадсько активних шкіл. 
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Формулювання дослідницької проблеми. Важливим напрямом державної політики у галузі осві
ти є трансформація шкіл у соціокультурні центри, які б навчали молодих людей як суб’єктів демокра
тії, здатних практично використовувати знання задля суспільного блага і власної самореалізації. 

Яка ж модель навчального закладу відповідає цивілізаційним викликам сьогодення? Вважаємо, та
кою моделлю є громадськоактивна школа [9]. Власне, назва визначає її місію, якою є налагодження со
ціального партнерства і мобілізація місцевих ресурсів для досягнення успіху. «Громадська» – означає 
«відкрита для діалогу та співпраці з владою, підприємствами, громадськими організаціями, батьками 
та всіма бажаючими долучитися до суспільно значимих справ»; «активна» – адже бере активну участь 
в ухваленні рішень на рівні територіальної громади, ініціює різноманітні соціальні проекти, сприяє 
формуванню самосвідомості й активної громадянської позиції її суб’єктів та інституцій [8, 78]. Базо
вими принципами діяльності громадськоактивної школи є демократизація, партнерство, волонтерство 
[5]. Демократизація школи відкриває широкі можливості залучення громадян до спільної діяльності на 
всіх рівнях. Налагодження партнерських відносин з усіма зацікавленими сторонами та розвиток волон
терського руху сприяють розв’язанню багатьох задач як у школі, так і в громаді. 

Актуальність дослідження. Перехід до демократії є широкомасштабним процесом впровадження 
змін у всі сфери українського суспільства: економічну, політичну, культурну. Освіта, що проголошена 
рушійною силою цивілізаційного прогресу, здатна прискорити інноваційні процеси і, головне, забез
печити рівні можливості до підвищення якості життя. Найважливішою метою її реформування стає 
розвиток громадянської освіти – невід’ємної складової громадянського суспільства.

мета і завдання статті. Висвітлити сутність інноваційної, громадськоактивної моделі школи як 
основи утвердження цінностей громадянської освіти та презентувати результати і соціальні ефекти діяль
ності загальноосвітніх закладів області, що входять до Полтавської мережі громадськоактивних шкіл. 

стан дослідження проблеми. Державногромадське управління школою, громадськоактивна мо
дель навчального закладу, система громадянської освіти сьогодні є пріоритетними напрямами стратегії 
демократичних перетворень в Україні, про що свідчать положення чинного законодавства [1; 2; 3], 
результати наукових пошуків [12; 11; 10; 21; 17] і освітніх практик [13; 16], реалізовані програми і про
екти [9; 14].

виклад основного матеріалу. Якою має бути «школа майбутнього»? Демократично керованою ор
ганізацією, що об’єднує активних, творчих людей, орієнтованих на ідеали громадянської культури, несе 
соціальну відповідальність за свою діяльність і націлена на саморозвиток задля кращого майбутнього.  

Створення такої школи пов’язане із системними змінами, і перший крок – формування спільного 
бачення перспектив розвитку. Спільне бачення – це відкрите обговорення за «круглим столом» спожи
вачами освітніх послуг (адміністрацією школи, вчителями, учнями, батьками, запрошеними представ
никами влади, підприємцями, громадянами) наступних питань: 1) якою ми хочемо бачити майбутнє 
школи?; 2) де ми зараз відносно ідеалу?; 3) яким може бути наш особистий внесок у загальну справу? 

Спільне бачення – це мрія, висока ідея. Вона не повинна мати відносний характер, наприклад, під
вищення конкурентоспроможності або превентивні заходи проти закриття школи. Спільне бачення 
спрямоване на управління розвитком, тобто ми маємо навчитися цілеспрямовано впроваджувати зміни 
[18].

Другий крок на шляху до створення громадськоактивної школи – застосування нових правил спіл
кування та взаємодії. Бажання окремих людей спільно брати участь у реалізації складних завдань вста

© Римма Гавриш, Тетяна Водолазська, 2013



99Матеріали Першої науково-практичної конференції

новлює особливий зв’язок між ними і породжує життєво важливу енергію. Колективна свідомість, дже
релом якої є загальна мрія, змінює відносини в колективі і виступає найпотужнішою силою, здатною 
здійснити, здавалося б, неможливе. 

Єдиним засобом ухвалення рішень стає діалог між різними учасниками освітнього процесу. Часто 
«діалог» перекладають як «розмову двох», насправді його більш глибоке тлумачення – це «порозумін
ня у потоці різним слів, думок і значень». Мета діалогу полягає не в тому, щоб відстояти власну точку 
зору, переконати або перемогти один одного, а в тому, щоб вийти за межі індивідуального розуміння 
задач та шляхів їх розв’язання. Діалог має сприяти особистому вдосконаленню і, водночас, допомогти 
розкрити творчий потенціал всієї команди, посилюючи відповідальність кожного і відданість спільній 
справі. Діалог – це організаційний і психологічний еквівалент демократії: якщо ви готові до діалогу, 
значить ви відкриті демократії [22].

Третій крок – опанування інноваційними технологіями задля написання планів дій, проектів, про
грам розвитку. Це допоможе педагогічному колективу сфокусувати увагу на виконанні місії, ефектив
но співпрацювати, впевнено крокуючи уперед [6; 7; 20]. 

Розуміючи унікальність даної моделі, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені М. В. Остроградського підтримав ідею перетворення шкіл області на осередки розвитку 
громад. Важливим кроком у цьому напрямку стала реалізація у 2009 – 2012 роках розробленого на 
кафедрі менеджменту освіти пілотного проекту «Розвиток Полтавської обласної мережі громадсько
активних шкіл: форми, зміст, переваги», який на Міжнародній виставці «Інноватика в освіті України» 
був нагороджений почесним дипломом «За внесок у розвиток освітніх інновацій». 

Мета проекту полягала в апробації інноваційної, громадськоактивної моделі школи на базі загаль
ноосвітніх навчальних закладів Полтавської області. Його головними завданнями стали: об’єднання 
шкіл, які свідомо обрали цей шлях розвитку, в обласну мережу задля навчання, співпраці та обміну до
свідом; дослідження якості діяльності громадськоактивних шкіл шляхом проведення самооцінювання 
відповідно до Міжнародних стандартів [19]. 

Аналіз результатів та соціальних ефектів проекту. У 2009 році обласна мережа об’єднала 12 
шкіл, у 2010 році вона нараховувала 20 загальноосвітніх навчальних закладів, у 2011 році їх кількість 
зросла до 27 і у 2012 році досягла показника 40 шкіл. Діяльність мережі базується на вертикальних і 
горизонтальних зв’язках, опосередковано через регіональний ресурсний центр, яким стала кафедра 
менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М. В. Остроградського. Кафедра здійснює науковометодичний супровід, забезпечує інформаційний 
простір, створює умови для взаємодії та налагодження партнерства [23]. 

За результатами діяльності громадськоактивних шкіл можна говорити про три рівні їх залучення 
та розвитку: представницький, партнерський і організаційний. Лідерами руху є Полтавська школа №18 
та Дібрівська школа Миргородського району, які представляють не лише область, а й Україну на між
народному рівні. Ставши учасниками кількох міжнародних проектів, вони здійснюють наставництво і 
консультування. Досвід Полтавської ЗОШ № 18 презентовано у навчальному фільмі «Школа для гро
мади, громада для школи» [15], знятого на замовлення Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» для 
його популяризації як в Україні, так і у світі. 

П’ятнадцять шкіл зареєстровані у національній базі даних громадськоактивних шкіл. Вони беруть 
активну участь у Всеукраїнських і обласних науковопрактичних конференціях та семінарах, колокві
умах, круглих столах, навчальних тренінгах; ініціюють різноманітні заходи щодо поширення концеп
туальних засад громадськоактивної школи та впровадження технологічних інновацій у своїх районах. 
Решта шкіл знаходиться на стадії трансформації у громадськоактивні. 

Дослідження процесів реформування у галузі освіти виявили умови, які дійсно сприяють позитив
ним змінам. Ініціатива, вміння гнучко реагувати на конкретні потреби та синергетична взаємодія всіх 
суб’єктів та структур здатні забезпечити успіх. Тому важливим досягненням вважаємо впровадження 
у практику громадськоактивних шкіл технології самооцінювання якості діяльності за Міжнародними 
стандартами, які охоплюють такі сфери: лідерство, партнерство, соціальна інклюзія, послуги, волон
терство, навчання впродовж усього життя, розвиток громади, залучення батьків, шкільна культура [15]. 

Проведення евалюації (від англ. «evaluation» – «оцінювання», ред. О.Б.) зібрало за «круглими стола
ми» небайдужих до освітніх і соціальних проблем людей – педагогів, учнів, батьків, представників гро
мади, діючих і потенційних партнерів; були почути думки різних цільових груп, визначені можливості, 
з’ясовано пріоритети і на цій основі розроблено плани дій, проекти, програми розвитку. 

Наведемо приклади соціальних ефектів розбудови громадськоактивної моделі шкільної організації 
та проведення самооцінювання.

Полтавська школа №18 (директор – Оксана Йосипівна Горіна) активно використовує виховний по
тенціал громади. У школі працює гурток народної іграшки (керівник – Наталія Олександрівна Свири
дюк, голова Полтавської обласної спілки майстрів народного мистецтва України, майстер народної 
ляльки, лауреат премії В. Г. Короленка); ведеться дослідна робота з бджільництва (керівник – Наталія 
Дмитрівна Сенчук, голова Полтавської обласної організації «Спілка пасічників»), для молодших шко
лярів діє ляльковий театр, діяльність якого курують артисти Полтавського академічного обласного 
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театру ляльок. Набуває поширення волонтерство. Учні, вчителі, батьки, мешканці громади стали ініці
аторами щорічних заходів «Свято вулиці», «Тиждень добра». Вони пишаються результатами втіленого 
у життя соціального проекту «Обладнаємо спортивне містечко своїми руками». Така діяльність підтри
мує інтерес учнів до життя у громаді, надихає молодь, народжує віру у власні сили, бажання творити 
добро. 

Одним із напрямів Дібрівської школи Миргородського району (директор школи – Олег Миколайо
вич Рудченко), є навчання батьків та членів громади. Школа надає широкий спектр послуг мешканцям 
села. Перш за все, це користування шкільними комп’ютерами, мережею Інтернет, завдяки чому можна 
поспілкуватися в Skype, надрукувати необхідні документи. Для людей старшого покоління, які мають 
потребу у використанні сучасних інформаційних технологій, працює консультаційний пункт, де вчи
тель інформатики В. В. Вакула завжди надасть кваліфіковану допомогу. 

У діяльності школи чітко простежується дві взаємопов’язані складові: соціальна і освітня. Соціаль
на складова передбачає перетворення навчальних закладів на центри просвітницьких, культурних та 
громадських ініціатив, освітня – наближає освіту до повсякденного життя, дозволяє вирішити склад
ні проблеми виховання і навчання різних поколінь українського суспільства. Прикладом розширення 
послуг є спільне використання шкільного стадіону. Односельчани можуть скористатися футбольним 
полем, спортивним спорядженням для гри у волейбол, баскетбол, для громади працює шкільний трена
жерний зал. У школі відкриті бібліотечні фонди, працюють гуртки, клуби за інтересами, секції. Школа 
дала притулок хореографічному ансамблю, оскільки у сільському будинку культури немає належних 
умов для систематичних репетицій. Почуття приналежності до місцевого співтовариства робить спра
ву навчання і виховання важливою для всіх.

Тривалий час соціальні процеси у селі Абрамівка Машівського району наближалися до катастро
фи: була майже повністю знищена інфраструктура села, сільськогосподарське підприємство перестало 
існувати, безробіття набуло загрозливого характеру, культурне життя завмерло. Як наслідок – байду
жість батьків до школи і навіть навчальних успіхів власних дітей. Проаналізувавши ситуацію, дирек
тор школи Антоніна Олександрівна Каплун поставила перед педагогічним колективом пріоритетну 
задачу – напрацювати методику і розробити технології соціальної адаптації учнів, батьків, мешканців 
села до умов сьогодення, утворити на базі школи центр розвитку громади, забезпечити додаткові освіт
ні і культурні послуги.

Потреба соціалізації родин, оздоровлення духовності громади, забезпечення можливості підвищен
ня освітнього рівня протягом усього життя – це найбільш ефективний шлях формування в учнів школи 
громадянської свідомості, прагнення до морального та інтелектуального самовдосконалення, набуття 
досвіду для адаптації у подальшому житті. Так, у дошкільному навчальному закладі запрацював клуб 
відповідального батьківства, завданнями якого є поширення сучасних педагогічних знань, вивчення 
традицій етнопедагогіки. На базі початкових класів створено клуб досвідченої родини, метою якого 
є здобуття батьками знань про розвиток здібностей учнів. Батьки залучаються до ведення фрагментів 
уроків. Наприклад, мама (тато) представляє виразне читання тексту, який буде опрацьований у про
цесі уроку, здійснює перевірку табличних випадків, усний рахунок, проводить спільно з учителем екс
курсію на природу, організовує досліди, експерименти тощо. Така робота готується під керівництвом 
учителя заздалегідь, з дотриманням методичних вимог викладання у початкових класах. Батьки також 
беруть активну участь у художній самодіяльності, спільно організують дозвілля. На базі школи ство
рено клуб літніх людей «Надвечір’я». Велична простота їх знань, розуміння незаперечних життєвих іс
тин – підґрунтя для виховання і дітей, і дорослих, збереження народних традицій українського народу. 

Місією Кременчуцької школи № 16 є формування освітнього середовища – «вітапростору успішної 
особистості». Колектив школи під керівництвом Олексія Васильовича Довбні працює над створенням 
умов для реалізації творчого потенціалу; виховання громадянина демократичної держави; особистості, 
що відчуває й цінує ідеали свободи й рівності, усвідомлює вартість людської гідності, здатна сама ви
значити пріоритети власного життя, прагне встановлення справедливої і стабільної політичної системи 
й готова підтримувати її існування; набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування 
надбань українського народу; розвиток духовності, фізичної досконалості, а також моральної, худож
ньоестетичної, правової, трудової, екологічної культури.

У Супрунівському навчальновиховному комплексі під керівництвом Оксани Михайлівни Таранець 
активно впроваджується проектний менеджмент. У 2011 році цей заклад втілив у життя соціальний 
проект «Обладнаємо майданчик своїми руками». Мета проекту полягала в організації дозвілля у селі 
Супрунівка та пропагування здорового способу життя. У результаті мешканці села мають обладнаний 
спортивноігровий майданчик, але, головне, суспільнокорисна справа об’єднала односельців, надих
нула на нові звершення. У 2012 році завдяки учнівським науковим дослідженням «Проблема утилізації 
побутових відходів», «Дерева – легені планети», «Мешканці супрунівських ставків» був розроблений 
проект «Довкілля», спрямований на озеленення та благоустрій села. 

Громадська діяльність Калашниківського навчальновиховного комплексу (директор – Жизіцький 
Володимир Володимирович) має давні традиції взаємовигідної співпраці закладу з громадою, сільсько
господарськими підприємствами та місцевим самоврядуванням, що діють на території сільської ради. 
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Керівник місцевого сільськогосподарського товариства І. І. Степаненко, сільський голова В. В. Куць 
завжди є найпершими помічниками у вирішенні життєво важливих питань в організації діяльності 
школи, бажаними гостями на загальношкільних конференціях, масових заходах та під час проведення 
свят. Мешканці села пишаються своєю школою, бо кожний доклав зусиль, щоб покращити її мате
ріальний стан і благополуччя, адже сприятливі умови навчання – запорука здоров’я й успіхів учнів, 
майбутнього нашого суспільства.

висновки. Демократична спрямованість громадськоактивних шкіл на теренах Полтавщини про
являється у прагненні демократизувати увесь освітній процес, систему управління, устрій шкільного 
життя, самоорганізовуватися як демократичне співтовариство, сформувати стійкі демократичні тра
диції. Суть управління громадськоактивною школою можна виразити так: забезпечення інноваційної 
діяльності школи і всіх суб’єктів навчання, розвиток дитячодорослих (школярі, вчителі, батьки, меш
канці громади) співтовариств, здатних до самовизначення, самоорганізації і самоконтролю. 

Демократизація освітнього процесу в школі посилює застосування принципу партнерства. Партнер
ські стосунки обумовлюють чітке визначення взаємних прав і обов’язків, дотримання прийнятих норм 
і правил поведінки, формування звички добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання і нести 
взаємну відповідальність. Соціальне партнерство включає конструктивну співпрацю з батьками, пред
ставниками органів влади, комерційних структур, громадськими організаціями. Як свідчить практика, 
формування системи соціального партнерства – тривалий і складний процес, який залежить від цілої 
низки суб’єктивних і об’єктивних причин: стану економіки, соціальної ситуації, готовності представ
ників влади, бажання і можливостей керівників навчальних закладів.

У сучасному світі волонтерство розглядається як невід’ємна складова демократизації суспільства. 
Школи області мають багатий досвід у розвитку волонтерського руху. Добровільність як форма со
ціального служіння суспільству забезпечує можливість самореалізації і самоствердження, виховує 
важливі моральні якості особистості. Волонтерство надає процесу соціалізації впорядковані форми 
і суспільно значущі стандарти. Завдяки своїй відкритості, демократичності й мобільності воно є про
дуктивним простором для висунення, обговорення й експертизи ініціатив, надаючи зацікавленим сто
ронам можливість отримати досвід суспільнозначущої діяльності у розв’язанні нагальних проблем 
територіальної громади. Допомагаючи іншим, волонтери (учні, вчителі, батьки, представники різних 
структур, мешканці громади) стають упевненими у своїх силах, здібностях, опановують нові навички 
та встановлюють нові соціальні зв’язки. Волонтерство дає змогу кожному привнести у своє життя ті 
цінності, які дозволять жити активно, цікаво і бути здоровим.

Упевнені, що шкільна тема не є завданням лише системи освіти, це проблема соціуму – батьків, 
громади, держави. Отже, шукаємо разом відповіді на три рушійні питання: 

– що бажаємо? – це участь кожного у формуванні спільного бачення майбутнього школи;
– як досягти результату? – це розуміння свого особистого внеску у розвиток шкільництва;
– навіщо витрачати зусилля? – це готовність працювати задля соціального блага, утвердження спра

ведливої демократії, покращення життя родини, громади, суспільства.
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оргАнізАцій у громАдському просторі укрАїни

 
У статті автори аналізують молодіжні організації, дають їх класифікацію та розглядають, 

яке місце займають молодіжні політичні організації в українському суспільстві. Стверджується, 
що ані держава ані політичні партії не зацікавлені у вихованні політично активної молоді, здатної 
до свідомого суспільно-політичного вибору.

Ключові слова: громадська організація, молодіжна громадська організація, молодіжна полі-
тична організація.

Pavlo Myalo, Mykola Malyvany. The role and place of youth political organizations in the public 
space of Ukraine.

The authors analyze youth organizations, their classification and examine the place of youth political 
organization in Ukrainian society. They prove that neither state, nor political parties are interested in 
formation of politically active young people capable of conscious political choice.

Keywords: public organization, youth public organization, youth political organization. 

Формулювання дослідницької проблеми. Як відомо, саме молодь становить найбільш активну та 
безкомпромісну частину суспільства, здатну до радикальних дій завдяки юнацькому максималізмові. 
Згадаймо відомий вислів Уїнстона Черчилля: «Хто в молодості не був радикалом, той не має серця. Хто 
в зрілості не став консерватором, той не має розуму». Завдяки відсутності життєвого досвіду молодь 
також стає легким об’єктом для політичного маніпулювання. 

У всі часи влада намагалася контролювати молодь, прищеплюючи з дитинства ідеологічні постула
ти та повагу до існуючої політичної системи. Так, у СРСР існувала чітка вертикаль молодіжних орга
нізацій з дитсадка до університету: жовтенята, піонери та комсомольці, які виховувалися у дусі марк
сизмуленінізму та беззаперечній вірності комуністичним ідеалам. Існувала ціла плеяда «правильних 
молодіжних героїв», – від МальчишаКибальчиша і Павлика Морозова до Корчагіна. Незважаючи на 
політизованість і бюрократизм, притаманний цим молодіжним організаціям, вони виконували функції 
«соціального ліфту» для активної молоді. Були своєрідною школою «молодого функціонера» та давали 
навички роботи у колективі задля досягнення спільної мети. 

Після здобуття Україною незалежності, монополію влади на молодіжні організації було зруйнова
но, проте у системі ідеологічних цінностей утворився інформаційний вакуум, а активна молодь втрати
ла можливості для кар’єрного зростання у якості державнополітичного діяча. Хоча українська влада 
і задекларувала, що «державна молодіжна політика в Україні є пріоритетним і специфічним напрямом 
діяльності держави», фактично її було відпущено на самоплив [2]. У проекті Концепції громадянської 
освіти та виховання в Україні, який оприлюднено 29 листопада 2012 року на офіційному вебсайті Мі
ністерством освіти і науки, молоді та спорту України визнається, що на сучасному етапі Україні конче 
«необхідна консолідація демократії, розвиток демократичної політичної практики, моделей та зразків 
поведінки, характерних для демократичної політичної культури, подальше формування та удоскона
лення різноманітних демократичних структур, звикання людей до життя в умовах демократії» [13].

На нашу думку, участь у роботі молодіжних політичних організацій якраз і є тим оптимальним 
засобом для формування у підростаючого покоління власної громадянської позиції, вміння артикулю
вати та відстоювати власну точку зору, на практиці вчитися втілювати у життя набуті демократичні 
цінності. 

метою дослідження є аналіз програмових засад та діяльності декількох молодіжних політичних 
організацій різного ідеологічного спрямування. Адже саме політичні організації, партії, рухи прого
лошують себе провідниками суспільних перетворень, спрямованих на утвердження громадянського 
суспільства в Україні. 

стан дослідження проблеми. Вітчизняні науковці фактично обійшли своєю увагою питання 
функціонування молодіжних політичних організацій, їх розвитку та державотворчого потенціалу. 
Можна пригадати дисертацію Я. Яроша, у якій автор зробив спробу комплексного дослідження по
літичної суб’єктності молодіжних об’єднань у державотворчих процесах України в роки незалежності 
[15]. Окремі аспекти діяльності молодіжних громадських організацій розглядали Р.Плакіда, І.Патлах, 
Л.Кудіна, Н.Демчук, О.Обухівська, В.Кулик [9].
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виклад основного матеріалу. Перш за все, слід визначитися, які організації вважаються молодіж
ними. Згідно ст.2 Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», прийнятому ще 
у 1998 році, до молодіжних громадських організацій відносяться об’єднання громадян віком від 14 до 
35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних со
ціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів. Особи старшого віку можуть 
бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій за умови, якщо їх кількість у цих орга
нізаціях не перевищує 10 відсотків загальної кількості членів; у складі виборних органів молодіжних 
та дитячих громадських організацій кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів 
виборних органів [6]. 

Засновниками молодіжних організацій згідно закону «Про громадські об’єднання» можуть бути 
особи, які досягли 14 років [5].

Молодіжні організації можна класифікувати за багатьма ознаками, зокрема за джерелами фінансу
вання, видом діяльності, соціальною базою, тощо (табл.1). Абсолютна більшість молодіжних організа
цій не може існувати без належного фінансування, з огляду на хронічну нестачу останнього є, фактич
но, залежними. За даними експертів Українського незалежного центру політичних досліджень, наразі 
в Україні частка державного фінансування в бюджетах українських громадських організацій складає 
8% проти 20% грантових коштів, що є одним із найнижчих показників у Європі. 

Представники влади не розуміють ролі громадських організацій у забезпеченні та представництві 
інтересів громадян, а тому часто бачать в них скоріше конкурентів, ніж партнерів. Такий стан справ 
має просте пояснення: рівень довіри до громадських організацій з боку населення України становить 
лише 28%. Утім, це пов’язано не тільки із слабкістю самих організацій, але і з поширеністю серед укра
їнців патерналістських очікувань: вирішення більшості проблем вони покладають на владу [8].

Таблиця 1 
Класифікація молодіжних громадських організацій.

класифікація молодіжних громадських організацій за:

формою видами ді
яльності

засобами до
сягнення мети

соціальною 
базою

джерелами  
фінансування

громадська спілка спортивні радикальні студентські грантові

громадська  
організація правозахисні помірковані селянські бюджетні

відокремлений підрозділ гро
мадського об’єднання екологічні конформіст

ські робочі
за рахунок благодійної 

та спонсорської  
допомоги

відокремлений підрозділ іно
земної неурядової організації

політичні

 
Розглянемо детальніше саме молодіжні політичні організації. Головна мета таких організацій по

лягає у безпосередньому втручанні у процес формування та реалізації державної політики, намаганні 
вплинути на політичну систему. Вони, як правило, є безпосередньо сателітами політичних партій або 
орієнтовані на ту чи іншу політичну силу. 

Взагалі в історії України було декілька спроб залучення молоді до прямого  партійного будівництва, 
проте всі вони виявились невдалими. Так, у 1999 р. виникли політичні партії «Молода Україна» та 
Молодіжна партія України, проголосивши тезу, що новому суспільству потрібна нова влада. Зокрема, 
політика партії «Молода Україна» була спрямована на створення умов, стимулів і конкретних меха
нізмів реалізації інтересів молодих громадян країни, здійснення їх життєвих цілей та планів. Партія 
обіцяла підтримувати всі проекти, що дозволять молодим людям реалізувати себе у громадському та 
політичному житті: молодіжні теле, радіостудії, газети, інформаційні центри підготовки майбутніх 
політиків і керівників через роботу молодіжних організацій, молодіжних муніципалітетів, молодіжно
го Парламенту та Уряду [12]. 

У свою чергу метою Молодіжної Партії України проголошувалося подолання негативних тенденцій у 
житті української молоді. Забезпечення повноти реалізації прав та свобод, безперешкодного та ефектив
ного залучення молоді в економічну, політичну, екологічну діяльність. Також Молодіжна партія України 
декларувала мету стати «кузнею кадрів» для країни, акумулювати та розвивати інтелект нації [11].

У 2010 році виникли Політична партія «Молодь до ВЛАДИ» та «Партія української молоді». Партія 
«Молодь до ВЛАДИ» відверто констатувала, що опинитися серед українського політичного бомонду 
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можна лише народившись у представника цього бомонду. До 2004 року правила так звана комуністич
нобюрократична еліта. Після 2004 – більш модернізована –посткомуністичнобізнесова. Та суть їх 
діяльності однакова – віддалення від «бідних», збагачення «своїх», замкненість від молодих, від тала
новитих. Тому головною метою партії проголошувався прихід до влади молодих українців, свідомість 
яких сформувалася у часи Незалежності [3]. 

Однак, ці партії так і не стали впливовими гравцями на політичній арені, залишивши лише на папері 
плани щодо самореалізації молоді. 

Проаналізуємо програмові засади та діяльність трьох досить впливових молодіжних організацій, 
які, на нашу думку, відображають весь ідеологічний спектр України. 

Ленінська комуністична спілка молоді України належить до лівих молодіжних організацій та зна
ходиться під опікою КПУ, «Батьківщина молода» відноситься до правоцентристських організацій та 
зорієнтована на ВО «Батьківщина», а «Молоді регіони» є центристами під партійним брендом Партії 
регіонів.

Раніше всіх виникла, або відродилася, Ленінська комуністична спілка молоді України, яка була 
зареєстрована Міністерством юстиції України наприкінці 1999 р. [14]. Після конституційної заборо
ни Компартії України у серпні 1991 року, комсомольці провели XXVIIй з’їзд, де ЛКСМУ було пе
рейменовано в СМОУ (Спілку Молодіжних організацій України). А через декілька років комсомолу 
було повернуто стару назву. Ця молодіжна організація має розгалужену мережу представництв в усіх 
областях, являється найбільшою структурованою та масовою молодіжною організацією лівого спря
мування. Нині першим секретарем ЦК Ленінського комсомолу України є народний депутат, заступник 
голови Комітету Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Олександр 
Присяжнюк.

ЛКСМУ наголошує на тому, що зберігає кращі традиції радянського комсомолу у своїй повсякден
ній діяльності. Внутрішньоспілкове життя організації базується на таких принципах як підпорядкуван
ня особистого суспільному, товариського братерства «один за всіх, всі за одного», поваги до подвигів 
народу, шанування ветеранів, відповідальність за доручену справу та робота над вдосконаленням влас
них знань та умінь.

Серед головних справ комсомольців: організація акцій протесту на захист прав молоді, правди іс
торії, всеукраїнських творчих конкурсів, піших історикопатріотичних загонів, спортивних заходів [7]. 

Програмова мета організації полягає у спільній з Комуністичною партією України боротьбі за 
утвердження в Україні соціалізму, за відновлення влади пролетаріату. ЛКСМУ закликає до розгор
тання масового руху протесту аж до соціальної революції та докорінної зміни соціальноекономічного 
базису та політичної надбудови. 

Слід зазначити, незважаючи на революційну риторику, комуністи разом з активними комсомольця
ми знайшли себе у владі, серед них є багато представників тієї буржуазії, проти якої вони виступають. 
Проте, загальна соціальноекономічна ситуація та привабливі гасла про експропріацію експропріаторів 
та повернення фабрик народу досі знаходять своїх прихильників.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молоді регіони» була зареєстрована у 2002 році. 
Вона починала своє існування зі створення молодіжного крила Партії Праці, яке у 1998 р. сформува
лось у молодіжну громадську організацію «Трудова спілка молоді України». Пізніше, внаслідок влиття 
Партії Праці у Партію регіонів, організація отримала нову назву – молодіжна громадська організація 
«Спілка молоді регіонів», яка згодом була перейменована у «Молоді регіони». Очолює організацію 
народний депутат, голова підкомітету з питань страхової діяльності, регулювання ріелторської діяль
ності та інших операцій на ринку нерухомості, оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності Андрій Пінчук.

У програмі діяльності «Молодих регіонів» на 20102015 рр. наголошується, що активісти і члени 
партії реалізують молодіжну політику на державному рівні, вливаються в Партію регіонів і позиціону
ють себе як молодіжне крило Партії регіонів [10].

Оскільки організація належить до провладної, серед головних завдань зазначено бажання стати ка
дровим резервом, а також сполучною ланкою між молодіжними організаціями та органами державної 
влади з метою залучення молоді до реалізації державної молодіжної політики. Крім цього, «Молоді ре
гіони» декларують бажання займатися координацією і громадським контролем діяльності органів дер
жавної влади на загальнонаціональному і регіональному рівнях, які займаються питаннями молодіжної 
політики у сфері освіти, працевлаштування тощо [10]. Загалом, програма розподілена на сім напрямків, 
які охоплюють всі сфери життя: 1) партійний напрямок; 2) напрямок реалізації державної молодіжної 
політики; 3) студентський напрямок; 4) масовомолодіжнорозважальний напрямок; 5) інформаційний 
напрямок; 6) робота в Інтернеті; 7) міжнародний напрямок.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Батьківщина молода» була зареєстрована Мініс
терством юстиції у 2007 році. Організація є молодіжним крилом Всеукраїнського об’єднання «Батьків
щина». На сайті Державної реєстраційної служби України головою організації досі числиться Євгеній 
Суслов, народний депутат 6 скликання. Хоча ще у січні 2012 року він склав повноваження голови ор
ганізації у зв’язку із займаною посадою у партії УСДП, згодом перейменованою в «УкраїнуВперед!».
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На сайті організації міститься перелік першочергових завдань, деякі з яких вже давно втратили 
свою актуальність [1]:

– допомога Блоку Юлії Тимошенко в реалізації комплексної програми «Студентський прорив», яка є 
складовою частиною програми «Український прорив: до справедливої і конкурентоспроможної країни»; 

– участь у формуванні та реалізації державної молодіжної політики на всеукраїнському і місцевому 
рівнях; 

– сприяння підвищенню громадської та політичної активності молодих громадян, їх ролі у громад
ському та політичному житті країни через забезпечення їх поінформованості; 

– здійснення навчальних і освітніх програм, спрямованих на підвищення поінформованості, зрос
тання фахового і загального інтелектуального рівня молодих громадян, а також представників установ 
і організацій, які беруть участь у молодіжній політиці. 

Загалом сайт організації давно не оновлювався, а після програшу Ю.Ти мошенко на президентських 
виборах 2010 року та припинення фінансування, організація, фактично, припинила свою діяльність.

висновки. Проаналізувавши програмові засади трьох молодіжних громадських організацій полі
тичного спрямування, ми бачимо відсутність чіткої стратегії подальшого розвитку молодіжного руху. 

В цілому, можна констатувати відсутність в Україні самостійного молодіжного політичного руху. 
Українська молодь є досить аполітичною, а у її середовищі все більше поширюється абсентеїзм та бай
дужість до громадського життя. Вона прагматично відноситься до політики як до засобу заробляння 
грошей. Причина цього полягає у тому, що як держава, так і політичні партії не зацікавлені у вихованні 
політично активних та освічених громадян, здатних самоорганізуватися та відстоювати свої права. 

І для посадовців, і для партійних функціонерів молодь ідеально підходить лише у якості «гармат
ного м’яса» під час виборів, яке не повинно задавати зайвих питань. Таке становище загрозливе тим, 
що поперше, призводить до радикалізації певної частини молоді, невмінні її йти на компроміс та мати 
навички демократичного існування у суспільстві. Подруге, не маючи притоку «свіжої крові» у вигляді 
амбітної молоді, політична система України приречена на застій та деградацію. 
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Наталія Курилюк

потенціАл молодіжних оргАнізАцій  
в контексті ФормувАння Активної громАдянської позиції молоді

У роботі розглянуто зміст понять «активність», «громадянська активність», «громадянське 
суспільство», а також вплив молодіжних організацій на розвиток вищевказаних понять. Визна-
чено позитивний вплив молодіжних організацій на процес формування активної громадянської по-
зиції молоді завдяки аналізу різниці у сприйнятті громадянської позиції активістами та представ-
никами молоді, яка не залучена до активної діяльності в молодіжних організаціях.

Ключові слова: громадянська активність, формування активної громадянської позиції молоді, 
молодіжні організації.

Natalia Kurylyuk. Potential of youth organizations in the context of development of active civic 
attitude of youth.

The article is devoted to the analysis of the meaning of «activity», «public activity», «civil society» and 
the impact of youth organizations on the latter. The author shows positive influence of youth organizations 
on the process of development of active civic attitude of youth by analyzing differences in perceptions of 
civically active and other young people. 

Keywords: civic activity, the formation of active civic attitude of youth, youth organizations.

Формулювання дослідницької проблеми. Відповідно до даних Міжнародного інституту демокра
тії та сприяння виборам (Стокгольм, Швеція), який проводив аналіз активності виборців на всезагаль
них парламентських та президентських виборах в 163 країнах світу, середньостатистичний показник 
присутності виборців на дільницях знизився за останні роки з 70 до 64.3 %. Абсентеїзм став своєрідною 
«візитною карткою» нашого часу [1]. Сучасний стан громадянської позиції молоді в Україні також 
характеризується байдужістю та низьким рівнем залучення до громадської діяльності. Змінити ці про
цеси на краще покликана громадянська освіта.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні питання громадянської позиції молоді роз
глядається через поняття громадянської активності, яке висвітлено у наукових дослідженнях Р. Чек
мишевої, Дж. Локка, М. П. Лукашевича, І. Семківа, В. О. Сухомлинського, О. Б. Плиги, М. Й. Бори
шевського та М. П. Лукашевича. Актуальність впровадження принципів громадянського суспільства, 
а також методи громадянської освіти та виховання подано у проекті Концепції громадянської освіти та 
виховання в Україні. 

мета статті. Розкрити потенціал молодіжних організацій у процесі формування активної громадян
ської молоді.

виклад основного матеріалу. Тема громадянської активності, або іншими словами, прояву актив
ної громадянської позиції існує з часів заснування держави, і проходить важливою лінією в досліджен
нях психологів, педагогів, юристів, істориків, філософів, економістів. Такий багатоаспектний підхід 
до вивчення громадянської активності пояснюється її складністю, оскільки громадянська активність є 
однією з особистісних якостей людини, її соціальних та психічних проявів. 

Громадянську активність, насамперед, варто розглядати як суть соціальної природи людини у її 
прагненні до активної життєдіяльності. Необхідно розкрити поняття активності в цілому, щоб надалі 
розуміти її природу у сукупності понять «держава», «громадянин», «громадянськість» [2]. 

Громадянська активність є основою розвитку громадянського суспільства, становлення якого праг
не сучасний політикум. Люди до створення держави також розпоряджалися своїми правами та своїм 
майном згідно із законом природи, тобто проявляли свою суспільну активність. Але, щоб гарантувати 
свої права та свободи, забезпечити мир, захистити свою власність, безпеку і блага суспільства, люди 
створили державу, яку наділили владою для виконання вищевказаних завдань, і пильнували за тим, 
щоб держава не зловживала нею. Дж. Локк поняттю «держава» майже як взаємозамінне використову
вав поняття «громадянське суспільство». У ньому народ країни і її державець керуються принципами, 
заснованими на громадянській угоді. Такі принципи утверджують природні права громадян, зокрема 
участь у вирішенні державних справ, що є однією з основних форм та водночас цілей громадянської 
активності [3].

Хибною є думка, що «бездіяльність» або «святий спокій», які виділяв М. Лукашевич у своїх дослі
дженнях, є станом чи ситуацією, що приносить людям щастя [4]. Адже згідно з дослідженнями Р. Ін
глехарта найбільш щасливими є люди, які залучені до активної діяльності. Суб’єктивне благополуччя 
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(відчуття щастя та задоволеність життям) розглядається як психологічна винагорода за громадянську 
активність особистості [5]. Виявляється, що найбільш щасливі та задоволені життям ті, хто проявляють 
активність у діяльності інститутів громадянського суспільства. 

Громадянське суспільство визначається авторами як певна система суспільних інститутів та відносин, 
які не залежать від держави, сприяють задоволенню потреб та інтересів людини, чи групи людей, під
тримують життєдіяльність духовної, культурної та соціальної сфер. До інститутів громадянського сус
пільства відносяться такі, як: сім’я, громадські організації та об’єднання, групи за інтересами, спортивні 
організації, церква, недержавні засоби масової інформації, професійні спілки, політичні партії, та ін.

А. Н. Леонтьев звертає увагу на те, що молода людина до громадянської активності може не бути 
готовою психологічно, і тому не буде її здійснювати. 

Структура психологічної готовності молодої людини до громадянської активності включає: по
зитивне ставлення до громадянської активності як діяльності (тобто сприйняття такої діяльності як по
трібної, цікавої, коли в ній можна самореалізуватися, розширити власний світогляд, відчути можливос
ті, які є виправданими у суспільстві у боротьбі за інтереси громади); наявність установки до здійснення 
громадянської активності (закладеної з дитинства, або юнацтва точки зору стосовно важливості такої 
діяльності, а також того, що у бездіяльності немає нічого вартого уваги, коли і той, хто її проявляє, 
також перестає бути цікавим соціуму); необхідні для такої діяльності риси характеру (самостійність, 
незалежність, відповідальність, активність, чесність, ретельність тощо); когнітивний компонент (зна
ння про сутність, зміст, спрямованість та цілі громадської діяльності, вміння реалізовувати цю діяль
ність, навики громадської участі, громадської взаємодії); ціннісний компонент (пріоритети цінностей 
свободи, волі, незалежності, відповідальності, чесності, сміливості у думках та вчинках, активного та 
продуктивного життя, добробуту інших); емоційновольовий компонент (відчуття відповідальності, 
вміння проявляти емпатію, довіру, впевненість у досягненні успіху, та у власних силах) [6]. Саме ці 
складові психологічної готовності молодої людини до громадянської активності варто розвивати, щоб 
молодь із пасивних членів соціуму перетворити на активних.

Доцільно розглянути форми прояву громадянської активності. Відтак, В. О. Сухомлинський визна
чає громадянську активність як внутрішню спрямованість особистості, яка здатна впливати на розви
ток гуманного суспільства, і пов’язана з реалізацією національних інтересів. Він виділив основні форми 
прояву громадянської активності: правова, політична і моральна [7]. Правова громадянська активність 
спонукає вставати на захист прав та свобод громадян: своїх власних, певної спільноти, громадського 
об’єднання. Політична – передбачає періодичне спілкування та зв’язок з органами влади різних рівнів 
(залежно від рівня активності). А моральна – виховує почуття патріотизму та відповідальності перед 
державою та її народом.

О. Б. Плига виділяє громадянську активність як одну з форм суспільної активності, спрямовану на 
реалізацію інтересів соціальних груп у сфері суспільних відносин і громадського життя, яка регулю
ється правовими нормами держави. До форм громадянської активності О. Б. Плига включає: участь 
у виборах, в об’єднаннях, у місцевому самоврядуванні, громадянська ініціатива, акти громадянської 
непокори, громадські слухання [8].

Отож, громадянська активність – це така форма активності, яка реалізується на рівні інститутів 
громадянського суспільства та сприяє розвитку цього суспільства, реалізації приватних потреб та ін
тересів індивідів, груп та колективів.

Так, М. Й. Боришевський громадянську активність як ту, що спрямовує активність особистості в 
русло суспільнозначущої діяльності, прирівнює до громадянської позиції [9]. Тому є сенс розглядати 
громадянську позицію як самостійну форму соціальної активності, яка має власні цілі, механізми та 
очікуваний результат. 

Аналіз наукових поглядів на проблему громадянської активності показав, що більшість фахівців 
визначили поняття громадянської активності як внутрішнє прагнення до діяльності, спрямоване на 
здійснення соціальних функцій з метою зміцнення існуючого в соціумі суспільнополітичного поряд
ку. Підвищити рівень громадянської активності покликана громадянська освіта.

Зрозумілим є те, що провідну роль в реалізації громадянської освіти повинні відігравати навчальні 
заклади (формальної і неформальної освіти): дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні 
заклади (загальноосвітні школи ІІІІ ступеня, гімназії, колегіуми, ліцеї, спеціалізовані школи), профе
сійнотехнічні навчальні заклади; вищі навчальні заклади ІІV рівнів акредитації (коледжі, технікуми, 
училища, інститути, університети, заклади післядипломної освіти та інші вищі навчальні заклади), по
зашкільні навчальні заклади (центри, будинки, установи, клуби, бібліотеки); заклади та установи куль
тури, громадські (неурядові, молодіжні) організації [10]. 

Також, молодіжні організації є важливим фактором, що впливає на громадянську позицію молоді 
шляхом проведення виховних заходів, конкурсів, семінарів, тренінгів [11]. У своїй діяльності вони 
орієнтуються на активну молодь і залучають її до групи організаторів своїх проектів. Опосередковано 
вони також охоплюють пасивну молодь, пропонуючи їм долучитися до заходів у якості глядачів. Та
ким чином зіштовхуючи з мертвої точки активність тієї чи іншої молодої особистості, вони здійсню
ють вагомий внесок в активізацію її громадянської свідомості.
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Для розуміння ефективності діяльності молодіжних організацій в контексті формування громадян
ської позиції, варто порівняти підсвідоме ставлення до цього процесу молоді, залученої та незалученої 
до діяльності в цьому інституті громадянського суспільства. 

Психосемантичне дослідження дає можливість зрозуміти справжні настрої молоді стосовно дослі
джуваного питання. Метод є універсальним засобом визначення прихованих інтенцій респондентів, 
адже дозволяє визначити психологічне значення слів, а відповідно і ставлення респондентів до них і 
того, що з ними пов’язано. Психосемантичне дослідження складається із асоціативного експерименту 
та семантичного диференціалу.

Під час опрацювання анкет семантичного диференціалу було отримано дані, які відображають під
свідоме психологічне ставлення молодих людей до громадянської позиції молоді. Аналіз результатів 
опитування представників молоді, які не мають жодного стосунку до діяльності молодіжних організа
цій. Таблиця 1 дозволяє побачити наступні числові показники за кожним із факторів:  

Таблиця 1
Cемантичний диференціал сполучення слів громадянська позиція молоді: показники для молоді не 

залученої до активної діяльності в молодіжних організацій [авторські напрацювання] 
3 2 1 0 1 2 3

погана – хороша 3 0 1 3 4 6 4

огидна – гарна 0 2 1 8 4 4 1

неприємна – приємна 0 2 2 4 9 3 0

повiльна – швидка 1 3 2 6 7 1 0

паcивна – активна 3 2 3 8 3 1 0

cтатична – динамічна 1 0 5 6 6 2 0

cлабка – сильна 4 4 2 2 6 2 0

маленька – велика 4 6 4 3 3 0 0

легка – важка 0 0 1 4 3 6 6

За допомогою табличних даних видно, що молодь, яка не залучена до активної діяльності моло
діжних організацій оцінює громадянську позицію молоді як таку, що є хорошою. Про це свідчать ви
сокі показники у всіх стовпчиках з позитивними значеннями. Щодо фактору «огиднагарна», можна 
зробити висновок про нейтральне ставлення з позитивною динамікою. Громадянська позиція молоді є 
більше приємною і швидкою, ніж неприємною і повільною. В основному нейтральною вона є стосовно 
фактору «пасивностіактивності» та «статистичностідинамічності», але з помітним відхиленням пере
важної більшості балів до негативних показників. Останнє свідчить про те, що представники не залу
ченої до громадської діяльності молоді або не бачать результатів діяльності молодіжних організацій, 
або взагалі є не обізнаними у цій сфері. Також ці молоді люди вважають громадянську позицію молоді 
«маленькою», тобто незначною і «важкою» одночасно. Абсолютно протилежними є результати семан
тичного диференціалу, виконаного представниками активної молоді (Таблиця 2).

Таблиця 2
Cемантичний диференціал сполучення слів «громадянська позиція молоді»: показники для молоді, 

залученої у діяльність молодіжних організацій [авторські напрацювання] 
3 2 1 0 1 2 3

погана – хороша 0 1 3 4 4 6 2

огидна – гарна 0 3 0 8 2 6 1

неприємна – приємна 0 1 2 7 6 1 3

повiльна – швидка 1 2 3 4 5 3 2

паcивна – активна 0 3 0 3 5 6 3

cтатична – динамічна 0 1 2 4 7 3 3

cлабка – сильна 0 2 3 4 6 2 3
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маленька – велика 1 2 3 7 5 1 1

легка – важка 1 0 5 8 4 0 2

Очевидно, що у ранжуванні група респондентів, яка залучена до діяльності у молодіжних організа
ціях стосовно всіх факторів громадянській позиції молоді приписує позитивні характеристики. Відтак 
вона є хорошою, гарною, приємною, швидкою, активною, динамічною, сильною і нейтральною від
носто факторів «маленькавелика» та «легкаважка». 

Порівняння показників респондентів, які входять до молодіжних організацій та тих, що не є їх ак
тивними учасниками, демонструють різницю у сприйнятті громадянської позиції згідно із середнім 
балом за кожним із факторів, який наведено у Таблиці 3.

Таблиця 3
Cемантичний диференціал сполучення слів «громадянська позиція молоді»: зведені показники 

[авторські напрацювання] 
загальна тенденцiя: позитивна

най чаc тот нi ший 
суміс ний бал

Cередній бал
Cереднiй бал – 1.1

(0.2 молодь; 1.9 активісти)молодь Активісти

ФАктор оцIнки 2 2.3 2.2 – позитивна

погана – xороша 2
6 м 

3 2.8 2.9
6 а

огидна – гарна 0
8 м

1.6 1.8 1.7
8 а

неприємна – приємна 1
9 м

1.5 2.2 1.85
6 а

ФАктор Cили -0.9 2.5 0.8 – не дуже сильна

cлабка – сильна 1
6 м

– 0.3 1.2 0.45
6 а

маленька – велика 0
3 м

2.7 3.3 0.3
7 а

легка – важка 0
4 м

0.3 3 1.65
8 а

ФАктор АктивноCтI -0.4 0.8 0.2 – малоактивна, 
 малодієва

повiльна – швидка 1
7 м

2 2 0
5 а

паcивна – активна 0
8 м

4.5 0 2.25
3 а

cтатична – динамічна 1
6 м

5.3 0.3 2.8
7 а

Відтак, з таблиці 3 видно, що громадянська позиція молоді має середній бал 1.1 з трьох можливих. 
Таку тенденцію можна охарактеризувати як позитивну. Щоправда, якщо взяти до уваги середні бали за 
різними групами молоді, то очевидною є різниця у сприйнятті: 0.2 – середній бал молоді, яка не бере 
участі у діяльності молодіжних організацій, що характеризує громадянську позицію як позитивне, але 
незначне явище; і на противагу їм – 1.9 як середній бал активної молоді. 

За фактором оцінки таке сполучення слів отримало 2.2, що дає можливість охарактеризувати його 
як позитивне. Розбіжність між різними групами молоді за даним фактором невелика – 0.3. 

За фактором сили середній бал громадянської позиції молоді становить 0.8, що характеризує її як 
не дуже сильну. Так, молодь, яка не залучена до діяльності молодіжних організацій, оцінює її силу на 
0.9, тобто вважає слабкою. Проте активісти вбачають її силу і оцінюють на 2.5. 
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Схожа ситуація і з фактором активності: 0.2 спільний середній бал, що характеризує громадянську 
позицію молоді як малодієву. Оцінка активності громадянської позиції пересічною молоддю становить 
0.4, а активною молоддю – 0.8.

Під час опрацювання анкет асоціативного експерименту було отримано дані, які відображають під
свідоме психологічне ставлення молодих людей до поняття громадянської позиції молоді. 

Першою групою, до якої входила молодь, що не залучена до діяльності у молодіжних організаціях, 
було проасоційовано сполучення слів «громадянська позиція молоді». Згідно з методикою досліджен
ня для аналізу результатів потрібно відбирати слова, повтор яких перевищив 2 рази, тобто, якщо асоці
ація на одне із запропонованих слів у трьох і більше людей була однаковою. 

Так, групою молоді, яка не демонструє активної діяльності у молодіжних організаціях, було проду
ковано дві cемантичні унiверcальні одиниці: активність (3), національна свідомість (3), що вказує на 
розуміння суті даного процесу, а також сприйняття його як активної діяльності для досягнення ідеалів 
в державі національно свідомими громадянами.

Другою групою, до якої входила активна молодь, було виокремлено семантичні універсальні оди
ниці для тлумачення пcиxологiчного значення поняття громадянської позиції молоді: 

1. Шість і чотири рази слово байдужість (10) стало асоціацією до запропонованих слів. Відтак, 
можна вважати, що основною проблемою сучасного суспільства і, зокрема, громадянської позиції мо
лоді є байдужість. Саме її молоді люди і намагаються подолати у своїй діяльності. 

2. Наступною семантичною універсалією стало слово патріотизм (5), що не дивно, оскільки патрі
отизм – це та якість, яку вони намагаються виховувати у собі та у інших.

3. Чотири асоціативні повтори у слів робота (4), влада (4), розвиток (4). Семантичні універсальні 
одиниці вказують на поступовий розвиток громадянської позиції молоді із серйозним ставленням, та
ким самим як до роботи у своїй громадянській боротьбі проти зловживань влади. 

4. Також активною молоддю було виокремлено семантичні універсальні одиниці політика (3), пе-
реживання (3) та надія (3), які свідчать про настрої молоді в умовах тієї політичної ситуації, яка скла
лася в сучасній Україні. Семантичні універсалії обов’язок (3) та громада (3) вказують на сприйняття 
громадянської позиції молоді як обов’язку, який повинен виконувати кожен представник громади, ко
жен громадянин України. А асоціативна одиниця аналізу сила (3) свідчить про підсвідоме розуміння 
громадянської позиції молоді як такої, що володіє силою, яка здатна змінити політичну та соціальну 
ситуацію в сучасному українському суспільстві на краще. Також громадянську позицію молоді визна
чено як активну, на що вказує семантична універсальна одиниця активність (3).

висновки. Отож, завдяки проведеним дослідженням було виявлено, що сучасний стан громадян
ської позиції та громадянської активності є незадовільним, хоча молодь готова брати участь в акціях 
протесту проти дій влади. Заважає цьому незнання, як досягти своєї мети. Місію у навчанні і форму
ванні активної молоді повинні взяти на себе молодіжні громадські організації, які користуються най
вищим рівнем довіри. 

Виявляється, що за рахунок активної діяльності та пропагування демократичних цінностей і па
тріотизму молодіжні організації здійснюють позитивний вплив на сучасну українську молодь. Так, із 
результатів дослідження очевидною є різниця у сприйнятті громадянської позиції як процесу та що
денної діяльності представниками молоді та активістів. Саме та частина молоді, яка бере участь у ді
яльності молодіжних організацій, вважає громадянську позицію молоді позитивною, сильною та ді
євою і усвідомлює її важливість у становленні громадянського суспільства та покращення умов життя 
громадян України. 
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зв’язки з громАдськістЮ молодіжних оргАнізАцій рівненЩини  
в процесі стАновлення громАдянської освіти тА виховАння в укрАїні

 
У статті розглянуто вплив зв’язків з громадськістю молодіжних організацій на процес станов-

лення громадянського суспільства. Зокрема, приділено увагу розгляду PR проектів, які вико нують 
функції громадянської освіти та виховання і сприяють формуванню активної громадянської позиції. 

Ключові слова: громадянська активність, громадянська освіта, зв’язки з громадськістю, мо-
лодіжні організації.

 
Natalia Kuryliuk. Public relations of youth organizations of Rivne region in the process of 

establishment of civic education and ubringing in Ukraine.
The article is devoted to the impact of public relations of youth organizations on the process of establishment 

of civil society. The author focuses attention on PR of the projects that help in the process of development of 
civil society and form active civic attitude of youth as one of the important qualities of a citizen.

Keywords: civic activity, active civic attitude of youth, public relations, youth organizations.
 
Формулювання дослідницької проблеми. Зрозумілим є те, що провідну роль в реалізації грома

дянської освіти повинні відігравати навчальні заклади (формальної і неформальної освіти): дошкільні 
навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади (загальноосвітні школи ІІІІ ступеня, гімназії, ко
легіуми, ліцеї, спеціалізовані школи), професійнотехнічні навчальні заклади; вищі навчальні заклади 
ІІV рівнів акредитації (коледжі, технікуми, училища, інститути, університети, заклади післядипломної 
освіти та інші вищі навчальні заклади), позашкільні навчальні заклади (центри, будинки, установи, 
клуби, бібліотеки); заклади та установи культури, громадські (неурядові) організації.

В Україні до нинішнього часу основною рушійною силою процесів становлення громадянської 
освіти були громадські організації, рухи, фонди. Молодіжні організації також не стоять осторонь і 
спрямовують діяльність у розвиток демократичної ментальності народу, його вмінням співпрацювати з 
владою, контролювати її, а їхня безпосередня комунікація з молоддю дозволяє впливати на вирішення 
проблеми пасивної громадянської позиції.

стан наукового дослідження проблеми. На сьогодні питання зв’язків з громадськістю молодіж
них організацій, а також їхньої ролі у процесі становлення громадянської освіти та виховання ще не
достатньо висвітлено у наукових дослідженнях. У статті подано теоретичні основи зв’язків з громад
ськістю, які розкривають такі науковці, як Г. Г. Почепцов та І. Ю. Палеха. Актуальність впровадження 
принципів громадянського суспільства, а також методи громадянської освіти та виховання подано у 
проекті Концепції громадянської освіти та виховання в Україні. Також питання громадянської освіти 
розглядають у своїх наукових працях Л. А. Найдьонова, Г. Г. Мірошниченко, А. Ф. Карась. 

мета статті. Розкрити основні засоби зв’язків з громадськістю, якими користуються молодіжні 
організації Рівненської області у процесі становлення громадянської освіти та виховання в Україні.

виклад основного матеріалу. Під час формування змісту громадянської освіти та виховання, згід
но з Проектом Концепції громадянської освіти та виховання в Україні, молодіжним організаціям по
трібно дотримуватися особистіснозорієнтованого, конкретноісторичного та діяльнісного підходів.

Особистісно-орієнтований підхід ставить інтереси особи у центр навчальновиховного процесу. 
За таких умов, центральною ідеєю громадянської освіти стає поняття невідчужуваних прав людини, а 
зміст її спрямовується на виховання громадянина демократичного суспільства, патріота України, що 
прагне вільного вибору і будує свою діяльність на основі визнання абсолютної цінності прав людини. 
Особистісно зорієнтований підхід до формування змісту громадянської освіти передбачає врахування 
вікових особливостей аудиторії, розробку кожного конкретного етапу навчання за віковою вертикаллю 
у взаємопов’язаному контексті всього навчальновиховного процесу [1]. 

Молодіжні організації пропонують різнопланові проекти, які задовольняють особисті потреби окре
мих представників молоді. На заходах молодіжних організацій шанується принцип демократії, оскіль
ки є можливість регулювання загального процесу глядачами, шляхом постановки запитань, пропозицій 
тем обговорення. При формуванні навчальних проектів, таких як «Школа молодого журналіста», вста
новлюється орієнтовний вік учасників, що стає основою підготовки, відповідних за рівнем складності 
матеріалів, а також критерієм відбору із загального числа бажаючих взяти участь у заході. 

Конкретно-історичний підхід вимагає розглядати навчальний процес в цілому, як історичну кате
горію, своєрідну модель конкретних вимог суспільства щодо підготовки молоді до життя та діяльності 
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в даному суспільстві на певному етапі його розвитку. Конкретноісторичний підхід спрямовує зміст 
громадянської освіти та виховання на вирішення найбільш актуальних для даного етапу розвитку укра
їнського суспільства завдань [2].

В процесі реалізації молодіжними організаціями освітніх, навчальних проектів конкретноісторич
ний підхід реалізовується за рахунок обговорення питань, важливих на сучасному етапі державотворен
ня. Відтак, на щотижневих «Дебатах», які організовує Молодіжна платформа «Яскраво», кожне із акту
альних запитань розглядається з різних точок зору. Таким чином, молодь, яка приходить на захід, має 
можливість зробити власні висновки та сформувати особисте бачення розв’язання проблемних питань. 

Діяльнісний підхід визначає спрямування змісту громадянської освіти на розвиток уявлень і вмінь, 
що сприяють успішній соціальній активності особистості. Цей підхід реалізується шляхом створення 
навчальних ситуацій, в яких апробовуються на практиці засвоєні громадянські цінності. Реалізація цьо
го підходу здійснюється шляхом викладення глобальних проблем посередництвом локальних на основі 
позитивного досвіду участі учнів і студентів у окремих громадянських акціях, проектах тощо [3].

Саме діяльнісний підхід – це та складова процесу громадянської освіти, яку молодіжні організації 
забезпечують найкраще. Акція «Зробимо Україну чистою», яку в Рівненській області координувала 
ФРІРівне, є прикладом громадянської акції, яка сприяла активізації молоді навколо проблемної ситуа
ції та власною діяльністю учасників спонукала їх до засвоєння громадянських цінностей.

Традиційні методи освіти, якими користуються в процесі викладання предметів громадянської осві
ти вчителі у школах та викладачі у вищих навчальних закладах, не орієнтовані на активну взаємодію 
молодої людини з учителем або викладачем та однолітків між собою, самостійне і спільне прийняття 
рішень, що має бути вирішальною передумовою їх громадянської активності в майбутньому [4]. 

Тому пріоритетну роль у громадянській освіті мають відігравати активні методи, що стимулюють 
творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення і базуються на принципі багатосторонньої вза
ємодії [5]. Такі PRзаходи молодіжних організацій, як «Співанка» (молодіжна платформа «Яскраво»), 
«Smart meetings» та «Форум молодих лідерів Рівненщини» (молодіжна організація «Smart People») є 
поєднанням творчого компоненту з освітнім процесом. Під час виконання українських пісень у колі 
однодумців кілька разів серед учасників виникали нові ідеї акцій та заходів, а після зустрічей з відо
мими успішними людьми у кожного виникає відчуття окриленості та віри у власні сили. Фактично, 
молодіжні організації забезпечують найвищий ступінь взаємодії між учасниками, особливо під час 
групових завдань для вирішення проблемних ситуацій. 

Потрібно віддати належне молодіжним організаціям, які усвідомлюють, що громадянська освіта 
може бути ефективною лише за умов створення широкого культурного контексту, причетності всього 
суспільства до справи утвердження демократії, надання вихованцям прикладів ефективної громадян
ської дії, тому до справи громадянської освіти залучають широкі кола громадськості, родини та засоби 
масової інформації. 

Зважаючи на періодичні акції та заходи молодіжних організацій, спрямовані на позитивні зрушення 
у свідомості молоді в бік демократії та активної громадянської позиції, їхні зв’язки з громадськістю 
поступово досягають найвищого рівня налагодженості контактів з молодими жителями міст. Це ви
являється в тому, що:

1. Завдяки використанню можливостей соціальних мереж молодіжні організації знаходяться у по
стійному контакті з цільовою аудиторією.

2. Існує високий рівень зворотного зв’язку, адже постійно організовуються опитування підписників 
у соціальних мережах та на сайтах організацій стосовно майбутніх подій та проектів. Вивчаючи думки 
цільової аудиторії, молодіжні організації здатні найкраще зі всіх інститутів громадянського суспіль
ства задовольняти їхні потреби.

3. Вагомою причиною ефективної комунікації з громадськістю є високий ступінь звітності молодіж
них організацій, яка здійснюється за допомого фото та ідеоматеріалів їхніх заходів.

4. Співпраця із засобами масової інформації дозволяє поширювати ідеї молодіжних організацій се
ред широких кіл громадськості.

5. Використання eventменеджменту сприяє поєднанню в кожній акції двох складових, а саме PR
заходу та освітнього проекту. Це дозволяє здійснювати навчання поряд з формуванням лояльності до 
молодіжної організації, яка його реалізовує. 

У своїй діяльності будьяка організація, що існує в сучасному інформаційному просторі, повинна 
усвідомлювати важливість використання засобів зв’язків з громадськістю, адже від того, наскільки 
вміло їх поєднано, залежить рівень обізнаності суспільства про діяльність організації. Зв’язки з громад-
ськістю – це спеціальна система управління інформацією (у тому числі соціальною). Під управлінням 
тут слід розуміти процес створення інформаційних приводів та інформації зацікавленою в ній сторо
ною, поширення готової інформаційної продукції засобами комунікації для цілеспрямованого форму
вання бажаної громадської думки [6].

На території Рівненської області та у м. Рівне діє понад 73 молодіжних організацій різного спряму
вання. Наразі у м. Рівне є декілька молодіжних організацій, які усвідомлюють визначну роль зв’язків з 
громадськістю, і відповідно до цього активно їх використовують. До числа цих організацій належать: 
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Молодіжна платформа «Яскраво», Рівненська молодіжна громадська організація «Фундація регіональ
них ініціатив», Молодіжна організація «Smart People» та Громадська платформа «МолодьДІЄ».

Порівнюючи засоби PR успішних молодіжних організацій Рівного можна скласти систему просу
вання кожного окремо взятого проекту з оптимальним набором засобів зв’язків з громадськістю. 

Перш за все, це event-менеджмент або управління подіями, яке полягає в організації заходів і є 
одним з найефективніших засобів зв’язків з громадськістю [7]. Молодіжні організації постійно ним 
користуються, адже він дозволяє досягнути довготривалого ефекту у формуванні іміджу організації, 
володіє найбільшим впливом на суспільні інтереси та потреби. 

Використовуючи eventменеджмент молодіжні організації виконують функції планування, органі
зації та контролю за проведенням унікального заходу. Будьяка подія задумується з певними цілями, 
які враховуються на етапі планування заходу. Крім цілей важливо розрахувати і очікувану кількість 
учасників, для забезпечення всіх комфортними умовами під час події. Доцільно звертати увагу на ві
кову категорію для якісного підбору музичного оформлення, тематики заходу та інтерактивних розваг. 
Однозначно, що важливо враховувати місце проведення заходу, а також альтернативне місце на випа
док форсмажорної ситуації. Часто організація заходів молодіжними організаціями потребує технічно
го забезпечення, про яке також слід думати на етапі планування події. На етапі організації одночасно 
здійснюється і контроль за виконанням обов’язків, закріплених за кожним із членів команди. 

Eventменеджмент є найскладнішим із всіх засобів зв’язків з громадськістю молодіжних організа
цій, адже крім реалізації заходу та продумування всіх його аспектів, він потребує залучення цільової 
аудиторії. Цей процес відбувається за допомогою використання інших засобів зв’язків з громадськістю. 

Отже, молодіжні організації використовують події як засіб формування власного іміджу, безпосе
реднього спілкування та стабільної підтримки комунікації з прихильниками своєї діяльності, кількіс
ного збільшення представників цільової аудиторії та власної популяризації. 

Жодна подія не залишається поза увагою соціальних мереж. Тут доречним буде згадати висловлю
вання Біла Гейтса: «Якщо Вас немає в Інтернеті (соціальних мережах) – ви не існуєте». Саме із соці
альних мереж починається поширення інформації про будьяку акцію, подію, захід, корисний ресурс. 
Соціальні мережі займають вагому частку життя українців, про що свідчать дані експертної установи 
із соціальних мереж – лабораторії www.SarafannoeRadio.org, яка оприлюднила результати дослідження 
топ20 соціальних мереж України (Табл. 1):

Таблиця 1
ТОП-20 соціальних мереж України [8]

назва мережі місце в україні місце в світі Частка українців

1. Vkontakte.ru 2 36 11,1%
2. Mail.ru 4 31 6,5%
3. YouTube.com 7 4 > 0,4%
4. Wikipedia.org 8 6 0,4%
5. Odnoklassniki.ru 10 93 7,7%
6. LiveJournal.com 11 82 6,3%
7. LiveInternet.ru 19 294 11,5%
8. Blogger.com 22 7 > 0,4%
9. Facebook.com 24 2 > 0,4%
10. Twitter.com 32 12 > 0,4%
11. Habrahabr.ru 48 1727 17,5
12. Flickr.com 50 33 > 0,4%
13. PartyPoker.com 67 140 > 0,4%
14. Travian.com.ua 78 10186 97,6%
15. LinkedIn.com 91 37 > 0,4%
16. RuTube.ru 98 998 7,5%
17. Mamba.ru 105 1582 10,0%
18. LovePlanet.ru 134 2051 9,5%
19. Diary.ru 168 1102 5,5%
20. Connect.ua 206 21135 55,6%
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Не дивує той факт, що керівники молодіжних організацій Рівного джерелами поширення інформації 
обирають: Vkontakte.ru, Facebook.com, Twitter.com, а також YouTube.com для розміщення відеопре
зентацій та репортажів власних заходів. Соціальні мережі – найшвидший, найлегший спосіб зібрати 
власну аудиторію, і що є дійсно важливим – те, що кожен проект має своїх підписників, які самостійно 
стежать за новинами та оновленнями. Їх значно легше залучити до всіх проектів. Найбільшою пере
вагою соціальних мереж як засобів зв’язків з громадськістю є їхня безкоштовна основа: єдиний ресурс, 
який потрібно задіяти – це час. Керівник молодіжної організації «Smart People», Тарас Комаренко, не 
бачить сенсу витрачати гроші на друк флаєрів, на оплату праці промоутерів, коли в кращому випадку 
лише 25 % поліграфії потрапить до рук цільової аудиторії, а решта 75% – стануть просто викинутими 
на вітер коштами. 

Іншим поширеним інструментом PR виступають засоби масової інформації. В Рівненській області 
вони представлені наступними 86 друкованими засобами. Звісно, молодіжні організації, які знаходяться 
в районних центрах, поширюють інформацію в доступних районних ЗМІ, в той час як молодіжні органі
зації, які знаходяться в м. Рівне користуються інформаційною підтримкою обласних. До числа таких дру
кованих засобів масової інформації належать «Рівне експрес», «Рівне вечірнє», «ОГО», «РівнеРакурс».

Телебачення має найменшу за кількістю складову (5): Телерадіокомпанію «РівнеАтом» (м. Кузне
цовськ), Обласну державну телерадіокомпанію, ТзОВ Телекомпанію «Рівне1», ПП «Телерадіокомпа
нію СфераТВ», ТзОВ Телерадіокомпанію «Дубно».

Радіостанції Рівненської області нараховують 26. Молодіжні організації м. Рівне звертаються за 
інформаційною підтримкою до керівників ЗАТ Радіо «Трек», Обласної державної телерадіокомпанії, 

Залежно від масштабу заходу молодіжні організації роблять все можливе, щоб він набув масового 
розголосу. Але засоби масової інформації потребують великих коштів, тому молодіжні організації роз
міщують повідомлення про свої заходи на спонсорській основі, після чого на всіх оголошеннях, афі
шах, повідомленнях про заходи в соціальних мережах розміщується логотип спонсора в рубриці «наші 
спонсори», «наші партнери».

Офіційні веб-сайти молодіжних організацій та окремих акцій також стали обов’язковою складовою 
їхніх зв’язків з громадськістю. Часто всередині організації є людина, яка вміє писати сайти, в такому 
разі залишається заплатити лише за домен і хостинг, після чого цілий рік мати місце в глобальній ме
режі для розміщення власної інформації. Правильна оптимізація сайту призводить до зростання пошу
кового трафіку та прямих переходів. Часто він отримує власних читачів за допомогою реклами та по
силань у соціальних мережах, найчастіше у Vkontakte.ru, Facebook.com, Twitter.com. Вебсайт дозволяє 
виразити власну індивідуальність молодіжної організації. Часто велика частка відводиться дизайну, 
адже сайт є своєрідним обличчям молодіжної організації у глобальній мережі Інтернет. Вебсайт є офі
ційним джерелом повноцінної інформації про молодіжну організацію та заходи, які вона організовує. 

Схожою є політика блогосфери, відмінність лише в тому, що блоги слугують своєрідним поєднан
ням сайту та традиційного засобу масової інформації. Блоги є неформальними неофіційними сторін
ками лідерів молодіжних організацій. За допомогою них можна написати відгук про захід і цим самим 
його розрекламувати. В блогах, окрім презентацій заходів, основний інтерес викликають описи проце
сів організації подій, з якими труднощами довелося зіткнутися та як їх вирішували. Отже, найчастіше 
як засіб зв’язків з громадськістю блоги використовують керівники для популяризації організації, якою 
керують, заходів, які проводять та власного імені. 

Надзвичайно важливою складовою є фотографії та відео заходів, адже це один з найкращих ін
струментів, щоб нагадати про організацію після заходу. Так влаштована людська психіка, що кожен 
прагне знайти себе на світлинах. А при перегляді відео будьхто з нас намагається знайти себе в юрбі. 
Важливим є також фактор того, що люди, які не відвідували захід, також прагнуть подивитися фото
графії та відео, частіше всього, щоб побачити програму заходу, знайомих, вирішити, чи варто відвідати 
цей захід наступного разу. В будьякому випадку, такий стан речей дозволяє зробити фото та відео
звіти надзвичайно сильним та дієвим інструментом утримання аудиторії навколо події. І молодіжні 
організації його активно використовують у своїх зв’язках з громадськістю. 

Поліграфія – це ще один засіб, яким молодіжні організації послуговуються у своїх зв’язках з гро
мадськістю. Частіше всього друкуються афіші та квитки. Подібно до засобів масової інформації вона 
також є дорогою і застосовується виключно при організації платних заходів, а також за підтримки 
спонсорів. Часто молодіжна організація співпрацює з однією чи кількома рекламними фірмами і за 
їхній рахунок друкує власну поліграфічну продукцію, при цьому відображає на ній логотип спонсора.

Таким чином сукупність інструментів PR молодіжних організацій можна розглядати як перспектив
ний інструмент формування активної позиції молоді за умови дотримання особистіснозорієнтованого, 
конкретноісторичного та діяльнісного підходів, а також включення до його програми змістової части
ни громадянської освіти, зорієнтованої на розвиток уявлень молоді про громадянськість та шляхи її ре
алізації на основі формування емоційноціннісного компоненту громадянської культури особистості.

На основі вище зазначеного, у програми заходів та для їхнього якісного змістового наповнення вар
то включити обговорення тем, спрямованих на здобуття учнями та студентами досвіду громадянських 
вчинків і переживань, основних громадянських умінь [9], зокрема: 
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– реалізація свого права на участь у виборах та інших формах демократії; 
– обстоювання своїх прав, беручи участь у діяльності об’єднань громадян та громадських акціях; 
– захист своїх прав за допомогою державних органів та органів місцевого самоврядування; 
– обстоювання своїх прав за допомогою апеляції до суду, правоохоронних та правозахисних орга

нізацій; 
– орієнтування в умовах вільного ринку; відстоювання свої прав як споживача і платника податків; 
– використання типових прийомів та методів розв’язання проблемних ситуацій; 
– диференціювання емоційних та раціональних компонентів власного вибору; 
– критичне сприймання інформації, її самостійний аналіз; 
– розвиток комунікативних умінь. 
висновки. Отже, завдяки детальному обговоренню eventменеджменту, як одного з інструментів 

зв’язків з громадськістю молодіжних організацій, а саме як організацію та проведення шести відо
мих у м. Рівне заходів, таких як «Cпіванка», «Дебати», (Молодіжна платформа «Яскраво»), «Зробимо 
Україну чистою» («Фундація регіональних ініціатив»), «Smart Meetings» «Форум молодих лідерів Рів
ненщини» (Молодіжна організація «Smart People»), «Вуличний університет» («МолодьДІЄ»), визна
чено сукупність ефективних засобів зв’язків з громадськістю, якими найчастіше користуються моло
діжні організації. До неї увійшли такі інструменти PR, як eventменеджмент, соціальні мережі, засоби 
зв’язків з громадськістю, вебсайти, поліграфія, блоги, фотографії та відео. 

Таким чином, молодіжні організації сформували своєрідний ідеальний комп лекс зв’язків з громад
ськістю, за яким при організації заходу відділ файндрайзингу домовляється зі спонсорами та партне
рами про фінансування, або надання послуг (друк статті у пресі, оголошення про захід, або розіграш 
квитків на радіо); координатор проекту розподіляє обов’язки щодо створення групи в соціальних мере
жах, а також офіційного вебсайту для масштабного проекту; підбір матеріалів для їхнього наповнення; 
розповсюдження афіш, квитків; ресурсне та технічне забезпечення заходу; організація фото та відео
зйомки; запрошення відомих особистостей. 

Таке поєднання засобів зв’язків з громадськістю дозволяє молодіжним організаціям бути у постій
ному контакті зі своєю цільовою аудиторією, щоразу пропонуючи їй новий проект або той, що продо
вжується.
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Вадим Шулак 

зАстосувАння методики поЄднАння структурно-логіЧних схем  
із кАртАми розуму («MINd MAP») в громАдянській освіті

У статті автор ділиться досвідом використання структурно-логічних схем з поєднанням 
«карт розуму» на уроках історії та громадянознавчих предметів, що, на його думку, дозволить 
учням вивчати прийоми структурування та засвоєння навчального матеріалу з метою глибшого 
засвоєння державних програм з історії. 

Ключові слова: «карти розуму», структурно-логічні схеми, громадянська освіта, громадянське 
виховання, громадянська компетентність учителя. 

Vadym Shulak. Implementing methods of structural logic models with «mind maps» in civic 
education.

The author of the article shares his experience of using structural logical models in combination with 
«mind maps» in history lessons and in civic education which, according to him, allows students effectively 
learn the mentioned above disciplines. 

Keywords: «Mind map», structural logic approach, civic education, civic competence of a teacher.

Формулювання дослідницької проблеми. Громадянин України виховується через систему вихо
ваннння, яка утворена законодавчою базою Української Держави. Важливою метою системи україн
ської освіти є надання умов для формування та самореалізації особистості як відповідального грома
дянина України для подальшого розвою громадянського суспільства. Офіційні нормативні документи: 
«Національна доктрина розвитку освіти», Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI сто
річчя), «Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державнос
ті» є такими, що націлюють освітян на роботу для подальшого демократичного розвитку суспільства.

Діяльність вчителя спрямована на всебічний розвиток учня з метою виховання свідомого громадя
нина та допомоги в його адаптації до життя в суспільстві. Виходячи із цього дослідницькою пробле
мою, що розглядатиметься у статті, є розробка та втілення методики поєднання структурнологічних 
схем із картами розуму («Mind Map») задля досягнення високого рівня знань учнів для становлення їх 
відповідальної громадянської позиції як свідомих громадянин України.

Актуальність проблеми. Проблеми імплементації громадянської освіти були і будуть актуальними 
у світлі розвитку Української держави. Громадянське суспільство є таким, що потребує найбільшої 
уваги до найменших своїх громадян. Тому й не дивно, що наукові дослідження з цього приводу є 
актуальними. Крім того, потрібно зазначити, що найновіші технології, в першу чергу, ІТ, які мають 
високий потенціал у впливі на засвоєння знань з громадянознавчих предметів молоддю, є передовими 
і у поєднанні із наробками класичних методик є інновацією у створенні нового погляду на утворення 
громадянської спільноти.

стан наукового дослідження проблеми. Дослідженням вищезазначених проблем займаються ві
тчизняні науковці Г. Васянович, І. Зязюн, В. Кудін, Н. Потапова, О. Савченко, О. Сухомлинська, О. По
метун, Г.Фрейман та ін. Крім того, потрібно зазначити й західних спеціалістів, які мають відношення 
до розвою суспільства та освіти (Т.Бюзен та ін). 

мета і завдання дослідження. Метою представленого увазі дослідження є: 1) спроба запропону
вати інноваційну методику виховання громадянина України через систему громадянської освіти та 
поєднання традиційних та інноваційних технологій; 2) підвищення рівня освіти майбутніх громадян 
України шляхом інноваційних нововведень у систему освіти.

виклад основного матеріалу. Вивчення сучасного стану викладання громадянознавчих предметів 
в українській школі дозволяє стверджувати, що у нас існує гостра потреба у нових ефективних мето
дологічних розробках, застосування яких дозволило б виховати відповідальних, свідомих громадян 
України через інноваційні технології навчання. 

Спробуємо продемонструвати один із таких інноваційних підходів на власному прикладі викорис
тання структурнологічних схем із картами розуму на уроках історії. 

Навчання історії займає одне з провідних місць в справі формування світогляду учнів. В умовах мо
дернізації сучасної школи підвищуються вимоги до якості підготовки учнів, збільшується обсяг знань. 
У цих умовах школяр стикається з величезним потоком інформації, яку він має можливість почерпну
ти з різних джерел. Складність і об’ємність матеріалу, який повинен засвоїти сучасний учень, істотно 
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ускладнює його цілісне сприйняття і осмислення. Матеріал запам’ятовується тим краще, чим більше 
він пов’язаний з якимись іншими фактами в різних контекстах і під різними кутами зору.

Створення схем є вдалим способом для запам’ятовування і відтворення інформації учнями з пере
вагою різних видів пам’яті, яка дозволяє почути, побачити і, припускаючись певних дій, запам’ятати 
необхідну інформацію і відтворити її у власному монологічному висловлюванні. Застосування схем 
є своєрідним планом для побудови монологічного висловлювання, а також допомагає у короткий час 
запам’ятати максимум необхідної інформації, особливо у поєднанні з ІТтехнологіями.

При використанні розробленої методики потрібно дотримуватися таких принципів:
1. Принцип системності – в якій всі елементи тісно пов’язані між собою і стають певною єдністю. 

Історія держави і права України – системна наука. Вона дає цілісне уявлення про державу і право в 
їхньому розвитку. Право без держави є беззахисне, а в сучасних умовах недійове без її владного забез
печення. 

Принцип системності орієнтує дослідника на розкриття цілісності об’єкта, на вияв його багатогран
них зв’язків. Держава та право – система надзвичайно складна й багатофакторна, кожна складова цієї 
системи є також система і потребує окремого вивчення. Це стосується держави в цілому, органів влади 
та управління, суду, законодавства, його галузей і т. ін. Всі ці системи існують у тісному взаємозв’язку 
і взаємодії. Яке б глибоке знання ми не одержали щодо кожного з цих факторів, уявлення про історію 
держави і права України буде неповним, якщо поза увагою залишаться зв’язки їхньої взаємодії і вза
ємообумовлень. Принцип системності забезпечує вивчення історії держави і права та її складових 
частин як єдиного цілого, як системи.

2. Пізнання історії держави і права показує, що вони як система не залишаються незмінними. Важ
ливим методологічним принципом у цьому контексті є принцип розвитку.

Спочатку формується передумова, потім можливість чогось нового, нарешті, за наявності відпо
відних умов, можливість перетворюється на дійсність. Так відбувається розвиток взагалі і зокрема 
державноправових явищ. Щоб відобразити державу і право в русі, історикоправове знання має бути 
рухомим, організованим у систему, що розвивається. Воно розвивається з найбільш простих форм 
(ранньофеодальна монархія, звичаєве право і т. ін.). Потім відбувається перехід до більш складних 
категорій, що відповідають більш високим ступеням історії. Принцип розвитку орієнтує історикопра
вове пізнання на осягнення становлення державності та права, відбувається сходження його від еле
ментарних форм організації до більш складних і розгалужених. При цьому він утримує в собі двоєдину 
умову: 1) виявлення джерел державноправового розвитку; 2) аналіз його конкретних форм і етапів.

Перше дає змогу осягти рушійні сили розвитку держави і права як рухомої системи, друге – виявити 
її форми.

В даному випадку принцип розвитку тісно змикається з принципом історизму, згідно з вимогами 
якого держава і право мають розглядатись у закономірному русі, в тісному зв’язку з конкретноісто
ричними умовами їхнього існування.

3. Принцип історизму вимагає виявлення характеру закономірностей, виникнення і розвитку дер
жави і права; закономірностей переходу від одного якісно визначеного ступеню їхнього розвитку до 
наступного; характеру закономірностей трансформації елементів попереднього ступеня в наступний 
ступінь на новому етапі історичного розвитку. Головне – сприйняття історії держави та права не пови
нно бути зведеним до звичайного опису подій.

4. Принцип оптимальності досягається шляхом вибору головного в досліджуваному матеріалі, а 
також ефективних прийомів, методів і форм навчальної діяльності. Він припускає поєднання різних 
методів, засобів і форм організації навчального процесу, а також створення необхідних навчальнома
теріальних, гігієнічних, соціальнопсихологічних, естетичних та інших умов для його функціонування. 

5. Принцип варіативності передбачає певну позицію викладача, що забезпечує самореалізацію кож
ного учня в навчанні. Для цього необхідно забезпечити урок спеціальними дидактичними матеріалами, 
щоб надати всім учням можливість вибору типу, виду та форми завдання відповідно до їх особистісних 
уподобань, особливостей мислення, інтересів. Варіативність також тісно пов’язана і з технологією про
ведення уроку, що передбачає різноманітність видів робіт, форм організації учнів, гнучкість і опера
тивність учителя в нестандартних ситуаціях, якими рясніє особистісноорієнтований урок.

Тому використання схем та «карт розуму» та робота за таким принципом у деякому проміжку часу 
дозволяє учням складати подібні структурнологічні схеми та «карт розуму» за аналогією. Це дає мож
ливість отримані навички переносити на навчання школярів самим моделювати «блоки».

6. Принцип науковості – складений матеріал відповідає науковометодичній базі професійнотех
нічної освіти України. Які основні вимоги закладені у цьому принципі? Перша вимога – до змісту 
освіти й навчання мають входити тільки наукові знання. Тобто, все, що пропонується молодшому по
колінню для засвоєння, повинно мати якість науковості. Якщо не за формою, то за суттю і змістом воно 
має бути таким, яким його відкрила наука, а практика перевірила і підтвердила, що знайшло своє за
стосування у природі, житті, техніці, в економіці і політиці. Ненаукової інформації, ненаукових знань 
у школі не повинно бути.



121Матеріали Першої науково-практичної конференції

 Тут, однак, є одна дуже важлива деталь. Шлях розвитку науки не завжди простий і прямолінійний. 
Урахування співвідношення історичного й логічного у змісті та процесі навчання є необхідною педа
гогічною умовою освіти й навчання та становить одну з вимог принципу науковості.

7. Принцип наочності. Під наочним можна розуміти таке, коли у складному об’єкті можемо виокре
мити, виділити прості елементи, кожен з яких є певним первинним чуттєвим образом. Тоді предмет 
можна розглянути як певну сукупність цих елементів.

Психологопедагогічна наука довела, що оволодіння суспільноісторичним дос відом передбачає 
відновлення і формування тих функцій і здібностей, з яки ми пов’язано його накопичення. З відновлен
ням цих функцій і здібностей у процесі засвоєння досвіду, очевидно, і пов’язано становлення опера
тивних оди ниць сприймання. До цього можуть належати, наприклад, геометричні фор ми та інші влас
тивості, якості, ознаки предмета і самі предмети або ключові слова. Ці системи засвоюються учнями 
і використовуються ними під час вив чення або закріплення особливостей навчального матеріалу, що 
сприймається.

Принципи навчання доповнюють і підсилюють один одного: свідомість – основа активності; по
слідовністю забезпечуємо доступність, а доступність – свідомість і міцність і т.д. Тільки сукупна дія 
принципів навчання забезпечує правильне визначення його завдань, відбір змісту, вибір форм, методів 
і засобів найбільш доцільної діяльності як педагогів, так і учнів. Перебільшення в навчанні значення 
одних принципів і недооцінка ролі інших призводить до зниження його ефективності.

Для формування й розвитку наукового стилю мислення учнів пропонується використати в навчаль
ному процесі таку форму роботи, як завдання само с тійного подання навчального матеріалу в текстово
му, графічному, табличному виді. 

При цьому треба звертати увагу на вимоги Державного стандарту базової і повної загальної серед
ньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (від 23.11.2011р. № 1392), що вка
зує про ґрунтування навчальних матеріалів «на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного 
і діяльнісного підходів» [1].

За висловленням Д. Локка, «логіка є анатомія мислення» [2]. Виходячи з цього, структурнологічні 
схеми можуть бути різноманітними і за будовою, і за призначенням: для аналізу головних образів; 
перевірки домашнього завдання; у поясненні нового матеріалу; у роботі над художніми засобами; у 
систематизації й узагальненні знань. 

При використанні схем потрібно звернути увагу на такі різні аспекти навчального процесу. Зокрема, 
організація всього навчального процесу й навчальної діяльності повинна бути чіткою. Це досягається 
тоді, коли створена певна структура уроку, теми або розділу. Наприклад, за умови наявності такої 
структури: 

1. Розгорнуте пояснення вчителем теми, завдань, які стоять перед учнями, основних питань, які ви
носяться для засвоєння знань. 

2. Викладання нового матеріалу з поетапним і стислим поясненням навчального матеріалу за схемами. 
3. Робота з аркушем схем. 
4. Домашня та індивідуальна робота з підручником і схемою. 
5. Контроль засвоєння знань (письмова, усна фронтальна перевірка). 
6. Практичне закріплення нового матеріалу. 
7. Систематизація й узагальнення знань. 
8. Огляд знань.
Наступним важливим аспектом є конструювання нового матеріалу теми в більш загальні блоки, 

тобто поєднання одразу кількох структурноспоріднених понять. За рахунок резерву навчального часу 
більше уваги варто приділяти творчим завданням. 

Структурнологічні схеми повинні бути простими, зрозумілими й наочними. У них повинні відо
бражатися основні поняття і зв’язки між ними, інформація, що міститься у сферах, повинна буди під
тверджена прикладами. 

Уже під час пояснення нового матеріалу учні повинні сприймати його у структурнологічній послі
довності й цілісності. Тому головна мета вчителя на даному етапі уроку – навчити учнів паралельному 
запису (конспектуванню) навчального матеріалу. 

Під час роботи зі схемами утворюється значний резерв навчального часу для виконання завдань, 
спрямованих на відпрацювання прийомів навчальної діяльності. Під час використання структурноло
гічних схем варто використовувати такі методичні прийоми: 

1) з першого уроку необхідно ознайомити учнів із особливостями цієї методики, позначенням схем;
 2) новий навчальний матеріал пояснюється чітко, зрозуміло, емоційно і доступно, з засобами на

очності [3]; 
3) після викладу нового матеріалу проводиться стисле пояснення конспективних слів схем; 
4) учням надається час, щоб перемалювати схему; 
5) під час підготовки домашнього завдання рекомендується відтворити зміст конспекту.
Завдяки структурнологічним схемам можна легко знайти логічну основу матеріалу, який вивчаєть

ся, визначивши його структуру і будову. Але найголовніше – дати учням основні орієнтири і вже на 
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цій структурнологічній основі вони розвиватимуть своє образне мислення, чітко висловлюватимуть 
свою думку.

Створення «карт розуму» у поєднанні зі структурнологічними схемами може допомогти досягнен
ню формування й розвитку наукового стилю мислення учнів.

 Карта розуму (або «Mind Map») – це графічне вираження процесів багатовимірного мислення і 
тому є найбільш природним способом мислення людського мозку [4]. Це потужний візуальний метод, 
який надає універсальний ключ до розкриття потенціалу, наявного в мозку кожного. Тому метод карт 
розуму доцільно застосувати у навчальній діяльності.

Карта розуму має чотири базові відмінні риси:
1) об’єкт уваги / вивчення сфокусоване у центральному образі; 
2) основні теми та ідеї, пов’язані з об’єктом уваги, розходяться від центрального образу у вигляді 

ідей;
3) гілки, що приймають форму плавних ліній, пояснюються і позначаються ключовими образами і 

словами. Ідеї   наступного порядку (рівня) також зображаються у вигляді гілок, що відходять від цен
тральних гілок і так далі;

4) гілки формують пов’язану вузлову структуру (систему).
У процесі виконання завдань учні вивчають прийоми структурування навчального матеріалу, на

приклад, окремої теми курсу історії та сприяє підходу в стилі мозкового штурму. Одночасно відбу
вається структурування наявних у них знань з даної теми. У них виробляються вміння підготовки на
вчального матеріалу для пояснення. Надалі під час самостійного вивчення навчальних тим отримані 
навички застосовуються для структурування вже нового  матеріалу. 

«Карти розуму» ідеально підходять для використання в навчальних закладах, можуть бути застосо
вані до будьяких видів завдань, адже здатні активно привертати увагу учнів різного віку, активізувати 
їх творче мислення, вміння самоорганізації і навички вирішення проблем. Гнучкість карт розуму до
зволяє розглядати будьяку тему або питання, вони можуть використовуватися для всього класу, групи 
або індивідуально. 

Крім ознайомлення своїх учнів з теорією і практикою карт розуму, викладач може використовувати 
їх у вирішенні низки власних практичних завдань, роблячи викладання і, відповідно, навчальний про
цес легшим і приємнішим заняттям.

На основі викладеного підходу методика має наступні кроки:
1. Створення блоків. 
Психологічні особливості контактів викладача і учнів під час навчання навчання диктують необ

хідність дещо іншого підходу до структурування навчального матеріалу. Широко відомі і використо
вуються в педагогічній практиці методи логічного структурування навчального матеріалу, що дозво
ляють наочно уявити собі як всю сукупність дидактичних одиниць, так і їх взаємозв’язок та ієрархію. 
Один з них – опорнологічні cхеми, що представляють структуру матеріалу в образносимволічнотек
стовому вигляді.

Кожному учневі пропонується проробити конкретну тему раніше вивченого матеріалу або під час 
вивчення нового навчального матеріалу. При цьому учні виділяють розглянуті у запропонованій темі 
питання, створюють блоки, які потім необхідно об’єднати в єдину структурнологічну схему. 

Таким же чином розробляється кожен блок окремо. Його варто наповнити «теорією», тобто чітко 
вказати розглянуті поняття, вказати зв’язок із уже наявними знаннями (датами, явищами). Кожен окре
мий блок повинен мати чітку структуру взаємопов’язаних ключових моментів. 

2. Створення «карти розуму».
Головний секрет карт розуму полягає в тому, що їх окремі елементи пов’язуються, головним чином, 

асоціативними зв’язками, найбільш звичними саме для людського мислення і пам’яті. Не випадково, 
багато прийомів мнемоніки будуються саме на асоціаціях. Ще одне застосування класичних карт ро
зуму – фіксація результатів «мозкового штурму» – добре відомого способу вирішення різних завдань.

Краще, якщо на інтелект карті буде не більше 57 елементів. Якщо елементів більше, слід спро
бувати згрупувати їх між собою. Карта повинна бути логічна: дотримані відносини між елементами, 
що за чим іде, що до чого і як пасує. Краще, якщо буде багато різних візуальних образів, які просто 
запам’ятати: для цього потрібно використовувати різні кольори, малюнки, символи. 

Традиційна «карта розуму» на аркуші паперу складається з декількох основних елементів. У центрі 
розташовується опис головної мети або поставленої проблеми. Зазвичай, такий опис розміщується у 
якунебудь геометричній фігурі, наприклад, овалі або прямокутнику. Від цього центрального елемента 
малюються гілки до першого рівня розділів карти. Зазвичай, це головні аспекти поставленої задачі. Від 
цих розділів малюються гілки до більш дрібних підрозділів. 

Всі елементи позначаються ключовими словами, різними символами і короткими описами. Розділи 
і підрозділи рекомендується розташовувати навколо центральної теми. Потім їх можна пов’язувати в 
потрібному порядку відповідно до логіки подальшого міркування. 

Другий варіант «карт розуму» застосовується у так званому «мозковому штурмі». У цьому випадку 
з одного краю листа малюється фігура, до якої вписується поточний стан проблеми, а поряд з проти
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лежним краєм вказується бажаний результат. Потім від вихідної фігури малюються гілки до якомога 
більшої кількості варіантів можливого досягнення поставленої мети. 

На цьому першому рівні карти зазначаються бажані результати кожного з таких варіантів дій. Далі 
процес повторюється вже на рівні цих рішень, і так до тих пір, поки один або декілька ланцюжків не 
призведуть до поставленої мети. Подальший аналіз готової карти дозволяє, поперше, відразу відкину
ти завідомо нездійсненні варіанти рішення задачі, а подруге, виявити найбільш вигідну стратегію дій. 

Для створення карт потрібно дотримуватися певних правил. А саме:
1) намалювати блок (довільної форми, це може бути коло, овал, квадрат, будьяке інше зображення 

або текст) в центрі;
2) усередині блоку написати назву теми, з якої працюємо;
3) основна тема може мати кілька асоціацій, припустимо, для початку їх буде чотири, далі намалю

вати лінії для кожної ідеї, підписати кожну лінію;
4) якщо основна тема не може бути доповнена лише тими ідеями, які написали раніше, намалювати 

додаткові лінії від центральної теми і підписати їх;
5) оскільки кожна додаткова ідея (асоціація другого рівня) може мати свої асоціації, потрібно роз

ширити карту, створивши лінії (асоціації) від нової ідеї або підтеми (це будуть асоціації або ідеї третьо
го рівня):

6) ідеї четвертого рівня можуть виходити із попередніх асоціацій, крім того можливі асоціації 5го 
та 6го рівнів.

Наприклад, варіантом такої картки може бути тема із всесвітньої історії «Початок Першої Світової 
війни», коли в ході роботи викладача із учнями та з текстом підручника може бути створена така карта 
розуму (див. Рис. 1).

На кінцевому етапі роботи учням пропонується підготувати пророблений матеріал для пояснення. 
Така робота вчить учнів моделювати навчальне заняття, а також сприяє розвитку аналітичного й еврис
тичного мислень. Створені схеми дозволяють наочно представити певну тему з історії.

Таким чином, запропонована методика дозволяє навчити учнів самостійно працювати над «блока
ми». Згодом учні самі моделюють загальну «картину» структурнологічної схеми у поєднанні із «кар
тами розуму».

Підсумковий результат роботи учнів за певною темою може відрізнятися, оскільки кожний може 
мати своє бачення структурнологічних зв’язків. Це залежить від інтелектуальних здібностей, аналі
тичних вмінь та психологічних особливостей і т.п. [6]. 

рис. 1 ментальна карта «протиріччя першої світової війни»

Тому доцільно виділити наступні етапи формування вміння складання структурнологічних схем та 
«карт розуму»:

1) демонстрація вчителем у процесі вивчення нової теми елементів схеми;
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2) навчання учнів основним умінням і навичкам створення структурнологічних схем та «карт ро
зуму»;

3) самостійне створення учнями структурнологічних схем та «карт розуму» або за допомогою ви
кладача. 

Кожний з етапів припускає застосування різних методів і прийомів, де чільне місце можуть займати 
інтерактивні технології. Вибір методичних засобів та прийомів залежить від різних факторів, примі
ром, загального рівня класу, наявності навчальних програм (аудіо, відео) і т.п. 

висновки. Робота викладача повинна бути індивідуалізована відповідно до особливостей кожного 
учня й повинна виходити з існування умовних груп рівня підготовки: сильної, середньої й слабкої. 
Індивідуалізація дозволяє оптимізувати навчальновиховний процес і призводить до поступового ви
рівнювання груп у наступному обміні підсумкових результатів роботи між учнями.

 «Майбутнє за системою навчання, що вкладалася б у схему учень-технологія-вчитель, за якої ви
кладач перетворюється в педагогаметодолога, технолога, а учень стає активним учасником процесу 
навчання» [5, 274].
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методикА зАстосувАння мехАнізму громАдського діАлогу  
нА рівні територіАльної громАди

У статті автор пропонує конкретно-практичні кроки застосування механізму громадського 
діалогу на рівні територіальної громади у вирішенні складних проблем, які вимагають злагодженої 
взаємодії різних акторів. Крім детальних рекомендацій, переконливо доведено переваги громад-
ського діалогу як ефективного методу залучення громадськості до пошуку найбільш прийнятних 
рішень та участі у їх безпосередній реалізації.

Ключові слова: громадській діалог, громада, громадській сектор. 

Serhiy Pinchuk. Implementation of civic dialogue mechanism on the community level.
In the article the author offers practical steps of implementing civic dialogue on the community 

level in solving complex problems that require cooperation of different actors. In addition to detailed 
recommendations, the author persuades his readers in benefits of civic dialogue as an effective method of 
community members’ involvement in decision-making and implementation process. 

Keywords: civic dialogue, community, and public sector. 

Формулювання дослідницької проблеми. Вирішення складних і багатопланових проблем міс
цевої спільноти вимагає широкого залучення громадськості до пошуку найбільш прийнятних шляхів 
розв’язання цих проблем, планування заходів та участь у їх безпосередній реалізації. Одним із механіз
мів, що забезпечує досягнення громадою спільної мети на засадах поєднання інтересів різних груп та 
максимального залучення ресурсів громади є громадський діалог.

Громадський діалог – це механізм пошуку шляхів вирішення суспільних проблем за участі зацікав
лених представників різних секторів суспільства: влади, бізнесу та громадськості.

Громадський діалог є унікальним інструментом, який однаково можна використовувати для вирі
шення як локальних, так і глобальних проблем. 

Застосування такого механізму у практиці місцевого самоврядування забезпечує згуртування міс
цевої влади, різних зацікавлених організацій та членів громади для спільного вирішення місцевих про
блем, заохочуючи їх до взаємодії, співробітництва та спільного інвестування ресурсів. Адже на місце
вому рівні Громадський діалог варто обмежувати пошуком ефективних шляхів вирішення проблеми 
– всі його учасники можуть бути включені у процес планування та безпосередньої реалізації заходів. Це 
призводить до розвитку партнерства у громаді та розширення поля формування соціального капіталу. 

метою статті, таким чином, є запропонувати читачам детальний огляд застосування методології 
громадського діалогу у розв’язанні проблем територіальних громад, що може також стати корисним в 
організації громадської роботи молоді. 

виклад основного матеріалу. Унікальність застосування Громадського діалогу полягає у тому, що 
ініціатором його започаткування може виступати будьяка із суспільних груп – громадськість, влада 
чи бізнес. Головним чинником тут виступає необхідність (чи бажання) максимального включення усіх 
зацікавлених сторін у процес вирішення певної проблеми чи сукупності проблем. Адже одного знання 
про проблему зовсім недостатньо для її вирішення – потрібно визначити найбільш ефективний спосіб 
її подолання та залучити достатню кількість ресурсів.

Розглянемо детально процес налагодження Громадського діалогу у громаді для вирішення суспіль
но значимих проблем. Технологія організації процесу діалогу складається з кількох основних етапів: 1) 
започаткування діалогу (визначення зацікавлених сторін; залучення лідерів зацікавлених сторін (фор
мальних чи неформальних) до участі у діалозі; створення діалогової групи); 2) організація процесу діа-
логу в громаді (формалізація діалогової групи; планування та організація діяльності діалогової групи); 
3) оцінка ефективності проведеного діалогу.

Найперше, що потрібно для започаткування діалогу – це чітке формулювання проблеми, навко
ло вирішення якої мають об’єднатися представників різних суспільних секторів громади. Опоненти 
можуть зауважити, що громадський діалог є об’єднуючим фактором громади і повинен існувати по
стійно, оскільки проблем у громаді, які необхідно вирішувати спільно за участю усіх секторів, є без
ліч. Формально правильно, але варто пам’ятати, що кожна проблема зовсім порізному стосується тих 
самих осіб чи груп: те, що для одних є першочерговим завданням, задля вирішення якого вони готові 
вкласти весь свій час та ресурси, іншими може взагалі не сприйматися за проблему. Вирішувати усі 
проблемні питання громади тим самим складом діалогової групи нереально. Кожна проблема має своє 
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коло зацікавлених сторін у її вирішенні. Саме тому, кожного разу процес діалогу потрібно починати з 
початку.

Після визначення та чіткого формування проблеми потрібно визначити коло зацікавлених сторін, 
яких ця проблема стосується і які можуть долучитися до її вирішення. Починати варто з відповіді на 
питання «Для кого саме це є проблемою?». Відповіддю на це питання має стати чітке визначення груп 
чи категорій осіб, які є незадоволені існуючим у цій сфері станом речей. Із представників цих категорії 
чи груп осіб потрібно сформувати так звану ініціативну групу по започаткуванню діалогу, вони ж ста
нуть кістяком майбутньої діалогової групи.

Знайти таких людей не складно. Як правило, це є громадські активісти, лідери певних соціальних 
груп, просто активні громадяни. Зазвичай, вони є «на виду» чи «на слуху» серед місцевої спільноти, 
оскільки постійно звертаються до влади, бізнесу, апелюють до громади через медіа з метою привер
нення уваги до проблеми та пошуку ресурсів на її вирішення. Одразу варто зазначити, що вони далеко 
не завжди знають оптимальний шлях вирішення проблеми, але своє бачення з цього приводу мають і 
будуть його активно відстоювати.

Зібрати таких людей необхідно для спільного окреслення кола зацікавлених сторін. Їх варто залучи
ти до цього процесу, оскільки вони напевно вже не по одному колу обійшли різні установи та підпри
ємства, а отже – знають частину зацікавлених осіб. При цьому зовсім не потрібно формалізувати цю 
спільноту як ініціативну групу чи будьяким іншим чином. 

Головним завданням цього етапу є створення Діалогової групи – представників зацікавлених у ви
рішенні проблеми категорій осіб та груп людей, що збираються для пошуку та обговорення шляхів 
подолання проблеми.

Для створення дієвої діалогової групи необхідно дати відповіді на питання: Хто має бути членом 
робочої групи? Кого саме буде залучено з цільових груп, посадових осіб, організацій громадянського 
суспільства, установ, бізнесу, навчальних закладів, медіа тощо? 

Для початку можна спробувати розширити категорію груп або осіб, яких ця проблема стосується 
безпосередньо, проте вони не проявляють особливої активності у її вирішенні. Далі – інші представ
ники громадськості, які можуть долучитися до участі у вирішенні цієї проблеми (наприклад, непри
буткові організації, що працюють в суміжному напрямку, релігійні громади тощо). Наступний етап 
– місцева влада, точніше керівники управлінь та відомств, які працюють в даній галузі згідно своїх 
функціональних обов’язків.

Залучити бізнес – завдання складніше, адже доведеться мати справу з діловими людьми, які за
ймаються вирішенням своїх завдань, пов’язаних із зароблянням коштів, розширенням ринків тощо. І, 
в більшості випадків, це є мало дотичним до вирішення суспільних проблем у громаді. По суті, залу
чення бізнесу до вирішення проблем громади – це діяльність, спрямована на розвиток корпоративної 
соціальної відповідальності – інвестування бізнесових структур у суспільнокорисну діяльність. Такий 
вид інвестування є складовою соціальної відповідальності бізнесу як зобов’язання компанії діяти еко
номічно, соціально і екологічно виправданими методами з урахуванням інтересів усіх зацікавлених 
сторін: інвесторів, клієнтів, працівників, партнерів, територіальних громад і громадськості в цілому. 

Фінансування чи вкладання нефінансових ресурсів у соціально значимі для місцевої спільноти про
екти є однією із складових корпоративної соціальної відповідальності. Як правило, корпоративні со
ціальні інвестиції розглядаються як складові програми зв’язків із громадськістю, спрямовані на роз
ширення зовнішніх контактів та створення сприятливого іміджу фірми. Зацікавлення бізнесу справами 
громади стає цілком природнім, коли це є одним із способів привертання уваги клієнта до компанії та 
впливу на його вибір. Соціальне інвестування допомагає комерційним структурам налагодити взаємо
вигідні ділові стосунки з органами влади та іншими зацікавленими сторонами, підвищити конкуренто
спроможність через формування та посилення позитивного іміджу в середовищі клієнтів та партнерів, 
перейти від «стихійної» благодійності до системного вирішення суспільних проблем, брати участь у 
формуванні соціального благополуччя громади через партнерські програми та проекти соціального 
розвитку. 

Але до цього відкриття кожен бізнес має дозріти. На жаль, необхідно прикласти чимало зусиль для 
переконання бізнесу в тому, що вкладати гроші у суспільно значиму діяльність вигідно, і що це при
носить бажані прибутки та створює добрий імідж компанії. 

Важливим елементом забезпечення прозорості та публічності роботи діалогової групи є включення 
до її складу представників засобів масової інформації. При цьому, їх участь не має обмежуватися ви
світленням ходу діалогу, адже масмедіа виконує не лише функцію інформування – вони спроможні 
формувати відношення населення до справи та спонукати до певних дій. Тому повноцінне включення 
представників медіа до процесу пошуку шляху вирішення проблеми та планування заходів для досяг
нення визначеної мети є вкрай важливим. 

Для фіксування даних про окреслене коло зацікавлених сторін та способу залучення до участі у діа
лозі можна використовувати таку форму (табл.1):
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Таблиця 1 
Відомості про зацікавлену сторону

показник дані
Зацікавлена сторона (назва особи, групи громадян чи організації)
Кількість громадян, які належать до зацікавленої сторони або на яких спирається зацікав
лена сторона

Можливості зацікавленої сторони (організаційні, фінансові, матеріальні тощо)

Якою мірою зацікавлена сторона довіряє Фонду громади
Лідер зацікавленої сторони (формальний чи не формальний)
Рівень занепокоєності зацікавленої сторони цією проблемою
Основні потреби та інтереси зацікавленої сторони (співвідносно до проблеми)
Чи потрібно залучати зацікавлену сторону до діалогу і чому. Можливості залучення за
цікавленої сторони. 
Найкращий спосіб спілкування із лідером для залучення до діалогу
В чому має полягати роль зацікавленої сторони у діалозі

По завершенню процесу визначення переліку потенційно зацікавлених сторін та їх лідерів постає 
інше завдання, а саме – їх залучення до активної участі у діалозі. Найкращим способом, звичайно, є 
проведення особистих зустрічей з цими людьми. До цих переговорів варто добре підготуватися, про
думати основні аргументи, підготувати пакет документів тощо.

Проте, цей найкращий спосіб може бути не завжди найбільш оптимальним. По перше, список заці
кавлених осіб може бути досить великим, а людей, здатних вести такі переговори, як правило, бракує. 
Відповідно, процес може зайняти надто багато часу. Тим більше, що мало від кого варто сподіватися 
на отримання позитивної відповіді одразу – потрібен буде час на ознайомлення з вашими документами 
та обдумуванням пропозиції. Контактувати доведеться кілька разів. Крім того, у громаді можуть бути 
інші особи, зацікавлені у вирішенні цієї проблеми, які не потрапили в поле уваги ініціативної групи по 
започаткуванню діалогу.

Тому варто застосувати інший механізм залучення зацікавлених сторін – проведення масового захо
ду по обговоренню проблеми, на який запросити усіх небайдужих. Це ні в якому разі не відміняє про
ведення аналізу зацікавлених сторін, описаного вище. Виявлених потенційно зацікавлених осіб варто 
письмово запросити на такий захід.

Для автора цих рядків найбільш прийнятною формою такого масового заходу є проведення кон
ференції за методикою «Відкритий простір» (англ. – «оpen space»). «Відкритий простір» – це універ
сальна технологія, що допомагає різним групам людей, громадам, організаціям розкрити свої сили для 
співпраці та взаємодії у вирішенні спільних проблем. Він структурує час і місце: учасники самі органі
зовують порядок денний конференції та графік роботи. В межах «відкритого простору» всі працюють 
над тими завданнями в рамках визначеної теми, які вони вважають важливими, і за які вони готові 
нести відповідальність. Конференції «відкритого простору» не передбачають головних доповідачів та 
наперед анонсованого розкладу роботи. Є лише тема, тобто проблема, для пошуку шляхів вирішення 
якої вони зібралися. Натомість, учасники самі визначають питання теми, які будуть обговорюватися у 
підгрупах. 

«Відкритий простір» – простіший, цікавіший та більш творчий за інші відомі методи групової робо
ти. Саме такий формат дозволяє:

– залучити невідомих нам зацікавлених осіб, адже крім попередньо запрошених, участь у конферен
ції можуть взяти усі, хто бажає обговорити заявлену тему;

– забезпечити можливість висловити свою позицію усім учасникам, скільки б їх не було;
– створити атмосферу неформального спілкування між учасниками в ході усієї конференції;
– максимально розкрити проблему, «розкласти» її на складові;
– сформувати конкретні пропозиції та консолідувати учасників навколо чітко визначених завдань 

(проектів);
– створити діалогову групу із осіб, які бажають долучитися до вирішення проблеми; для цього в 

рамках конференції потрібно запропонувати учасникам зголоситися до продовження роботи в рамках 
діалогової групи і внести свої прізвище та контакти до відкритого списку.

Діалогову групу потрібно буде ще доформовувати шляхом особистих запрошень осіб, які не внесли 
себе у список (або тих, хто з різних причин не був на конференції), але їх участь є важливою, напри
клад: представник профільного управління, громадські експерти у цій сфері, представники медіа, що 
висвітлюють проблеми, пов’язані з визначеною темою діалогу.
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Навряд чи варто сподіватися на значну кількість представників бізнесу серед учасників конферен
ції. Над їх залученням до участі у діалоговій групі доведеться працювати окремо, адже системну робо
ту з бізнесом не замінить жоден масовий захід.

На етапі організації процесу громадського діалогу важливо розуміти, що громадський діалог має 
суттєві відмінності від інших форм громадської участі в місцевому управлінні, наприклад – громад
ських рад. Найголовніше, громадський діалог не потребує формалізації шляхом прийняття положення 
про діалогову групу, затвердження складу групи, обрання голови, створення комітетів тощо. Діалогова 
група – це живий організм, функціонування якого залежить від зацікавленості представників громади у 
реалізації запланованих заходів. Якщо знайдений шлях вирішення проблеми лежить не в тій площині, 
в якій працює частина учасників діалогу, вони можуть втратити інтерес до процесу. Натомість, група 
поповниться новими учасниками, які працюють в окресленій сфері.

Склад діалогової групи не має бути сталим. У процесі діяльності до участі у її роботі можуть за
прошуватися необхідні фахівці або експерти, чи приєднуватися будьякі зацікавлені особи за власною 
ініціативою. Частина учасників перестане брати участь у засіданнях – це є об’єктивний процес, адже в 
будьякій громаді є особи, які використовують публічні заходи для самопіару, люблять поговорити, але 
не завжди готові до системної роботи по вирішенню озвучуваних ними ж проблем.

Проте, певні організаційні заходи для успішної реалізації завдань діалогу є необхідними. Найперше 
– запровадити ведення протоколів зустрічей. Це забезпечить послідовність роботи, а документування 
ухвалених рішень вбереже групу від «ходіння по колу», коли обговорення повертається до розгляду 
тих самих питань кілька разів. Крім того, важливим є документування взятих на себе добровільних 
зобов’язань учасників діалогу – це їх дисциплінує. Також важливо домовитися та зафіксувати порядок 
ухвалення рішень. Якщо діалогова група зможе приймати рішення за згоди усіх учасників – це іде
ально, проте так буває не часто. Голосування та ухвалення рішень більшістю є далеко не найкращим 
способом, адже меншість не обов’язково підпорядкується такому рішенню і може просто відійти від 
участі в діалозі. Крім того, у меншості можуть опинитися особи, які є ключовими в реалізації такого 
рішення. Тому варто знайти більш компромісний спосіб, наприклад, напрямки діяльності визначають
ся за загальною згодою, а конкретні дії та заходи реалізовуються за принципом добровільно взятих на 
себе зобов’язань учасниками діалогу. Якщо ж важливу для вирішення проблеми дію реалізувати ніко
му, у групи є два шляхи: знайти та залучити осіб, для яких це важливо і вони можуть це зробити або 
розробляти іншу стратегію вирішення проблеми. 

 Основною, проте далеко не єдиною, формою роботи групи є засідання. Діалогова група ні в якому 
разі не повинна замикатися у собі. Потрібно поширювати свої ідеї та впливи на більш широке коло 
громадськості шляхом проведення «круглих столів», експертних рад, участі у нарадах владних органів, 
проведення опитувань – тобто використовувати усі можливі заходи для включення громадськості у 
процес вирішення проблеми. 

Важливо, щоб діалогова група була орієнтована на результат. Якщо учасники діалогу постійно бу
дуть пам’ятати, що найголовнішим аспектом впровадження громадського діалогу є безпосереднє залу
чення представників цільових груп до пошуку шляхів вирішення проблеми та їх реалізації, то питання 
«що робити?» у них виникати не буде. Потрібно спланувати конкретні заходи та зорганізувати громад
ськість для їх реалізації.

Перший захід діалогової групи має відбутися у формі засідання і розпочатися із вирішення органі
заційних моментів. Група повинна обрати головуючого (співголовуючих) на засіданнях та секретаря. 
При цьому варто домовитися, чи головуючий (головуючі) обираються на весь час роботи групи, чи 
обрання таких осіб відбуватиметься на початку кожного засідання. Також необхідно обрати особу, яка 
вестиме протокол (можна цю особу назвати секретарем). Оптимально, якщо секретар діалогової групи 
не змінюється і ведення протоколів здійснює одна людина постійно. Учасники засідання також мають 
узгодити порядок ухвалення рішень.

Щодо робочих питань першого засідання: наслідками проведеної конференції (якщо в процесі фор
мування діалогової групи застосовувалася запропонована технологія «Відкритий простір») було на
працьовано декілька продуктів, які потрібно використовувати для подальшої діяльності:

– перелік зацікавлених в обговоренні проблеми осіб (список учасників конференції);
– складові проблеми (теми, які були запропоновані для обговорень у підгрупах) та бачення їх ви

рішення (протоколи обговорень у підгрупах);
– проекти, які готові втілювати учасники конференції.
Це є матеріал для першого засідання діалогової групи – детальне опрацювання визначених в ході 

конференції механізмів вирішення обраної проблеми та втілення їх у життя.
Хорошим результатом першого (чи кількох перших засідань, залежно від масштабу проблеми), ста

не вирішення таких питань:
– уточнення суті проблеми (її діагностика) та визначення напрямків її подолання (або пом’якшення, 

адже не всі проблеми є вирішуваними);
– окреслення широкого кола громадськості – представників різних секторів, яких варто долучити до 

реалізації заходів та визначення форм їх залучення;
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– формування плану заходів та дій з метою вирішення проблеми з визначенням чіткої послідовності 
їх реалізації, термінами, джерелами ресурсів та відповідальними за їх виконання особами.

Загалом, засідання потрібно проводити у разі необхідності: для підведення підсумків проробленої 
роботи та узгодження подальших дій.

У період між засіданнями важливою є робота з виконання запланованих заходів та дій. Потрібно 
визначити особу, що має забезпечувати координацію усіх залучених до виконання плану дій груп та 
підтримувати міжсекторальну взаємодію.

Діалогова група може працювати стільки часу, скільки існує предмет для діалогу. При цьому, тема
тика діалогу може бути зміщена в бік найбільш результативної співпраці між усіма секторами (владою, 
громадськістю, бізнесом). 

Завершується робота діалогової групи тоді, коли тема для діалогу вичерпана, або коли діалог пе
рестає бути конструктивним. На завершальному етапі відбувається оцінка ефективності проведеного 
діалогу.

Для налагодження більш ефективного громадського діалогу в подальшому важливим є проведення 
оцінки процесу. Для цього учасники діалогової групи повинні здійснити аналіз спільної діяльності від 
початку – способу формування групи, до завершення – отримання результатів її роботи. Оцінка може 
бути здійснена за допомогою опитувальника, поданого нижче:

– Як саме була заснована діалогова група і хто до неї входить? Які сторони громади залучені: пред
ставники місцевих органів влади, організації громадянського суспільства, ЗМІ, місцевого бізнесу, ці
льових груп? 

– Як склалися відносини між різними зацікавленими сторонами?
– Функціонування діалогової групи: хто складає план роботи, хто запрошує учасників, які процеду

ри прийняття рішень? 
– Скільки зустрічей було проведено, яка кількість учасників у середньому була присутня на зустрі

чах, чи вівся протокол усіх зустрічей? 
– Як здійснювався розвиток діалогу ? Чи був він конструктивним?
– Які заходи були здійснені впродовж виконання робочого плану?
– Чи всі сторони діалогу були залучені до безпосереднього виконання плану заходів?
– У який спосіб поширювалася інформація про діяльність діалогової групи, чи було цього достатньо 

для інформування громадськості та її залучення?
– Чи використовували ви інші методи роботи, окрім засідань діалогової групи, такі як: громадські 

обговорення, дослідження серед цільових груп тощо?
– Які досягнуто кількісні та якісні результати проведеного діалогу?
– Що було найскладнішим аспектом у цьому процесі?
– Фактори успіху та невдач.
– Отримані уроки для майбутньої діяльності соціального діалогу.
– Загальна оцінка процесу (думка учасників діалогу та місцевих експертів).
Аналіз результатів цієї оцінки допоможе оцінити рівень організаційної роботи, ефективність прове

дених масових заходів та застосованих інструментів інформування чи залучення громадськості тощо. 
Приклад застосування громадського діалогу. Організація, хід та результати діяльності громадсько

го діалогу в шести громадах України детально описано у практичному посібнику «Міжсекторальний 
діалог: ЗМІвладагромадськість», виданому в рамках проекту ЄС/РЄ «Сприяння європейським стан
дартам в українському медійному середовищі» у 2010 р. Наведемо один із успішних прикладів засто
сування цього механізму на рівні громади. 

Протягом 2009 – 2010 рр. РНГО «Центр соціального партнерства» (далі – ЦСП) у м. Черкаси орга
нізував громадський діалог, який згодом отримав назву «Громада за чисте довкілля». Фактично, ЦСП 
виступив лише ініціатором активності, яка тривалий час назрівала в громадському секторі міста. Про
цеси активізації співпраці між громадськістю, ЗМІ та владою міста в Черкасах розвивались одночасно. 
Міська рада потребувала активності, яку можна було вигідно презентувати виборцям як досягнення. 
Громадські організації міста активно впроваджували екологічні проекти без координації виконуваних 
робіт між собою, що призводило до певної фрагментарності громадської активності. ЗМІ бачили лише 
поверхневі прояви роботи з покращання екологічної ситуації в місті, водночас пропускаючи важливі 
нюанси, заховані в деталях. 

ЦСП вчасно «одягнув в організаційну форму» потреби всіх зацікавлений сторін і сформував Діа
логову Групу. В результаті учасники могли задовольнити свої потреби в інформації: міська рада – в 
PRкомпоненті проекту; громадські організації – у координації зусиль, медіа – в отриманні доступу до 
первинних джерел інформації – учасників Діалогової групи. 

На час початку діалогу ініціатори отримали повну підтримку з боку міської влади, оскільки саме в 
той час мерія розробляла та починала впроваджувати в життя власну програму «За чисте місто» з ви
користанням великої кількості ПРтехнологій та міських ресурсів. Учасники Діалогу – громадські ор
ганізації – розгорнули досить активну власну діяльність у напрямку покращання екологічної ситуації 
в місті. Було проведено значну кількість екологічних акцій, конкурсів, тренінгів тощо. Розроблено та 
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видано методичний посібник для вчителів «Прибери планету». Багато з цих заходів отримували під
тримку органів влади та висвітлювалися у засобах масової інформації. Велика кількість практичних 
ідей народилася під час конференції проведеної за технологією «Відкритий простір», тема якої була «Я 
та мої ініціативи задля забезпечення чистоти мого міста». Завдяки такому формулюванню діяльність 
учасників діалогу була спрямована на реалізацію конкретних дій, акцій, проектів екологічного харак
теру [1, с. 24]. 

Перший досвід проведення діалогу в громаді є надзвичайно важливим для розвитку ефективної 
взаємодії суспільних секторів. Неуспішність першого діалогу, тобто відсутність якогось видимого ре
зультату об’єднання зусиль різних секторів, може поставити крапку на застосуванні цього механізму 
місцевою спільнотою в подальшому, навіть коли виникне проблема, яку вирішити в інший спосіб буде 
просто неможливо. Тому починати впровадження громадського діалогу варто навколо вирішення на
гальної для громади проблеми. 

На наш погляд, таких проблем може бути одразу декілька, але для початку вибрати потрібно одну 
– проведення кількох громадських діалогів одночасно є не зовсім розумним кроком. Тому для визна
чення проблеми, що виноситься на розгляд громадського діалогу, пропонується здійснити вибір з ви
користанням таких критеріїв:

Гострота або актуальність проблеми у громаді.
Далеко не кожну проблему громада готова сприйняти як першочергову для вирішення, хоча в її іс

нуванні не сумнівається ніхто. Для прикладу: створення безперешкодного простору для пересування 
людей з обмеженими фізичними можливостями чи поводження з бездомними тваринами. Напевно, всі 
погодяться, що просто необхідно зорганізувати всю громадськість на вирішення цих проблем, але не 
зараз, а після... (перелік поважних причин у кожній громаді буде свій).

Реалістичність вирішення проблеми на місцевому рівні (силами громади).
Мабуть, в кожній громаді так чи інакше, постає питання рівня суспільної моралі серед молоді. Але 

чи під силу зрушити цю проблему в межах окремо взятої громади? Провести окремі заходи для частко
вого пом’якшення цієї проблеми можна, вирішити – навряд.

Наявність однакового розуміння цієї проблеми різними суспільними секторами: громадськістю, 
владою, та, бажано, бізнесом.

Чи впевнені ви, що влада вашої громади дійсно всерйоз готова взятися за вирішення, для прикладу, 
проблем осіб без постійного місця проживання, навіть якщо група таких людей у громаді є досить чи
сельною? Так, представник профільного управління (на рівні головного спеціаліста) буде відвідувати 
засідання діалогової групи, говорити потрібні речі. Можливо, спроможеться навіть «пробити» якесь 
організаційне рішення міськвиконкому, виконання якого не потягне додаткових затрат. Якщо усві
домлення цієї проблеми у керівництва міста немає – більшої участі очікувати і не варто. А бізнес? Як 
правило, під цю проблему можна збирати кошти, вживані речі, продукти на межі закінчення терміну 
придатності. Але особиста участь у вирішенні проблем таких людей від бізнесу – це інше. Не в кожній 
громаді це можливо. Зрештою, і саму цільову групу досить складно зорганізувати і долучити до ви
рішення її ж проблем.

Наявність зацікавленої громадськості, що безпосередньо працюватиме над вирішенням цієї про
блеми.

Трапляються ситуації, коли і влада, і громадськість, і навіть бізнес однаково ставляться до певної 
актуальної проблеми, але вирішувати її нікому. Тут можна використати попередній приклад – пробле
ми осіб без постійного місця проживання. Сама цільова група не є організованою і спиратися на неї при 
організації запланованих заходів видається недоцільним. Чи знайдуться у вашій громаді організації або 
активісти, які готові займатися з цією групою людей, навіть якщо влада виділить приміщення, а бізнес 
його відремонтує та забезпечить обладнанням? На жаль, ситуації, коли займатися вирішенням певної 
проблеми в громаді нікому є не поодинокими.

Цей перелік критеріїв не є вичерпним. Кожна громада, як і кожна особа місцевої спільноти, є непо
вторною, і неможливо спрогнозувати усі варіанти розвитку подій.

висновки. При організації громадського діалогу варто пам’ятати, що громадський діалог є лише 
інструментом, і все залежить, в першу чергу, від майстерності у його застосуванні, вмінні оцінити умо
ви запровадження цього механізму у визначеній територіальній громаді. Адже жоден із механізмів не 
є універсальним для будьякого середовища.
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Aigul Zharas

THe roLe oF INForMATIoN TeCHNoLoGY ANd CITIZeN eNGAGeMeNT  
For More TrANSPAreNT ANd PArTICIPATorY BUdGeTING

Budget transparency is important for achieving good governance, meaningful participation and 
macroeconomic stability. Enhanced accountability may contribute to better policy and trust in government. 
Many countries plagued by poor transparency and week accountability due to closed-door budget process, 
week accounting and reporting system, ineffective audits and exclusion of civil society and legislature 
from the dialogue. Budget transparency means that citizens and civil society organizations can access 
information about how public resources are allocated and used. It is a fundamental precondition for 
accountability and public participation in governance processes. Good practices in transparency and 
budget openness increase citizens and civil society’s trust towards government. 

The budget in Kazakhstan is social-oriented and directly affects public policy and economics of citizen’s 
prosperity. Nevertheless, in Kazakhstan the citizen’s opportunities for public participation in the budget 
process are limited and have no impact on the process of budget formation. The purpose of the article is 
to indicate the opportunities and advantages as well as to provide an argument for increasing citizen’s 
participation in the process of budget proposal discussion through mechanism of e-government.

Key words: citizen engagement, transtparency, participation, e-government.

Айгуль Жарас. Роль інформаційних технологій та участі громадян у більш «прозорому» та 
учасницькому бюджетному процесі.

Прозорість у бюджетному процесі є важливою ознакою та умовою демократичного врядуван-
ня та макроекономічної стабільності. Підвищена відповідальність як результат прозорого бю-
джетного процесу може сприяти кращій політиці та вищій довірі до уряду. Багато країн потер-
пають від відсутності прозорості та слабкої відповідальності через закритий для громадськості 
бюджетний процес, неефективну систему звітності, непрозорий аудит та вилучення інститутів 
громадянського суспільства з діалогу. Бюджетна прозорість означає, що громадяни та інститу-
ти громадянського суспільства матимуть доступ до інформації про те, як розміщені та вико-
ристовуються фінансові ресурси держави. Це фундаментальна передумова відповідальності та 
участі громадськості в урядуванні, оскільки найкращі практики відкритості бюджетного процесу 
здатні підвищити довіру громадян до уряду. 

Державний бюджет Казахстану є соціально орієнтованим і прямо впливає на державну полі-
тику та добробут громадян. Однак, можливості участі громадян у бюджетному процесі є дуже 
обмежені і, в цілому, абсолютно не вливають на формування бюджету. Мета статті – визначити 
та обґрунтувати можливості та переваги підвищення участі громадян у бюджетному процесі за 
допомогою механізму електронного урядування. 

Ключові слова: участь громадян, прозорість, електронне урядування.

Introduction
International standards and practices identify eight key documents that all governments should publish at different 

moments of the budget cycle. The Open Budget Survey assesses whether the central government in each country 
surveyed makes eight key budget documents available to the public, as well as whether the data contained in these 
documents is comprehensive, timely, and useful. The Survey uses internationally accepted criteria to assess each 
country’s budget transparency developed by multilateral organizations, such as the International Monetary Fund 
(IMF), the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), and the International Organization 
of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). The scores on 95 of the 125 Open Budget Survey questions are used to 
calculate objective scores and rankings of each surveyed country’s relative transparency. 

According to Open Budget Survey 2012 Kazakhstan scored 48 out of 100 points. This is 10 points more 
than in 2010. Kazakhstan’s score indicates that the government provides the public with only some information 
on the national government’s budget and financial activities during the course of the budget year. This makes 
it challenging for citizens to hold the government accountable for its management of the public’s money. 
Organization of budget priority discussion (budget proposal) could essentially increase global index ranking. 
Transparency along with opportunities for public participation in budgeting can maximize the positive 
outcomes associated with open budgeting. 

© Aigul Zharas, 2013
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Best practices on participatory budgets 
Participation of the people in the decisions of their government is a fundamental aspect of human rights. 

Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights describes this right as not only «the right to take 
part in the government of [one’s] country», but that «the will of the people shall be the basis of the authority 
of government». Participatory mechanisms that are equitable and meaningful must be in place to ensure that 
the will of the people can be heard and implemented. The meaning and importance of participation has been 
further elaborated in a large body of legal analysis and guidance. The United Nations Office for the High 
Commissioner of Human Rights wrote: «Without participation we cannot experience and enjoy the wide range 
of rights and freedoms that the Universal Declaration of Human Rights seeks to guarantee. Our participation 
should be active, free and meaningful. Our views to improve our lives and our community should be heard 
and answered. We can have a say in the decisions of our local community and in national affairs. Article 21 
explicitly says everyone has the right to take part in elections and government. Crucially, participation also 
means that the voices of people who are often excluded should be heard and heeded, especially when we are 
marginalized or discriminated against because of our disability, race, religion, gender, descent, age or on other 
grounds. We should be in a position to influence our own destiny and take part in decisions affecting us.» [7].

The United Nations General Comment No. 25 on The right to participate in public affairs, voting rights 
and the right of equal access to public service (Art. 25), reiterates the importance of citizen participation 
in the conduct of public affairs. The UN Economic and Social Council Committee of Experts on Public 
Administration elaborated on the dual instrumental and intrinsic value of participation in «deepening 
democracy», and «promoting propoor initiatives, equity and social justice» [2]. Participatory governance has 
also been promoted as an important element of sustainable development. 

Participatory budgeting represents (PB) a direct democracy approach to budgeting. It offers citizens at large 
an opportunity to learn about government operations and to deliberate, debate, and influence the allocation of 
public resources. Through participatory budgeting, citizens have the opportunity to gain firsthand knowledge 
of government operations, influence government policies, and hold government to account. It is a tool for 
educating, engaging, and empowering citizens and strengthening demand for good governance. The enhanced 
transparency and accountability that participatory budgeting creates can help reduce government inefficiency 
and curb clientelism, patronage, and corruption.

Participatory budgeting also strengthens inclusive governance by giving marginalized and excluded groups 
the opportunity to have their voices heard and to influence public decision making vital to their interests. Done 
right, it has the potential to make governments more responsive to citizens’ needs and preferences and more 
accountable to them for performance in resource allocation and service delivery. In doing so, participatory 
budgeting can improve government performance and enhance the quality of democratic participation.

Participatory budgeting is a strategic way to create more democratic and engaged cities. Because 
participants get to decide local issues that directly affect their lives, popular political participation tends to 
increase (Baiocchi, 2003a). Participatory budgeting offers multiple entry points and levels of commitment for 
citizen involvement, particularly for those with the greatest needs and greatest barriers to get involved. In many 
cases, as people with the greatest needs play a larger role in decisionmaking, spending decisions redistribute 
resources to communities with the most need (Santos, 1998; Baiocchi, Heller, Chaudhuri & Silva, 2006). 
Because participatory budgeting opens municipal accounts to public scrutiny, it nurtures higher levels of 
accountability and transparency, and reduces opportunities for corruption and backroom deals (Abers, 2000). 
Moreover, it generates greater ownership, pride and empowerment among residents, which often results in a 
more caring, enlightened and engaged citizenry (Lerner & Schugurensky, 2007). 

Early experiences with participatory budgeting took place in Kerala, Lajes, Boa Esperança, Diadema and 
Vila Velha. However, the most well known, and longest lasting. PB experience comes from Porto Alegre, 
in Brazil (initiated in 1989, permanently adopted in 1992), acclaimed for both the efficient and democratic 
management of urban resources it has made possible. PBs are becoming increasingly popular in many other 
places, all around the world. Recent reports indicate that more than one hundred municipalities in Europe, 
covering more than four millions citizens are implementing these PB processes, (Sintomer et Al, 2008). The 
announcement of the UK government in year 2006 that all municipalities should implement PB experiences by 
2012 is symptomatic in this respect, (Röcke, 2008). PBs have appeared not only in Europe or South America, 
but also in other countries including China, the Dominican Republic, India, Indonesia, Serbia or South Africa. 

There are many variants of PBs. In some cases, they consist, only, of an informative event, so that citizens 
do not participate directly in decision making. In other cases, PBs entail an intensive participation procedure, 
using, for instance, voting or negotiation sessions. Below there is description of three experiences based on 
different participation mechanisms. 

– In Salford, United Kingdom, the first PB experience was promoted by the Labor government with the 
support of Community Pride, (Sintomer, 2004). The process begins with consultation meetings in which all 
citizens are invited to present their proposals on issues such as the budget, the quality of public services, 
taxes,... Citizens may also send their proposals by post or online. When the meetings finish, the City Council 
has to decide how to spend the budget using a resource distribution matrix: it mediates, through weightings 
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and indicators, between the needs expressed by citizens and the needs of an area. Thus, even if citizens do not 
participate directly in decisionmaking, their views should influence the final result. 

– In Porto Alegre, southern Brazil, in 1988 the new government tried different ways to provide more power 
to the citizens and change the priorities in public expenditure, approaching them to the less privileged classes. 
In this context, the first PB experiments took place in 1989, as a new way of elaborating the municipal budget. 
Participation in Porto Alegre is organized through seventeen regions, defined according to geographic, social 
and community criteria. Every year, all citizens are invited to participate at the PB process. In the beginning, 
citizens receive basic information about the city budget in meetings at district level and delegates elected 
from those attending these meetings draw up a list of priorities for projects in the forthcoming budget. The 
next step is to vote to assign priorities to projects, and elect two delegates from each district. The investment 
resources are distributed among regions and thematic categories using a twostep procedure, which generates 
a budget matrix. The available budget is distributed among thematic categories, and citizens vote, in regional 
assemblies, on thematic priorities. When this step is finished, the available budget is distributed among the 
thematic categories proportionally to the total points received. In a second step, the budget allocated to each 
specific thematic category is distributed among the seventeen regions according to a formula combining three 
criteria: the total population, the lack of services or infrastructures and the thematic priority that has been 
given by citizens in each region. At the end of the process, the Investment Plan is subject to approval by the 
Municipal Council. 

– In Getafe, Spain, participatory budget processes have been gradually evolving since 2003. Opportunities 
for participation are broadly announced in different media: the council monthly newspaper, the council website, 
local press, radio, leaflets and posters. An important strategy is also the involvement of local intermediaries 
(schools, citizen associations, youth and sport centres, etc.) in the recruitment process, which are intended to 
activate underrepresented citizen groups (youth, elderly, socially disadvantaged…). At the beginning, citizens 
can submit proposals by post, at locally held neighborhood meetings or online. Proposals sent by post are, 
then, presented at meetings and on an Internet platform for further discussion. At the end of each meeting 
participants can express their preferences by voting. To do so, every participant must rank their favorite three 
proposals in order of preference, giving three points to their most preferred, two to their second preference, 
and one to their third one. When the voting finishes, the technical staff examines the five most voted proposals 
to determine its technical, economic and legal viability. Finally, list of proposals is forwarded to the borough 
assembly for final decisionmaking. In this phase, citizens are invited to take part in the public debates of the 
technical committees. 

Public Information and Communications Technologies prospects in Kazakhstan
In light of the vast expansion of electronic media and technology as sources of information and as means 

of communication, any approach to deepening citizen participation in policy making and budgeting must 
take information and communication technologies (ICT) into account. As policymakers increasingly focus 
on ICT to encourage participation and accelerate development, the budget process represents a promising 
arena in which ICT applications – variously characterized as egovernment, edemocracy, eparticipation, or 
edevelopment – could have a significant impact [5, 6].

Many developing countries have adopted citizen inclusion as key in providing «customer»oriented services. 
While the Republic of Korea and the Netherlands are the world leaders, Singapore and Kazakhstan are close 
behind. Europe has the largest share of the top eparticipation countries. Despite progress the gains are not 
spread evenly, both across and within countries, with the majority still offering low levels of engagement 
possibilities. 

Electronic government in Kazakhstan was launched in 2004. Today there are currently around 8 million or 
half of population of Internet users, and all central and local governments are the part of egovernment. 

However, at the beginning of foundation of egovernment the main goal was to provide the citizenry with 
a fast and quality access to public services; raising public agencies’ effectiveness through widespread use of 
communication and information technology nowadays it is oriented for transition to information society and 
innovative economy. Longterm government policy in mentioned direction could gain the mechanism/tool for 
dialog formulation between government and citizens.

Also in strategic documents (Strategic Development Plan of Kazakhstan2020) there is reflection about 
citizens’ engagement: «Aiming to citizens’ engagement into process of government policy assessment and in 
particular into activities of the state authorities – the feedback mechanism between citizens and state authorities 
will be launched. Citizens’ participation in discussion of social and economic development of the country 
through Internet is also a rational mechanism of feedback between citizens and government. The vast county 
territory will be not able to cover all citizens’ direct participation in discussion on central level even discussion 
on local level limits «face to face» participation; therefore the distance of some districts from regional center 
can reach from 300 km and more. Also in favor of online participation indicated that the number of citizens’ 
activity in Internet has been increased. The Internet users more actively comment decisions of government by 
expressing their opinion. 

At the same time this process is not well organized and has marginal impact for decision on government 
level. The process of citizens’ engagement into the discussion of important issues affecting to social and 
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economic situation and documents as strategic plans of the government, budgets on planning stage could 
increase effectiveness and quality of these documents. 

According to the 2012 United Nations EGovernment Survey ranking Kazakhstan is based on 36th place 
out of 190 possible. Eparticipation index indicates how effective and useful egovernment services in terms 
of citizens’ involvement are in decision– making process. Eparticipation index of Kazakhstan has grown up, 
having caught up on indicators of Singapore and moved from the 18th to 2nd position in the global table. This 
indicator is determined by citizens’ capabilities of online communication with the government (blogs, twitter, 
social networking, Internet Conference). Such positive data in the rating of Egovernment development as 
well as in eparticipation could give a prerequisite to successful setting of mechanism for online discussion of 
budget proposal.

references:
1. Participatory budgeting, edited by Anwar Shah, Public sector governance and accountability series. – World 

Bank, 200. 
2. Public Participation in Vermont’s Budget and Revenue Policies Background Paper, Vermont Workers’ Center/

NESRI, August 2012. 
3. Open Budget Index 2012, International Budget Partnership. 
4. eNewsletter, International Budget Partnership, SeptemberOctober 2011. – No. 62.
5. Strategic Development Plan of Kazakhstan2020.
6. Program for ICT Development in the Republic of Kazakhstan, 20102014.
7. United Nations EGovernment Survey 2012: EGovernment for the People.



135Матеріали Першої науково-практичної конференції

Наталія Курилюк 

АктивнА громАдянськА позиція молоді: поняття, суЧАсний стАн, 
ФАктори впливу суЧАсного інФормАційного простору

У статті розглянуто проблему формування активної громадянської позиції молоді як однієї 
з вагомих якостей особистості громадянина. Проаналізовано зміст понять «активність», «гро-
мадянська активність», «громадянське суспільство», а також вплив сучасного інформаційного 
простору на розвиток вищевказаних понять. Розкрито основні підходи до дослідження даного фе-
номена в психолого-педагогічній науці. 

 Ключові слова: активність, громадянська активність, активна громадянська позиція, форму-
вання громадянської позиції молоді.
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Формулювання дослідницької проблеми. Нині не всі молоді люди мають бажання брати активну 
участь у громадському житті міста і своєї країни в цілому. Для багатьох цілком дос татнім є розмірений 
і спокійний плин життя: школа – вищий навчальний заклад – робота – сім’я. У такому випадку людина 
виступає пасивним спостерігачем громадського і культурного процесу. Але є й інша частина молоді, 
яка свідомо обирає активний спосіб життя: через навчання, членство в громадських організаціях, ак
тивну участь у суспільнополітичному житті.

Низький рівнь підтримки громадських ініціатив створює сприятливе середовище для поширення 
негативних явищ та пасивного ставлення молоді до суспільних проблем. Немає жодного сумніву, що 
в умовах зниження громадянської активності молоді необхідним є проведення доcлiджень у цiй cферi 
cучаcного iнформацiйного проcтору. 

мета доcлiдження: визначити суть поняття «громадянська позиція», з’я сувати особливості грома
дянської позиції сучасної молоді та дослідити фактори, які впливають на її формування. 

Для реалiзацiї мети було поcтавлено такi доcлiдницькi завдання: 1) визначити поняття активної 
громадянської позиції молоді; 2) з’ясувати фактори формування активної громадянської позиції молоді 
у сучасному інформаційному просторі; 3) дослідити сучасний стан громадянської позиції молоді; 4) 
викориcтати данi cоцiологiчного опитування, запропонувати ефективні засоби, які дозволятимуть спо
нукати молодь до активної громадянської позиції.

стан наукової розробки проблеми. Громадянська позиція, що проявляється у громадянській ак
тивності, є виявом громадянськості особистості, вивченню якої присвячено дослідження вітчизняних 
та зарубіжних вчених у сфері психології, політології, соціології : М. Й. Боришевський [13], Т. В. Без
верха [11], А. Ф. Карась [20], М. П. Лукашевич [29], М. Ф. Юрiй [50], Н. Cмелзер [41], Ciленко [39]. 

Тема громадянської активності, або іншими словами, прояву активної громадянської позиції – це 
тема, що існує з часів заснування держави, і проходить важливою лінією в дослідженнях, психологів, 
педагогів, юристів, істориків, філософів, економістів. Такий багатоаспектний підхід до вивчення гро
мадянської активності пояснюється її багаторівневістю, складністю, оскільки громадянська активність 
є однією з особистісних якостей людини, її соціальних та психічних проявів. 

Хибною є думка, що «бездіяльність» або «святий спокій», які виділяв М. Лукашевич у своїх до
слідженнях, є станом чи ситуацією, що приносить людям щастя [7, 119], адже згідно з дослідженнями 
Р. Інглехарта найбільш щасливими є люди, які залучені до активної діяльності [14]. Виявляється, що 
найбільш щасливі та задоволені життям ті, хто проявляють активність в діяльності інститутів грома
дянського суспільства. 

Громадянське суспільство визначається авторами як певна система суспільних інститутів та відно
син, які не залежать від держави, сприяють задоволенню потреб та інтересів людини, чи групи людей, 
підтримують життєдіяльність духовної, культурної та соціальної сфер. До інститутів громадянського 
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суспільства відносяться: сім’я, громадські організації та об’єднання, групи за інтересами, спортивні 
організації, церква, недержавні засоби масової інформації, професійні спілки, політичні партії, та ін. 

Громадянська активність за Т. В. Безверхою – це внутрішнє прагнення до діяльності заради здій
снення певної суспільної мети. Це важлива умова розвитку державотворення. Рівень громадянської 
активності залежить від зрілості змісту національної ідеї [4, 18].

Л. А. Снігур розглядає громадянську активність як діяльнісну сферу прояву громадянської особис
тості, що складає комплекс громадянських якостей, які характеризують особистість людини як грома
дянинапатріота, громадянинапрофесіонала і громадянинадемократа [10, 83].

З точки зору концептуального підходу, А. Ф. Карась розглядає громадянську активність, як демон
страцію відданості суспільним справам і громадянській солідарності [6, 17]. 

Молоде покоління, на думку Р. Інглехарта, має більш високий рівень освіти, відрізняється більшою 
цілеспрямованістю, проявляє більш високу політичну активність, ніж старше покоління. Тому їх вплив 
на процеси, що відбуваються в суспільстві, швидше за все, буде більш значущим [14].

М. Й. Боришевський громадянську активність як таку, що спрямовує активність особистості в рус
ло суспільнозначущої діяльності, прирівнює до громадянської позиції [5, 9]. Тому є сенс розглядати 
громадянську позицію як самостійну форму соціальної активності, яка має власні цілі, механізми та 
очікуваний результат. Варто також звернути увагу на те, що громадянська позиція не є сталою, і змі
нюється відповідно до тих впливів зовнішнього середовища (факторів інформаційного простору), яким 
піддається особистість, що нею володіє. 

У цьому контексті варто розглянути детально фактори впливу iнфор ма цiйного проcтору на форму
вання громадянської позиції молоді.

Першопочатково розумiння iнформацiйного проcтору визначало його як форму icнування матерiї, 
її атрибут (поряд з руxом i чаcом); фiлоcофcьку категорiю, що xарактеризує cпiвicнування об’єктiв, 
взаємодiю їx, протяжнicть та cтруктурнicть матерiальниx cиcтем. Cьогоднi ж iнформацiйний проcтiр 
– це cукупнicть, або ареал повiдомлень, якi розповcюджуютьcя заcобами маcової комунiкацiї на данiй 
територiї i можуть бути адекватно cприйнятi реципiєнтами.

А в умоваx cучаcного iнформацiйного проcтору кожен потрапляє пiд дiю факторiв, що функцiонують 
у ньому і здійснюють вплив на його свідомість, з допомогою якої формується також громадянська сві
домість та громадянська позиція. До ниx найбільш потужних чинників впливу належать:

Заcоби маcової iнформацiї (ЗМI). Маcова iнформацiя – це публiчно поширювана друкована та 
аудiовiзуальна iнформацiя. Друкованими заcобами маcової iнформацiї є перiодичнi друкованi видання 
(преcа) – газети, журнали, бюлетенi тощо i разовi видання з визначеним тиражем. Аудiовiзуальними 
заcобами маcової iнформацiї є: радiомовлення, телебачення, кiно, звукозапиc, вiдеозапиc тощо [3].

Пiд заcобами маcової інформацiї (ЗМІ) розумiють cиcтему наявниx каналiв каналiв зв’язку: преcа, 
телебачення, радiомовлення, електроннi cиcтеми зв’язку, за допомогою якиx доводитьcя рiзноманiтна 
iнформацiя до широкої гро мадcькоcтi, cуcпiльcтва. Як пише А. Гор, «ми навiть не помiтили, наcкiльки 
новi iнформацiйнi теxнологiї змiнили i наc cамиx, i нашi умови життя. Чим бiльший обcяг iнформацiї ми 
викориcтовували, тим бiльше наc цiкавила тiльки iнформацiя про cвiт, але не доcвiд безпоcереднього 
cпiлкування з ним» [8, 6667].

Сучаcна вiтчизняна преcа, так cамо й радiо i телебачення в cвоїx публiкацiяx i передачаx часто 
охоплюють політичну, суспільноекономічну сфери, які сприяють обізнаності молоді з процесами, 
які не входять у коло їхніх особистих зацікавлень. Щоправда, низькоякісна продукція окремих ЗМІ, 
насичена агреcивнicтю, поверxовicтю та неадекватнicтю оцiнок, часто замiнюють знання так званою 
iнформацiєю «про знання», і відзначаються високим ступенем опоcередкованоcтi. Вcе це найчаcтiше 
провокує молоду людину до байдужості. 

Фактор громадcької думки. Громадcька думка – це cукупнicть поглядiв iндивiдiв cтоcовно про
блеми, яка зачiпає iнтереcи певної групи людей. Вона практично завжди займає конкретну позицiю 
щодо питань, якi цiкав лять cпiльноту, i тим cамим акумулює в cобi «непиcанi» закони цього cуc пiльcт
ва [4, 2829].

Громадcька думка функцiонує в cуcпiльcтвi шляxом прищеплювання iндивiдам норм, цiнноcтей i 
правил поведiнки в cуcпiльcтвi[4, с. 2829]. Вона поcтiйно cпоcтерiгає за людиною, нагадуючи їй про тi 
cанкцiї, якi можуть бути заcтоcованi у випадку порушення вимог cоцiальної групи. Часто саме фактор 
громадської думки зупиняє молоду особистість діяти за власним бажанням (відвідувати мітинги, акції 
протесту), та водночас спонукає до загальноприйнятої діяльності (відвідувати суботники, поступатися 
місцем у транспорті, викидати сміття у смітники та інше).

Фактор культури. Культура – це cиcтема цiнноcтей, уявлень про життя i кодiв поведiнки, що є 
cпiльним для людей, якi пов’язанi певним cпоcобом життя [12, 165]. Люди мають багато бiологiчниx 
потреб: в xарчуваннi, продовженнi роду тощо. Цi потреби змушують шукати найкращi cпоcоби їx задо
волення. У процеci задоволення потреб люди творять культуру, яка cприяє виконанню cвоїx бажань i 
здiйcненню cпiльної дiяльноcтi. Людина творить культуру, тому що вона, на вiдмiну вiд тварин, здатна 
навчати i навчатиcя шляxом взаємодiї з iншими людьми.
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Культура формує оcобиcтicть людини. Зокрема, завдяки реалiзацiї оcвiтньовиxовної функцiї, 
iндивiд cтає оcобиcтicтю пiд чаc заcвоєння знань, мови, cимволiв, цiнноcтей, звичаїв, традицiй cвого на
роду, cвоєї cоцiальної групи i вcього людcтва. Завдяки цьому цiнноcтi, iдеали, норми, зразки поведiнки 
cтають чаcтиною cвiдомоcтi оcобиcтоcтi. Вони формують i регулюють її поведiнку. Культура визначає 
певнi рамки в якиx може i повинна дiяти людина. 

Для прикладу, в культурi аборигенiв абcолютно прийнятним було явище канiбалiзму, або iнакше 
людожерства [14]. Так само прийнятною є апатія, яку більша частина молоді проявляє до суспільно
політичного життя власної держави.

Правовий фактор. Культура одночаcно обмежує людcьку cвободу i cприяє їй. Це вiдображаєтьcя в 
регулятивнiй функцiї культури, якою є право як винаxiд культури, що забороняє людям певнi cпоcоби 
поведiнки, а iншиx cпоcобiв поведiнки вiд ниx вимагає. Приcутнicть правового фактора обумовлю
ється, перш за вcе, такою категорією, як закон. Закони – це нормативнi акти, прийнятi вищим орга
ном державної влади в уcтановленому конcтитуцiєю порядком. Вони є вищим рiзновидом cоцiальниx 
i культурниx норм i вимагають безумовного пiдпорядкування [13, 115117].

Так, згiдно cтаттi 34 Конcтитуцiї України «кожному гарантуєтьcя право на cвободу думки i 
cлова, на вiльне вираження cвоїx поглядiв i переконань. Кожен має право вiльно збирати, зберiгати, 
викориcтовувати i поширювати iнформацiю уcно i пиcьмово або в iнший cпоciб – на cвiй вибiр» [1].

Право на звернення закріплене у статті 40 Конституції України, згідно з якою «усі мають право на
правляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів держав
ної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані 
розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк» [1].

Закон України «Про звернення громадян» закріплює в преамбулі такі особливості реалізації права 
громадян на звернення: внесення до органів державної влади пропозицій про поліпшення їх діяльності, 
викривання недоліків у роботі органів державної влади, оскарження дій посадових осіб, державних і 
громадських органів [2].

Фактор ciм’ї (виxовання). Ciм’я, родина – це група людей, яка cкладаєтьcя з чоловiка та жiнки, 
їx дiтей (влаcниx чи прийомниx) та iншиx близькиx ро ди чiв, що живуть разом. Ciм’я функцiонує на 
оcновi cпiльного побуту, еконо мiчного, моральнопcиxологiчного укладу, виxовання дiтей, взаємної 
вiд повiдальноcтi [12, 206].

Оcновною функцiєю цього cоцiального iнcтитуту є виxовна функцiя, за якої родина передає cвоїм 
нащадкам знання, умiння, навички, норми, цiнноcтi, необxiднi для cамоcтiйного життя в cуcпiльcтвi, 
які б допомогли їм краще соціалізуватися. Але так, як ciм’я cпонукає вxодженню в cуcпiльcтво, так 
cамо вона може i прививати норми, якi cуперечать даному cуcпiльcтву. Адже родина – це cвоєрiдний 
мiкрокоcмоc, з влаcними нормами поведiнки i поглядами на cуcпiльcтво, якi можуть в певнiй мiрi 
протиcтавлятиcя йому [12, 207]. 

Важливу роль у виxованнi дiтей вiдiграє оcобиcтий приклад батькiв та їx авторитет [12, 208209]. 
Тому перш за все батькам потрібно ще у юному віці привчати дітей до активної діяльності, навчати їх 
бути чуйними, допомагати у здійсненні буденних справ, виховувати цікавість до суспільних процесів.

Cуcпiльний фактор: В процеci cоцiалiзацiї (cоцiалiзацiя – оволодiння iндивiдом cукупноcтi 
людcькиx якоcтей, cаморозбудова cамого cебе), iндивiд орiєнтуєтьcя на наявну в cуcпiльcтвi й 
cуcпiльcтвом cанкцiоновану модель людини, виражену в рiзноманiтниx формаx cвiдомоcтi – xудожнiй, 
науковiй, фiлоcофcькiй [11, 281].

Cоцiальний порядок – не являєтьcя даними людcького cередовища, не є чаcтиною «природи ре
чей» i не виникає згiдно «законiв природи». Вiн icнує лише як продукт людcької дiяльноcтi [4, 2627]. 
Варто зазначити, що cаме цим iнcтитутом cоцiального порядку i регулюютьcя питання поведiнки, зо
крема завдяки йому i проводитьcя межа, яка роздiляє поведiнку учаcника cоцiуму на правильну та 
девiантну. За таким принципом девiацiєю є невiдповiднicть поcтупкiв та дiй людини згiдно cоцiальним 
очiкуванням [9, 196198]. 

Важливою складовою суспільного фактору, що впливає на громадянську позицію молоді є гро
мадські організації. У своїй діяльності вони орієнтуються на активну молодь і залучають її до групи 
організаторів своїх проектів. Опосередковано вони також охоплюють пасивну молодь, пропонуючи їм 
долучитися до заходів у якості глядачів. Таким чином зіштовхуючи з мертвої точки активність тієї чи 
іншої молодої особистості, вони здійснюють вагомий вклад у активізацію її громадянської свідомості.

Оcобиcте прагнення до активної діяльності: Виxовання молодої людини з активною громадян
ською позицією повинно полягати у зацікавленні її у цій діяльності [11, 5860]. Потрібно зважати, що 
виxовання не може бути продуктивним за вiдcутноcтi влаcного прагнення. І потребує від особистості 
зусиль, спрямованих на самовиховання.

Процеc cамовиxовання потребує подолання багатьоx протирiч, боротьби iз влаcними недолiками 
та cлабкоcтями. Cамовиxовання – це активна дiяльнicть молодої людини, cпрямована на вироблення в 
cобi позитивниx якоcтей, вiдповiдниx до її cоцiальниx та цiннicниx орієнтацій [11, 59]. Cамовиховання 
оxоплює вci cфери розумового, морального та фiзичного розвитку оcобиcтоcтi, її здiбноcтi та знання, 
моральнi i фiзичнi якоcтi, cмак i риcи xарактеру, і може мати уcпix лише за умови, якщо воно cпо
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нукатиме до руxу влаcнi cили молодої людини, сприятиме активноcті, прагненню cамому будувати 
cвоє життя.

Соціологічне доcлiдження з виявлення рівня громадянської позиції молоді
Доcлiдження в галузi громадянської активності в cучаcному cвiтi є дуже актуальним, оcкiльки 

icнують тенденцiї до тотальної байдужості у ньому. В результатi опрацювання первинної cоцiологiчної 
iнформацiї, зiбраної за допомогою опитування було отримано такi результати:

1. Виявлено сучасний стан громадянської позиції та громадянської активності. Згiдно вiдповiдей 
він є незадовiльним в cвоїй бiльшоcтi, адже лише 19,82% респондентів засвідчили те,що вони залучені 
до громадської діяльності, тобто хоч якимось чином виявляють свою громадянську активність. Саме 
такий низький рівень замученості респондентів до діяльності у громадському секторі вплинува на те, 
що громадянська активність як важлива якість кожного громадянина у системі важливих якостей осо
бистості посідає останні місця (лише 26 респондентів визначили її якважливу якість особистості і 21 
обрали її як власну особистісну якість).

2. Виявлено протиріччя стосовно того, що хоча лише 19,82% виявляють активну громадянську по
зицію, але 45,05% респондентів готові взяти участь в акціях протесту проти дій влади. В такому випад
ку варто шукати причини, які заважають молодим людям проявляти власну активність, а це : відсут
ність вільного часу (27,50%), недостатність грошей та інших ресурсів для здійснення такої діяльності 
(27,50%), незнання, як досягти своєї мети (25%). Усі з наведених причин мають своє вирішення : якщо 
захід дійсно цікавий – людина знайде на нього час; недостатньо коштів та ресурсів – на допомогу при
ходять фонди грантодавців, а ту категорію людей, яка не знає як досягнути мети потрібно навчати, тим 
більше, що серед заходів, які пропонують громадські організації освітнісвітні,навчальні, айстеркласи, 
займають третє місце (вибір 43 респондентів), після розважальних (55) та культурних (51). 

висновки. Вивчаючи поняття «активної громадянської позиції молоді» було проаналізовано наукові 
підходи до розуміння поняття «громадянської активності», що її основою є власне прагнення особистос
ті до діяльності, з часів становлення держави та суспільства до сьогодення, можна сформувати висновок, 
що громадянська активність – це структурнозмістовна якість особистості, що формується та розви
вається на основі власних ціннісних орієнтацій, враховуючи цінності суспільства та правові норми й 
вимоги держави, направляє діяльність, поведінку, спілкування людини, як представника соціального, на 
створення світу громадянських відносин та відображає характер інституціональної взаємодії з владою.

До факторів сучасного інформаційного простору, що впливають на формування громадянської по
зиції віднесено засоби масової інформації, громадську думку, культуру, право, виховання у сім’ї, сус
пільний фактор, особисте прагнення до активної діяльності. 

Найбільшою активністю в суспільстві володіє молодь, щоправда важливим є той факт, що її актив
ність спрямована не у громадський сектор, а виключно на задоволення своїх первинних потреб. Тому 
cучаcному cуcпiльcтву не завадили б змiни, які б призвели до формування активної громадянської по
зиції молоді. Cаме завдяки проектнiй дiяльноcтi цього можна доcягнути. Тому рiшенням цiєї проблеми 
є вивчення сучасних тенденцій : причин діяльності чи бездіяльності серед молоді і напиcання від імені 
громадських організацій, які користуються найвищим рівнем довіри серед молоді (48,65%), проектів 
соціального спрямування на грантовій основі, для розвитку суспільства та демократії України. Осно
вним завданням таких грантових проектів повинно бути бажання зацікавити молодь у своїй діяльності, 
показати особисту користь від неї, спонукати долучатися до акцій : спершу у якості пасивних глядачів, 
пізніше – помічників проектів, а кінцевою метою подібних грантових проектів повинне бути спонукан
ня до виявлення у собі лідерських якостей і створення в подальшому власних проектів, які матимуть 
позитивний вплив на формування активної громадянської позиції молоді. 
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Денис Алейников 

освітньо-виховні можливості новітніх інФормАційних технологій 
у громАдянській освіті тА виховАнні уЧнів зАгАльноосвітніх 

нАвЧАльних зАклАдів: проблеми тА перспективи

У статті розглядаються освітній та виховний потенціал використання новітніх інформацій-
них технологій у громадянській освіті та вихованні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Проаналізовано основні проблеми використання новітніх інформаційних технологій у громадян-
ській освіті та вихованні та запропоновано рекомендації щодо покращення стану викладання 
предметів циклу «Громадянська освіта» із застосуванням інформаційних технологій.

Ключові слова: інформаційні технології, громадянська освіта, комп’ю те ризація, інформатиза-
ція, загальноосвітня школа, мультимедіа.

Denys Aleynykov. Educational opportunities of new information technologies in civic education and 
upbringing in schools: problems and perspectives.

The author reviews the educational and upbringing potential of the new information technologies in 
the civic education of pupils. The article analyzes basic problems of using new information technologies 
in civic education and provides recommendations on improvement of teaching сivics with the use of 
information technologies.

Keywords: information technology, civic education, computerization, infor matization, school, multimedia.

Формулювання дослідницької проблеми. Комп’ютеризація навчального процесу є одним із най
більш перспективних напрямів підвищення якості викладання предметів циклу «Громадянська освіта». 
Про це свідчать результати досліджень багатьох українських та зарубіжних педагогів, спеціалістів з ін
формаційних технологій. Комп’ютеризація навчальновиховного процесу є нагальною потребою часу 
у зв’язку з реалізацією програми «Освіта» («Україна ХХІ сторіччя»), Національної стратегії розвитку 
освіти в Україні на 2012 – 2021 рр. Проте, як показує практика, впровадження новітніх інформаційних 
технологій у викладанні суспільствознавчих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах на сьо
годні є складною проблемою, яка потребує тривалої цілеспрямованої роботи й постійної уваги з боку 
педагогів та спеціалістів з інформаційних технологій.

Актуальність. В умовах глобалізації суспільства, значної комп’ютеризації навчальновиховного 
процесу важливе значення має реалізація якомога більшої кількості освітньовиховних можливостей 
новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні. Суттєва модифікація та під
вищення ефективності вивчення предметів циклу «Громадянська освіта» неможливі без використання 
сучасних комп’ютерних технологій. 

стан наукової розробки проблеми. Українські та зарубіжні науковці присвятили значну увагу цій 
проблемі. Серед вітчизняних дослідників, що займалися вивченням питання впровадження новітніх 
інформаційних технологій у загальноосвітніх школах, варто назвати О. Барановську [5], Н. Богомоло
ву [6], Р. Гуріна [9], Л. Карташову [10], О. Кравчука [11], О. Пометун [14], О. Федорчук [17], М. Чалу 
[18], К. Чорну [20] та ін. Вони, зокрема, зауважили, що комп’ютерні технології відіграють важливу 
роль у навчанні та вихованні молодого покоління. Ефективним, на погляд дослідників, є застосування 
комп’ютерних технологій у вивченні предметів циклу «Громадянська освіта», проведенні виховних 
заходів, семінарів, практичних занять, проведення нетрадиційних уроків. Дослідники визнають, що 
комп’ютерні технології відкривають перед викладачами та учнями набагато більше можливостей, ніж 
традиційні засоби навчання. Однак, поза увагою дослідників залишаються питання впровадження но
вітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні, новітні розробки електронних 
засобів навчання тощо.

Зарубіжні вчені, зокрема проф. Дж. Кейт (США), помітили, що сучасна учнівська молодь активно 
використовує у своєму навчанні цифрові технології. Тому її активність у цій галузі слід також спря
мовувати на громадянську та політичну діяльність [21]. На думку американського фахівця з проблем 
інноваційних методик навчання А. Парсі, комп’ютерні технології у громадянській освіті можуть змі
нити спосіб спілкування учнів, а також спосіб реалізації наукових досліджень і навчання молодих лю
дей. Такі технології були немислимими ще двадцять років тому. Сьогодні ж, зауважує дослідниця, все 
більше вчителів шкіл і лідерів громадських організацій використовують цифрові технології у навчанні 
та роботі [22]. Вчені справедливо зазначають, що учнівська молодь охоче використовує комп’ютерні 
технології для пошуку інформації, навчання, комунікацій, виконання практичних завдань. 

© Денис Алейников, 2013
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Проте, у працях дослідників мало уваги приділяється освітньовиховному потенціалу новітніх ін
формаційних технологій, з’ясуванню їх впливу на виховання громадянської позиції учнів загально
освітніх навчальних закладів в умовах розвитку інформаційного суспільства. Поза увагою дослідників 
залишається також аналіз основних проблем впровадження комп’ютерних технологій у громадянській 
освіті та вихованні учнів. 

Отже, метою статті є вивчити проблеми впровадження та розкрити можливості використання ін
формаційних технологій у громадянській освіті у загальноосвітніх навчальних закладах.

виклад основного матеріалу. Інтернеттехнології допомагають учасникам навчальновиховного 
процесу, передусім, глибшому вивченню відповідного матеріалу з теми. Використання у навчальній 
діяльності можливостей мережі Інтернет дозволяє навчити учнів самостійно знаходити необхідну для 
них інформацію, виділяти головну інформацію від другорядної, узагальнювати та співставляти факти. 
Водночас, робота з Інтернет під керівництвом досвідченого педагога як метод самоосвіти привчатиме 
вихованців до самостійності, відповідальності за результати своєї роботи, ретельного опрацювання 
самостійно здобутої інформації, і цим сприятиме підготовці до дорослого життя.

Сьогодні суспільство ставить перед усіма навчальними закладами, а відтак учителями та учнями як 
рівноцінними учасниками навчальновиховного процесу, такі вимоги: 

– вміння орієнтуватися в різноманітних життєвих ситуаціях та самостійно здобувати отримані знання;
– вміння самостійно мислити, знаходити оптимальні шляхи для вирішення різноманітних проблем;
– здатність постійно створювати нові ідеї та вміння творчо та нестандартно мислити;
– вміння працювати з інформацією: збирати необхідні факти, аналізувати їх, робити необхідні уза

гальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами вирішення, встановлювати 
статистичні та логічні закономірності, робити аргументовані висновки, застосовувати отриманий до
свід для виявлення і вирішення нових проблем; 

– здатність бути комунікабельними (та активними – автор А.Д.) у різних соціальних групах [7]. 
Зауважимо, що при традиційному підході до викладання предметів циклу «Громадянська освіта» 

важко виховати особистість, яка б відповідала усім вказаним вимогам. Тому комп’ютерні технології 
якраз і покликані сформувати в учнів ціннісне ставлення до громадянського суспільства, демократії, 
почуття патріотизму.

У навчальновиховній діяльності вчителяпредметника та учня важливим є використання навчаль
них та пізнавальних можливостей соціальних мереж, блогів, форумів. На наш погляд, застосування 
названих технологій у викладанні предметів громадянознавчого циклу, проведенні відповідних тема
тичних виховних заходів сприятиме розвиткові у учнів пізнавального інтересу до цієї галузі знань, 
комунікативної та міжпредметної компетентності, виховуватиме активну громадянську позицію, при
четність до побудови в Україні демократичного громадянського суспільства. Крім того, сучасні учні 
охоче беруть участь у навчальних проектах із застосуванням новітніх комп’ютерних технологій.

Мультимедійні проекти сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу. Сучасній дитині на
багато цікавіше і зручніше сприймати інформацію саме у формі мультимедійних презентацій, а не у 
вигляді застарілих монотонних таблиць. Застосування кольору, комп’ютерної графіки, звуку дозволяє 
відтворювати реальні обставини дійсності [19, 5053]. 

Можливостей новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті чимало. Назвемо основні 
з них:

– Комп’ютерне навчання. Ця технологія передбачає навчання предметам циклу «Громадянська 
освіта» за допомогою спеціальних навчальних комп’ютерних програм.

– Вивчення за допомогою комп’ютера нового матеріалу та його використання для передачі знань. 
Ця технологія передбачає самостійну роботу учня за допомогою інноваційних навчальних засобів, при 
цьому характер навчальної діяльності не регламентується. Поряд з комп’ютером можуть використову
ватися і традиційні навчальні засоби – підручники, а також аудіо– та відеозаписи. При цьому передача 
знань учням може відбуватися і без участі педагога. Це дозволить учням самостійно опрацьовувати 
матеріал, а відтак привчатиме їх до незалежності у власних судженнях.

Оскільки вивчення нового матеріалу вимагає значних розумових зусиль учнів, то вчитель може 
доволі успішно використовувати технології, пов’язані з роботою в Інтернет. Це, зокрема, пошук інфор
мації, участь у віртуальних конференціях за допомогою популярних соціальних мереж «ВКонтакте», 
«Facebok», «YouTube», підготовки мультимедійних презентацій з використанням Інтернеттехнологій.

Відтак, позитивним у викладанні громадянської освіти в середніх школах є наявність у школі 
комп’ютерних класів, підключених до мережі Інтернет, доступність Інтернеттехнологій, значна увага 
до викладання інформатики, посилена увага учителів та керівництва школи до упровадження новітніх 
інформаційних технологій на уроках з правознавства, суспільствознавства та інших предметів варіа
тивної складової.

– Оцінювання знань за допомогою комп’ютера. Воно може бути як самостійною навчальною техно
логією, так і елементом інших інтерактивних навчальних технологій. При цьому можуть використову
ватися тести, фронтальні методи контролю знань, самостійні роботи та творчі проекти.
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Зворотній зв’язок між користувачем та засобами новітніх інформаційних технологій дозволить по
вніше та глибше охопити навчальний матеріал відповідних тем [18, 5556]. 

Відомо також, що процес сприйняття, осмислення та запам’ятовування навчального матеріалу за
лежить від якості його викладу [15, 128]. Тому якісне та доречне унаочнення навчального матеріалу 
за допомогою інформаційних технологій дозволить істотно підвищити засвоєння учнями навчального 
матеріалу з предметів циклу «Громадянська освіта». Проте, слід пам’ятати, що надмірне використання 
ілюстративної наочності без гармонійного поєднання із навчальним змістом може призвести до зво
ротного ефекту – поверхневого вивчення навчального матеріалу. Тому учнів слід навчити визначати 
пріоритети та сприяти поглибленню знань з питань, які є найбільш важливими у підготовці до уроку.

Завдяки застосуванню у навчальному процесі операційної системи Windows стало можливим про
водити діалогове спілкування у так званих інтерактивних програмах, які дозволяють більш повне за
своєння навчального матеріалу. 

Аби уникнути надмірної поверховості під час вивчення предметів циклу «Громадянська освіта», 
також слід, на нашу думку, активніше застосовувати метод проектів. В його основі лежить розвиток 
пізнавальних, творчих навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в ін
формаційному просторі, що швидко змінюється та динамічно розвивається, вміння критично мислити.

Цей метод дозволяє виховувати учнів як засобами навчального предмету, так і засобами позаклас
ної та міжпредметної діяльності, дозволяє розвинути творчі здібності учня та навички прояву активної 
громадянської позиції. В основі цього методу лежить розвиток пізнавальних навиків учнів, які можуть 
і вміють проектувати свої знання. Він розвиває в учнів уміння орієнтуватися в інформаційному про
сторі, що постійно розширюється, вдосконалює критичне мислення, організаційну культуру, вдоско
налює комунікативні вміння та навички самоорганізації. Метод проектів орієнтований на самостійну 
діяльність учнів, яку вони виконують в межах певного часового проміжку. 

Пріоритетним педагогічним завданням у процесі навчання і виховання є озброєння учнів цілісною 
культурою організації своєї діяльності, розвиток у учнів здатності до генерації ідей, їх аналізу, само
стійному прийняттю рішень, формуванню власної думки, своєї життєвої позиції, толерантності під час 
колективного ухвалення рішень та виконання завдань. 

Використання динамічного гіпертексту під час вивчення предметів циклу «Громадянська освіта» 
дає можливість провести контроль та корекцію знань і вибрати оптимальний рівень вивчення навчаль
ного матеріалу [17, 260]. Ця технологія є надзвичайно корисною в освітньому процесі, оскільки дозво
ляє адаптувати останній до індивідуальних рівнів компетенції учнів у різних темах, що вивчаються в 
рамках предметів. 

Проведення уроків та занять з громадянського виховання не можливе без мультимедійних техно
логій. Вони дають можливість ефективно використовувати текст, графіку, відео та мультиплікацію в 
інтерактивному режимі. Комплексне використання названих технологій дозволяє суттєво підвищити 
якість викладання громадянознавчих дисциплін, враховуючи ще й те, що мультимедійні програми – 
досить наукоємкий продукт і для їх розробки необхідні зусилля педагогів, психологів, програмістів 
художників, звукооператорів та ін. Мультимедійні технології мають суттєві переваги перед паперовою 
книгою, оскільки під час їх використання виникає навчальне середовище з яскравим наочним пред
ставленням потрібної інформації. Для учнів середньої школи це є особливо привабливим. Будьякий 
електронний посібник можна доповнити новими навчальними схемами, матеріалами, що дозволяє ви
брати найоптимальнішу модель та рівень навчання.

Педагогові, що впроваджує у свою діяльність новітні інформаційні технології, слід пам’ятати, що 
та чи інша інтерактивна технологія, яка вводиться в освітню діяльність, стає невід’ємною частиною на
вчальновиховного процесу. Через деякий час, навіть тоді, коли ця технологія стає звичною та доступ
ною, вона здатна відкривати нові можливості, які можуть покращити навчальновиховну діяльність 
учнів та педагогів.

Нарешті, існує ще одна позитивна сторона використання новітніх інформаційних технологій у гро
мадянській освіті та вихованні. Мова йде про зміну ролі викладача в освітньому процесі. Вчитель пе
рестає бути єдиним джерелом знання і стає керівником та помічником учнів. Їм надається можливість 
самостійно шукати потрібні знання у світі, що швидко змінюється. Використання комп’ютерних тех
нологій також уможливлює самостійну та незалежну навчальну діяльність учня, дозволяє корегувати 
навчальні графіки, програми та методики викладання. З’являються нові інструменти та ресурси, до
ступні педагогам.

Проте, поряд з позитивними сторонами використання інформаційних технологій у вивченні пред
метів циклу «Громадянська освіта», існують і певні труднощі, серед них:

– недостатнє матеріальнотехнічне та науковометодичне забезпечення навчального процесу у за
гальноосвітніх навчальних закладах; 

– відсутність розроблених методик використання сучасних інформаційних технологій, інтегрова
них у навчальний процес;

– недостатня підготовка педагогічних кадрів, що викладають предмети циклу «Громадянська освіта» 
до використання у навчальному процесі засобів сучасних інформаційнокомунікаційних технологій;
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– відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання. 
На наш погляд, недостатнє матеріальнотехнічне забезпечення навчальних закладів є чи не най

головнішою проблемою у впровадженні передових інформаційних технологій у громадянську освіту 
та виховання. Для прикладу, ще станом на 2008 р. матеріальнотехнічна база шкіл Рівненської області 
була оцінена керівниками райвідділів освіти як «незадовільна» [13]. 

На жаль, аналізуючи сучасну тенденцію використання комп’ютерних технологій у загальноосвітніх 
школах, можна констатувати лише невеликий поступ у цій важливій сфері. Наприкінці 2012 р. колегія 
Рахункової палати України заявила, що високі показники забезпеченості шкіл комп’ютерною технікою 
не відображають реального стану речей, оскільки близько половини комп’ютерів, що використовують
ся у школах, є застарілими [12]. Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 
рр. [4] передбачає кроки для інформатизації освіти, забезпечення наукової та інноваційної діяльності 
в освіті. Однак, без цілеспрямованої уваги держави та профільного міністерства до цієї проблеми, на
лежного фінансування галузі, яке згідно із Законом України «Про освіту» повинне становити не менш 
як 10% від ВВП [3], годі сподіватися на дієву реалізацію основних положень Програм розвитку освіти 
у загальноосвітніх школах та на ефективне викладання предметів, громадянської освіти включно.

Для того, аби під час проведення уроків, а також виховних заходів з громадянської освіти, повною 
мірою були досягнуті цілі та завдання даних курсів, потрібно, аби комп’ютери перейшли із класу ін
форматики у навчальні кабінети. Для учителів з предметів громадянської освіти важливою є розробка 
та впровадження у навчальний процес розвиваючих освітніх програм, які значною мірою полегшувати
муть вивчення учнями складних, часом суперечливих питань, які розглядаються на уроках з громадян
ської освіти та сприятимуть кращому розумінню суспільнополітичних процесів, актуальних проблем 
суспільного життя, водночас, полегшуючи їх адаптацію до життя в інформаційному суспільстві. Для 
цього потрібно також, щоб у кожному загальноосвітньому навчальному закладі створювалися необ
хідні соціальні та психологічні умови для опанування учнями сучасних інформаційних технологій і 
розроблення методики використання їх у навчальновиховному процесі [16].

Іншою, не менш суттєвою проблемою, яка істотно ускладнює впровадження в школах новітніх ін
формаційних технологій у громадянську освіту, є недостатня методична підготовка вчителів. Вміння 
вчителівпредметників користуватися засобами новітніх інформаційних технологій є, на наш погляд, 
чи не основним засобом для підвищення якості викладання предметів циклу «Громадянська освіта» у 
школах. Це є особливо актуальним у контексті становлення громадянського суспільства в Україні. З 
досвіду зарубіжних педагогів, комп’ютерні технології сприятимуть активному залученню учнівської 
молоді до вивчення основ громадянського суспільства [23]. 

Учителю необхідно звернути увагу на те, що під час проведення уроків з використанням новітніх 
інформаційних технологій він повинен вміти заздалегідь моделювати ситуації взаємодії з класом за 
допомогою засобів, схем діяльності учнів, відповідно до змісту і мети уроку. Під час такого уроку ви
значальною є діяльність учнів, а головною функцією педагогічного співробітництва між вчителем та 
учнями стає створення комунікативних умов на уроці, чи під час виховного заходу, коли учитель сво
їми висловлюваннями і діями бере участь у створенні «критичних ситуацій», що підводять вихованців 
до аналізу й розуміння змісту навчального матеріалу. Вчитель також керує взаємодією учнів, які пред
ставляють різні позиції й пізнавальні можливості. 

Для всебічної підготовки фахівця з громадянської освіти досить важливим є розвиток інформаційної 
компетентності, яка виявляється, насамперед, у готовності викладача реалізувати свій творчий потен
ціал для успішної творчої діяльності, а також усвідомлення особистої відповідальності за результати 
навчальновиховного процесу. На жаль, багато педагогів, які спеціалізуються на громадянській освіті в 
школі, не вважають за необхідне застосовувати активні форми та методи роботи чи просто не бажають 
утруднювати себе їх організацією [8]. Погіршує ситуацію також невпорядкована система методичної 
роботи з предметів циклу «Громадянська освіта». Не додає довершеності громадянському навчанню й 
вихованню відсутність ефективної організації обміну освітян педагогічним досвідом. Навіть передові 
методики навчання та виховання, що можуть застосовуватися на уроках з громадянського виховання, 
часто стають надбанням вузького кола спеціалістів. 

Суттєво ускладнюють впровадження новітніх інформаційних технологій у загальноосвітніх школах 
і проблеми, пов’язані з низьким рівнем готовності керівників навчальних закладів до використання 
у навчальновиховному процесі інноваційних технологій, у тому числі й інформаційних. Діяльність 
керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах трансформацій суспільства відбувається в 
умовах, коли школа із простої закритої системи перетворюється у більш складну відкриту систему. У 
таких умовах важливою управлінською якістю директора школи постає його готовність до інновацій
ної діяльності. Вона стимулює особистісний розвиток, визначає професійну спрямованість учнів, що є 
також значимим під час громадянської освіти та виховання. 

Існує ще одна, не менш суттєва проблема, що неабияк стримує впровадження новітніх інформа
ційних технологій у громадянській освіті та вихованні учнів. Йдеться про поєднання інноваційних 
програм з державними програмами виховання і навчання, а також співіснування різних педагогічних 
концепцій навчання та виховання. Шкільні навчальні програми предметів суспільствознавчого циклу, 
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на наш погляд, є подекуди застарілими, не передбачають можливості адаптації до умов конкретної 
школи, вчителя, учня, використання комп’ютерних технологій, рідко передбачають можливість актив
ного діалогу учня та вчителя, позбавлені динамічності, часто не враховують поточні зміни у законо
давці, політичній ситуації в країні, моральнодуховному стані суспільства [1; 2]. До того ж, усі курси, 
рекомендовані Міністерством освіти, молоді та спорту України з громадянської освіти є вибірковими. 
Водночас, предмети, які читаються в рамках інваріантної складової середньої освіти, лише частково 
охоплюють питання, що стосуються громадянської освіти. 

У багатьох школах вчителі стикаються з проблемами наповнення змісту та структури курсу з гро
мадянської освіти, вибору форм та методів викладання предмета. Вивчення усього багатоманіття про
блематики громадянської освіти відбувається лише у рамках деяких тем окремих шкільних курсів, 
на приклад, «Правознавство». Недостатнім є й обсяг навчальних програм з громадянської освіти: для 
прикладу, на наш погляд, однієї години з курсу «Правознавство» у середній школі є недостатньо для 
всебічного вивчення учнями проблем формування громадянського суспільства в Україні. Структура 
навчальних предметів часто не передбачає проведення нетрадиційних уроків, таких, як урокгра, урок
суд, урокбрейнринг, урок «Що? Де? Коли?», урокпресконференція, урокрозслідування та ін. Цим, 
на наш погляд, суттєво знижується якість викладання предметів циклу «Громадянська освіта». Прове
дення нетрадиційних уроків та виховних заходів з громадянської освіти, якомога ширше застосування 
новітніх комп’ютерних технологій, залучення учнів до самостійної роботи з інформацією, заохочення 
їх до роботи в інтерактивних Інтернетконференціях, форумах, соціальних мережах дозволить покра
щити стан викладання громадянознавчих предметів та істотно підвищити їх виховний потенціал. 

висновки. Використання новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні 
здатне радикально змінити існуючу модель навчання. Завдяки активному впровадженню інноваційних 
методик та технологій стає можливим застосовувати особистісно орієнтований підхід, скеровувати 
весь процес навчання на кожного окремого учня. Навчаючи учнів основним цінностям та принципам 
функціонування громадянського суспільства, викладачі цим не просто готують своїх вихованців до 
життя у нових умовах, але й забезпечують сталість та демократичний розвиток суспільства. 

Труднощі, які виникають у процесі громадянської освіти та виховання учнів, полягають у застарі
лості матеріальнотехнічної бази навчальних закладів, недостатній методичній підготовці педагогів, 
недостатній ініціативності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у впровадженні новітніх 
інформаційних технологій у навчальновиховному процесі. Для подолання цих негативних тенденцій 
у громадянській освіті слід, на наш погляд, активізувати впровадження комп’ютерних технологій у 
школах, стимулювати застосування інформаційнокомунікаційних технологій на уроках та виховних 
заходах, усіляко заохочувати педагогічні кадри до підвищення кваліфікації та вдосконалення методич
нодидактичних та комунікативних навичок.
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розвиток неФормАльної  
журнАлістської освіти нА рівненЩині

У статті аналізується досвід становлення та особливості функціонування неформальної жур-
налістської освіти у Рівненській області. Автори пропонують свою класифікацію різних видів не-
формальної освітньої роботи у сфері журналістиці.

Ключові слова: неформальна освіта, журналістика.

Serhiy Shturhetsky, Ivanna Prystayovych. Development of informal journalism education in the 
Rivne region.

In this article authors analyze the experience of implementation and characteristics of informal 
journalism education in the Rivne region. They others a new classification of different types of informal 
education in the field of journalism. 

Key words: informal education, journalism.

Формулювання дослідницької проблеми. Глобалізація та стрімкий розвиток інформаційних тех
нологій призводить до становлення елементів постіндустріального інформаційного суспільства і у 
країнах із «транзитним» соціальноекономічним та політичним устроєм, зокрема, в Україні. Долаючи 
наслідки радянського впливу на світоглядні позиції, українське суспільство поступово змушене при
лаштовуватися до реалій сучасного світу. А реалії ці (особливо після першої хвилі фінансовоеконо
мічної кризи 2008 року, «арабської весни» 2011 року) вказують на те, що сьогодні ніхто і ніде не може 
бути убезпеченим від втрати роботи, від стрімких суспільних змін. Такі новітні виклики зумовлюють 
зростаючу потребу громадян (у тому числі молоді) у здобутті додаткових знань про суспільнополі
тичний розвиток, функціонування інституцій громадянського суспільства. Вітчизняна вища школа не 
може поки що дати адекватну відповідь цим запитам, хоча досить швидкими темпами університети 
опановують дистанційні форми навчання, проведення навчальних семінарів та окремих курсів. Інсти
туція приватних тренерів та навчальних закладів також не настільки розвинена в Україні, щоб забез
печити надання знань у сфері громадянської освіти усім бажаючим. Залишається сподіватися лише на 
«третій сектор». І дійсно, громадські організації, мобілізуючи власні і кооптуючи грантові ресурси, 
проводять тренінгові курси, семінари, організовують конференції та практикуми. Водночас, подібна 
діяльність НДО має реципієнтом насамперед громадських активістів, журналістів, тобто, якоюсь мі
рою, вже підготовлене експертне середовище. Хоча останнім часом спостерігається реалізація громад
ськими організаціями і проектів, до яких намагаються залучити якнайширше коло людей, незважаючи 
на їх первинну професійну підготовку чи певний фаховий стартовий рівень. 

Особливо необхідною складовою громадянської освіти є навчання журналістів – як фахівців, так і 
представників нещодавно народженої «МИжурналістики» (D.Gillmor) або громадянської журналісти
ки. Поки що чи не єдиними доступними носіями знань із журналістики (особливо новітніх її практик і 
платформ) для громадськості є саме НДО. 

Актуальність дослідження. Становленню громадянського суспільства в Україні, функціонуван
ню інституцій громадянського суспільства та розвитку громадянської освіти присвятили свої роботи 
такі вітчизняні вчені як В.Д.Бакуменко, В.М.Бесчастний, М.А.Бойчук, А.В.Дуда, Н.М.Драгомирецька, 
О.М.Руденко та інші. Зокрема, російські дослідники А.А.Левицька [1] та О.В.Федоров [2] зосеред
илися, окрім іншого, на вивченні закордонного досвіду громадянської освіти. Про сутність і форми 
неформальної освіти йдеться у закордонних дослідженнях Р. Дейва, К. Куллена, Д.Лівінгстоуна, П. 
Фордхема та ін.

Дискусію про сучасне і майбутнє журналістської освіти на високому науковому і фаховому рівні про
водили і проводять такі вчені як В.Ф.Іванов, С.М.Квіт, І.М.Лубкович, І.М.Михайлин, А.З.Москаленко, 
В.В.Різун, Ю.Г.Шаповал та інші. 

У той же час особливості і методи впровадження неформальної журналістської освіти в Україні за
лишаються не досить вивченими, а процеси із неформальної освітньої діяльності, які відбуваються на 
регіональному рівні, і взагалі залишаються поза увагою дослідників.

Журналістська освіта в Україні потребує кардинальних змін – це висновок, до якого начебто дійшли 
не лише учасники вітчизняного науковопубліцистичного дискурсу, але й поділяють його офіційні осо
би держави. Зокрема, триває робота зі створення нових вимог до стандартів освіти і на їхній основі – 
нових стандартів професійної підготовки [3]. Крім того, і досі на офіційному рівні підішли до необхід
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ності запровадження громадянської освіти, про що свідчить, зокрема, оприлюднений для громадського 
обговорення проект Концепції громадянської освіти та виховання в Україні [4].

Водночас самим громадянським суспільством також шукається вихід із ситуації. Адже проблема 
постає не лише у фаховій підготовці журналістів, а в поширенні серед якнайширшого кола громадян 
знань про складні комунікаційні процеси, можливості і небезпеки впливу масмедіа, вмінь викорис
товувати наявні у вільному доступі онлайнові інструменти тощо. А для цього НДО планують і реалі
зують різноманітні проекти освітнього характеру, які у своїй сукупності формують нестійку поки що 
систему неформальної журналістської освіти.

Тож, метою даною статті є визначення особливостей становлення та функціонування неформальної 
журналістської освіти у Рівненській області. Досягнення дослідницької мети передбачає виконання 
наступних завдань: з’ясувати зміст і дати визначення дефініції «неформальна журналістська освіта», 
виявити її місце і роль в контексті поняття «громадянська освіта»; описати процеси і заходи, які від
буваються в сфері неформальної журналістської освіти на Рівненщині впродовж останніх п’яти років.

Джерельною базою даного дослідження слугують наукові праці дослідників громадянської освіти 
та соціальних комунікацій, публікації у періодичні й пресі та Інтернетпорталах, матеріали заходів, у 
яких брали участь автори статті.

виклад основного матеріалу. Сьогодні у суспільстві існує значний запит на неформальну освіту 
як на сегмент повноцінної ефективної освіти. Така форма освітньої практики у широкому значенні має 
за свою мету стимулювання позитивних соціальних змін, що збігається із завданнями громадянської 
освіти. До того ж, неформальна освіта дозволяє отримати знання із журналістики (доступ до ресурсів 
створення контенту забезпечується з розвитком інформаційних технологій) широкому колу людей, не 
пов’язаних за своїм основним заняттям із професійною журналістикою. Про активну, діяльнісну роль 
громадянської журналістики сказано вже чимало. Так, аналізуючи розвиток американської наукової 
думки щодо громадянської журналістики, російська дослідниця Н.В.Хлєбнікова приходить до висно
вку, що сьогодні в мережі Інтернет ідуть експерименти зі створення нової моделі відносин за напря
мом «медіа – суспільство», заснованим на принципі журналістики як суспільного блага. У суспільній 
реальності «це обов’язково призводить до того, що читачі стають партнерами журналістів і журналісти 
втягуються у вирішення проблем, про які вони пишуть» [5]. Феномен «Мижурналістики» дозволяє 
стати активними учасниками суспільної дискусії широкої аудиторії, яка до цього була приречена лише 
на пасивне сприйняття інформації і лише за рідкими винятками могла впливати на медіа. Як відзначає 
американський дослідник Д.Гілмор, «завдяки сучасним технологіям стало можливим для мільйонів 
говорити вільно і бути почутим, причому для багатьох – вперше» [28, 142]. З висновками американ
ського науковця погоджується і білоруський вчений В.Степанов, який стверджує, що «громадянська 
журналістика – це активна участь у медіа процесах людей, які не пов’язані із медіа професійно» [6, 
347]. Водночас, і білоруським, і українським ЗМІ ще довго йти шляхом пошуку партнерства із грома
дянською журналістикою – до цієї тези наштовхує актуальне повідомлення про конкурс «The Pritzker 
Fellowships», який дозволяє відібраним претендентам отримати річне стажування на радіо та стипен
дію від «Chicago Public Media». При цьому одна з умов до претендентів – не мати журналістської освіти 
чи наукового ступеня в цій галузі [29].

Однією із важливих особливостей неформальної журналістської освіти є те, що при працевлашту
ванні у ЗМІ роботодавці шукають претендента з досвідом роботи в медіа сфері. Такі журналістські 
проекти як неформальна освіта дають її учасникам практичний досвід, можливість публікувати свої 
матеріали, дозволяють зав’язати корисні контакти та знайти потенційні джерела. 

Що ж стосується визначення концепту «неформальна освіта», то у цьому питанні ще не існує уста
леної вітчизняної традиції. Можемо звернутися хіба що до традиції європейської, яка, за визначенням 
Європейської Асоціації з Освіти Дорослих (EAEA) вказує, що сегмент «освіта дорослих» у європей
ській практиці охоплює формальну, неформальну та спонтанну форми навчання дорослих людей» [7]. 
При цьому під неформальною освітою розуміється «навчальний процес, який переважно відбувається 
поза навчальними закладами, яка не приводить до присвоєння певної кваліфікації, але має визначені 
часові обмеження, цілі навчання» [7].

Створення критеріїв та механізмів визнання й утвердження неформальних видів освіти в навчаль
ній та професійній діяльності знаходиться в переліку рекомендацій, розроблених (на основі аналізу 
європейського досвіду «освіти дорослих») для уряду фахівцями Національного інституту стратегічних 
досліджень [8].

Зрештою, вітчизняні дослідники цього неоднозначного (і незвичного поки що для нас) явища схо
дяться на протиставленні формальної освіти і неформальної, тобто «неформальна освіта – це освітня 
діяльність поза межами формальної» [9, 160]. 

Точніше і повніше визначення використовує у своїх дослідженнях канадський фахівець у галузі 
безперервної освіти Д.Лівінгстоун (D.W. Livingstone). Він, зокрема, використовує визначення Статис
тичного департаменту Канади: «Неформальна освіта – це тривалий у часі процес, за допомогою якого 
людина впродовж свого життя набуває відносини, цінності, навички і знання з повсякденного досві
ду, виховних впливів та інших чинників її середовища» [30, 30]. Як вказує В.Давидова, неформальна 
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освіта дорослих у Швеції – фолкбілднінг (folkbildning) – набула неабиякого поширення і впливу, коли 
майже третина дорослого населення країни продовжує свою освіту впродовж життя [10]. Європейська 
практика безперервної освіти стає одним із повноправних атрибутів цивілізованого світу. Можемо спо
діватися, що і Україна невдовзі долучиться до переліку цих країн. Принаймні, деякі особливості розви
тку неформальної освіти, дають певні підстави для оптимізму. 

Що ж до оцінки загального стану якісної освіти в Україні, то вони викликають занепокоєння. І нові 
виклики, які постали перед усією українською освітньою системою, не можуть оминути й журналіс
тику. Багато вищих навчальних закладів не мають достатньо висококваліфікованих фахівців та відпо
відної матеріальнотехнічної бази, щоб надавати якісну журналістську освіту. Нерідко там викладають 
колишні журналісти, які отримували освіту ще в радянські часи і мають недостатнє уявлення про нові 
медіа, нові технології й світові тенденції медіа ринку, а інколи, як це не прикро, і про журналістські 
стандарти [11]. Проблеми сучасної журналістської освіти, з одного боку, зумовлені тісними взаємовп
ливами усієї вітчизняної системи вищої освіти, а з другого – особливостями власне масмедійної галузі. 

Проте, «сучасна українська журналістська освіта переживає й найкращі часи в тому розумінні, що 
йде активний пошук істини, що освіта не залишається консервативною, а перебуває на шляху тих же 
пошуків, що й сама журналістика та наука про неї» [12]. Прикладом таких пошуків, на нашу думку, є, 
якоюсь мірою, неформальна журналістська освіта на Рівненщині. 

Спробуємо надати класифікацію різним формам освітньої роботи у сфері журналістиці, які за остан
ні роки практикувалися на теренах Рівненщини. Поперше, це проекти тривалої дії, які мають ознаки 
систематичності поданого матеріалу та характеризуються конкурсним відбором при формуванні ауди
торії. До таких проектів віднесемо, насамперед, досвід Школи універсального журналіста [13] – спіль
ного проекту ВД «ОГО» та телерадіокомпанії «Рівне 1» (характеризується медійною підтримкою спон
сорів та самофінансуванням, існує з 2006го року, передбачає десяти– та триденні сесії із практикою 
в газетах та на телеканалі, керівник – головний редактор ВД «ОГО» Віталій Голубєв). Варто згадати у 
цьому контексті і проект «Лабораторія громадських медіа» (керівник – Антон Шинкарук), реалізова
ний у 20102011 роках РОГО «Рівненський медіаклуб» [14]. Особливістю цього проекту тривалістю 
12 сесій було те, що він, окрім своєї основної аудиторії (журналістів районних ЗМІ) дозволяв навчати
ся основам новітніх інтернеттехнологій і непрофесійним журналістам – блогерам, працівникам прес
служб, громадським активістам. Проект «Школа журналістики «Молодь – ДІЄ» [15] – упродовж 2012
2013 років провів дві дводенні сесії, на які були запрошені київські та рівненські журналісти. Проект 
фінансується за допомогою грантових програм, організаторами виступили громадська ініціатива «Мо
лодьДІЄ» та РММГО «Фундація регіональних ініціатив» (координатор – Віталій Примак). Задума
ний як одноденний захід, семінартренінг ‘Громадська журналістика та відповідальні соціальні медіа’ 
(організатор – ГО «ЗЕОН», м. Здолбунів, керівник – Микола Орлов) отримав після свого проведення 
у жовтні 2012 року хороші відгуки від учасників і вже за допомоги іноземних грантодавців (перший 
захід профінансували місцеві меценати) переріс у 2013 році у проект «Розвиток громадської журналіс
тики у малих сусідніх громадах». Цей проект [16] передбачав три сесії занять (одна з них – дводенна), а 
також міжсесійні завдання. Проект зібрав різновікову аудиторію з різних областей України і є поки що 
першим успішним на Рівненщині прикладом неформальної освіти саме представників громадянської 
журналістики. Проект також є експериментальним, у ньому застосовують новітні західні методики 
журналістського навчання і створюють умови для його розвитку в Україні.

Подруге, це проекти освітніх закладів, які намагаються розширити діапазон наданих освітніх по
слуг. До таких проектів відноситься група журналістики (керівник – Андрій Матвіїв) гуманітарної 
школи Палацу дітей та молоді (ПДМ) Рівного, що була заснована у 90их роках минулого століття 
журналісткою Валентиною Шумик, із 2002го року група журналістики ПДМ видає газету «Без се
кретів» [17]. Нещодавно при ПДМі створено і групу тележурналістики. Заняття проходять для стар
шокласників у позаурочний час. Схожими принципами позашкільної освіти керуються організатори 
міської міжшкільної секції «Журналістика» на базі Рівненської ЗОШ № 8. Також подібні проекти у 
якості сертифікатних програм реалізують вищі навчальні заклади. Так, у співпраці із Рівненською не
залежною медіапрофспілкою у 20062007 роках та із Комісією із журналістської етики у 20112012 
роках сертифікатні програми із журналістики та медіаграмотності булі реалізовані у Національному 
університеті «Острозька академія».

Потретє, це секції, студії і групи, які функціонують безпосередньо при університетах, але залу
чають студентів на добровільній основі за часовими межами основного навчального процесу. Так, у 
МЕГУ – це Студентське інформаційне агентство [18] та газета «Сьомий поверх» [19], в НУ «Острозька 
академія» – газета «Острозька академія» [20], канал Youtube [21] Острадіо – [22] та центр зв’язків з 
громадськістю.

Почетверте, це проекти, які за своїм охопленням і тематичною наповненістю набагато ширші, ніж 
тільки неформальна журналістська освіта, але своїми елементами мають стосунок і до журналістики. 
Як приклад – проект «Форум молодих лідерів Рівненщини» (координатор – Тарас Комаренко), під час 
якого 20 – 21 квітня 20013 року у Рівному активна молодь змогла познайомитися з презентаціями гро
мадських діячів, політиків та бізнесменів, а також і журналістів – Отара Довженка, Віталія Голубєва та 
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Сергія Штурхецького [23]. Сьогодні спостерігається зацікавлення молоді таким неформальним рухом 
як «вуличні університети». У Рівному свій «Вуличний університет» розпочався 27 квітня 2013 року 
(координатор – Андрій Логащук), символічно, адже перша сесія проекту була присвячена виступам 
журналістів Олександри Корчевської та Юліани Тет (Тетяни Юрчук) [24].

Наступне, це міжнародні програми, які реалізуються українськими організаціями (університетами, 
НДО, місцевими органами влади тощо) та закордонними партнерами. Студенти «Острозької академії» 
– майбутні журналісти – у липні 2012 року взяли участь у Міжнародному семінарі з онлайнової жур
налістики «Żurnaliściaktywiści» («Журналістиактивісти»), який відбувся у Варшаві. Польська фунда
ція «Нові медіа» організувала цей семінар для активістів молодіжних редакцій. Україну представляли 
студенти Національного університету «Острозька академія», Білорусь – редакція «Третій сектор» із 
м. Гродно та редакція «Прасвєт» із Мінська, а Польщу – молодіжна редакція «ElektroWstrzas» з м. 
Радомсько. Проект триває і нині – 67 лютого 2013 року в м. Острог відбувся в рамках цього проекту 
українськопольський науковопрактичний семінар на тему «Онлайнова журналістика: специфіка, за
вдання, аудиторія», за результатами якого було видано збірник наукових доповідей [25]. Прикметно, 
що авторами цих наукових доповідей були як викладачі, так і студенти з Польщі та України.

Пошосте, це разові семінари для журналістів, які проводяться зазвичай «профільними» професійно 
орієнтованими організаціями і мають чітко визначену цільову аудиторію (фахівці ЗМІ). Прикладом 
спільного (НМПУ та НСЖУ) проведення в Рівному подібного заходу – є семінар 30 вересня 2011 року 
на тему «Захист прав журналістів – справа самих журналістів». Захід зібрав журналістів із Рівненської 
та Волинської областей і мав на меті обговорення результатів моніторингу порушення прав журналіс
тів в Україні, пропагування юридичної грамотності серед журналістів та працівників медіа, надання 
журналістам практичних порад щодо захисту своїх прав [26].

Великі і тривалі міжнародні проекти, які на певних своїх етапах реалізації передбачають або мають 
одним із своїх елементів або журналістську освіту або додаткові знання для журналістів. Такі проекти 
за своїм впливом дуже близькі до спонтанної освіти, коли люди, займаючись своєю звичною діяльніс
тю, здобувають новий досвід. Так, зокрема, проект Ради Європи «Сприяння Європейським стандар
там в українському недійному середовищі» (20092012) передбачав, крім всього іншого, під час своєї 
реалізації в Рівному і проведення спільних діалогових груп, до яких входили журналісти, громадські 
активісти, представники міської влади та експерти. А оскільки темою проекту в Рівному 12 березня 
2009 року було обрано «Якість надання комунальних послуг, їх тарифікація» [27, 7], то під час роботи 
таких діалогових груп журналісти отримували необхідні знання у комунальній галузі, спільно із про
фільними фахівцями напрацьовували проекти рішень, шукали вирішення проблем тощо.

висновки. За останні п’ять років спостерігається значне збільшення кількості різноманітних за
ходів на Рівненщині, які можна класифікувати як елементи неформальної журналістської освіти. Ви
явлені особливості різних форм освітньої роботи у сфері журналістиці, які за період 2009 – 2013 років 
практикувалися та практикуються на теренах Рівненщини, дозволяють зробити висновок про мож
ливість їх класифікації (за систематичністю поданого матеріалу, тривалістю, організаторами, фінан
суванням, загальною спрямованістю тощо) принаймні на сім видів. Останнім часом спостерігається 
активне залучення університетів до проектів неформальної освіти, а за кількістю проведених освітніх 
заходів та охоплених учасників різнопрофільні НДО наздоганяють, якщо не випереджають професійні 
журналістські організації. Імовірно, що стрімкий розвиток громадянської журналістики, інтерактивних 
платформ, соціальних медіа призводитиме до збільшення проектів та заходів у сфері неформальної 
журналістської освіти.
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Оксана Данилова

споживЧА освітА як склАдовА громАдянської освіти Школярів

У статті обґрунтовано доцільність розвитку споживчої освіти як складової громадянської 
освіти та виховання, визначено пріоритетні напрямки формування споживчої компетенції як фак-
тора соціалізації школярів.

Ключові слова: громадянська компетентність, споживча компетентність, соціалізація, вибір.

Oksana Danylova. Consumer education as a component of school-level civic education.
In this article the author explained the importance of consumer education as a part of civic education 

she sets priorities for the formation of consumer competence as an important factor of socialization.
Кeywords: civil competence, consumer competence, socialization, choice.

 
Формулювання дослідницької проблеми. Початок 21 сторіччя ознаменувався безпрецедентними 

змінами не тільки в технологічних перетвореннях, а й в свідомості людини. На тлі суспільних пере
творень та їх трансформацій у освітніх системах світу провідну роль починає відігравати питання фор
мування громадянина, його високої громадянської культури, освіченості у правовому, політичному 
та суспільному полі. Саме тому пріоритетом нашої держави проголошується формування активного, 
свідомого громадянина, здатного жити та діяти в суспільстві, яке постійно оновлюється та розвиваєть
ся [5, 6]. Сучасна демократія вимагає не лише політичної та суспільної активності, а й усвідомлення 
людиною власної ролі та значення в житті суспільства [4, 107111]. Інформаційному суспільству необ
хідна передова система освіти та виховання, продуктом якої стануть люди високоосвічені, готові до ви
користання та створення високих технологій і інформаційних послуг, які вміють розвивати та примно
жувати їх, спроможні нестандартно мислити, породжувати адекватні потребам суспільства нові ідеї.

Актуальність проблеми. За існуючої ще нині традиційної шкільної виховної практики не тільки в 
молодших, а й у старших класах до учнів продовжують ставитися, як правило, без справжнього інтер
есу і поваги, тому як наслідок – в них немає підстав для сприйняття самих себе на серйозному рівні. 
Саме тому інфантилізація підростаючих поколінь зі всіма її наслідками є характерною ознакою сучас
ної молодої генерації [3].

Здобуття Україною незалежності, процеси демократизації та свободи слова вперше за всю історію 
української школи створили реальні можливості для розвитку діючої системи громадянської освіти та 
виховання, безпосереднього залучення школярів до життя суспільства, тобто їх активної соціалізації [9]. 

метою статті є спроба автора проаналізувати доцільність впровадження споживчої освіти у шкіль
ний навчальновиховний процес як сучасної складової громадянської освіти.

стан дослідження проблеми. Аналіз науковопедагогічної та методичної літератури вітчизняних 
науковців, методистів та вчителівпрактиків А. Аніщенка, І. Беха, М. Боришевського, Н. Бібик, М. Бол
дирєва, П. Вербицької, М. Гончарова, М. Душек, П. Ігнатенка, Т. Єлагіної, О. Киричука, М. Козія, Н. Ко
сарєвої, І. Кучинської, Н. Лавриченко, А. Молчанової, О.Овчарук, В. Оржеховської, М.Стельмаховича, 
В.Сеніної, О.Сухомлинської, О.Пометун, В. Поплужного, Л. Паламарчук, І.Тараненко, К.Чорної, 
З.Філончук та ін., засвідчує, що процес громадянської освіти та виховання підростаючого покоління 
широко та різнобічно обґрунтовано в теорії та практиці. Проаналізувавши зарубіжні та вітчизняні кон
цепції і тенденції громадянського виховання та освіти, вони поділяють і розвивають загальноєвропей
ське бачення громадянськості та шляхи її формування. 

Так А. Молчанова розглядає проблему громадянського виховання учнівської молоді як соціальне 
замовлення навчальним закладам сформувати у підростаючого покоління нову систему цінностей, ко
тра ґрунтується на національній гідності, виховати вільну і суверенну особистість, здатну захищати і 
обстоювати власні позиції та погляди, керуючись національними та загальнолюдськими цінностями у 
формуванні громадянських здатностей особистості. 

Вербицька П. визначає громадянську компетентність як «цілісне інтегроване утворення, що вира
жається у сукупності здатностей особистості, необхідних для її успішної самореалізації та соціаль
ної взаємодії у демократичному суспільстві, її структурними складовими є пізнавальний, ціннісно
мотиваційний та діяльнісноповедінковий компоненти». Застосування системного підходу до аналізу 
громадянської компетентності дало змогу Вербицькій П. розглядати її як сукупність громадянських 
здатностей [3, 13].
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Нажаль, переважна більшість авторів ще не наголошують на тому, що в умовах розвитку суспіль
ства, в якому панують ринкові відносини, варто розглядати формування у підростаючого покоління 
споживчої компетентності як вагомої складової громадянської освіти та виховання. 

В країнах з розвинутими демократіями загальновживаними вже стали поняття, що стосуються гро
мадянської компетенції підростаючого покоління як то «участь в прийняті рішень», «самостійне при
йняття рішень», «відповідальність». Але сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення ви
магають від системи освіти нових підходів та знань, що сприяють формуванню свідомого, готового до 
нових викликів громадянина, здатного жити та діяти у сучасному світі, який швидко змінюється. 

За часи незалежності в нашій країні вже виросло покоління, що має і усвідомлює своє право на ви
бір, отже сформувалася когорта вимогливих споживачів. В таких нових умовах споживчу освіту варто 
розглядати як складову цілісного підходу до формування громадянина.

Основою споживчої освіти має стати виховання відповідальної особистості, яка в процесі прийнят
тя рішень займає активну громадянську позицію.

Споживча освіта в середній загальноосвітній школі була започаткована завдяки курсу «Основи спо
живчих знань», що був розроблений у 2008 році в рамках партнерства ПроООН та Міністерства освіти 
та науки України. Наразі він викладається більше ніж в 10 000 загальноосвітніх навчальних закладах 
України. Проміжний аналіз стану впровадження споживчої освіти показав, що саме цей курс дає мож
ливість змінити саму парадигму освіти – відійти від традиційних уроків, замінивши їх тренінгами та 
майстеркласами, зустрічами з фахівцями та екскурсіями на підприємства, надати можливість шко
лярам самим особисто взяти участь в тестуванні товарів та послуг, створювати та захищати власні 
проекти і бізнесплани, моделювати проблемні ситуації, а головне – співпрацювати з громадськими 
організаціями [2]. Таке навчання через діяльність найкраще сприяє соціалізації підростаючого поколін
ня, так як учні реально розуміють практичне спрямування набутих компетенцій, набагато впевненіше 
починають орієнтуватися на сучасному ринку праці та більш свідомо обирати майбутню професію [6, 
2933]. Така форма освіти сприяє розширенню їхнього світогляду, дозволяє набути практичних на
вичок взаємодії у соціальному середовищі. Тут вони отримують свій перший досвід ухвалення само
стійних рішень щодо суспільно важливих питань. За таких умов стає можливим їх самовизначення як 
рівноправних членів місцевої громади [7, 4047].

В перший рік впровадження «Основ споживчих знань» в освітньовиховний процес багато публіка
цій в пресі з цього приводу було присвячено переважно лише тому факту, що учнів в школах будуть 
навчати «вибирати якісні продукти харчування та не вживати шкідливу їжу». Це надзвичайно спроще
не розуміння мети цього навчального курсу. Адже він покликаний виховувати громадянина через усві
домлення, що таке якість життя взагалі. А це не тільки якісні продукти харчування та високий рівень 
культури обслуговування в готелях, а й в цілому добробут нації, рівень соціальної безпеки, високий 
професіоналізм кожного громадянина країни, якісне навколишнє середовище. Підростаюче покоління 
повинно усвідомлювати, що якість життя – один з ключових чинників національної конкурентоспро
можності, яка формується і їхньою свідомою споживчою поведінкою [1, 246251]. А вимогливість спо
живача – це не вередливість, а активна громадянська позиція. 

  висновки. Таким чином, впровадження споживчих знань в освітній процес як необхідної складо
вої громадянської освіти, визначається сьогоденними умовами життя та діяльності людини в суспіль
стві. Потреби людей у якісних та комфортних умовах життя значно залежать від того, як суспільство 
задовольняє споживчі інтереси та захищає права людини на якість різноманітних товарів та послуг та 
достовірну інформацію про них.

Формування ж громадянської компетентності у школярів потребує системного підходу до розбудо
ви громадянської освіти, зокрема і використовуючи споживчий аспект. Лише системний підхід може 
стати справді важливим чинником соціалізації особистості в демократичному суспільстві. Такий підхід 
передбачає і нову освітню ідеологію, яка базується на демократичних цінностях. Змістом цієї ідеології 
є культивування верховенства права, свобод людини, зокрема, свободи вибору, повага до прав інших 
людей, визнання цінностей демократії, розвиток критичного мислення, мотивування школярів до ак
тивної участі у вирішенні проблем громадського життя і, в зв’язку, з цим вміння висувати високі ви
моги до себе, зокрема, до результатів своєї праці.
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АнАліз стАну впровАдження гендерного підходу  
в систему виЩої освіти укрАїни

У статті здійснено аналіз стану впровадження гендерного підходу в систему вищої освіти 
України, виділено основні тенденції. Досліджено зміст гендерного підходу та особливості його 
реалізації у вищій школі.

Ключові слова: гендерний підхід, професійна підготовка, вища освіта.

Olena Ostapchuk. Analysis of implementation of gender approach in higher education system of 
Ukraine.

The article deals with the problem and basic trends of introduction of gender approach into the system of higher 
education in Ukraine. The peculiarities of gender approach in the context of civic education are investigated.

Key words: gender approach, professional training process, higher education.

Формулювання дослідницької проблеми. Сучасне українське суспільство знаходиться на шляху 
демократичного розвитку. Одним із основних показників демократичності сучасної держави є реалі
зація політики гендерної рівності у різних сферах життєдіяльності. Необхідно звернути увагу, яким 
чином транслюється та артикулюється знання на гендерну тематику, які застосовуються форми і ме
тоди, оскільки гендерні стереотипи можуть мати місце у поведінці викладача та стилі навчання. Стиль 
навчання у школі та ВНЗ переважно побудований за чоловічим взірцем (тести, індивідуальні доповіді, 
змагання за оцінки та ін.), у результаті чого обмежуються можливості розвитку емоційної складової 
учнів обох статей, спілкування, уміння працювати в колективі.

Актуальність упровадження гендерного підходу в систему вищої освіти України зумовлена низ
кою суперечностей: між вимогами забезпечення гендерної рівності, задекларованими на державному 
рівні, і умовами її впровадження в Україні; необхідністю підготовки майбутніх фахівців до реалізації 
гендерного підходу у професійній діяльності та недостатнім рівнем її здійснення в системі вищої осві
ти України; сенситивністю студентського віку для осмислення ідеї гендерної рівності та обмеженими 
можливостями вищої школи у задоволенні означеної потреби. 

мета дослідження полягає в аналізі стану впровадження гендерного підходу у систему вищої осві
ти України. Відповідно до мети визначено такі завдання: охарактеризувати зміст гендерного підходу 
та особливості його реалізації у вищій школі; проаналізувати законодавчі акти, що регулюють питання 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні; виділити основні тенденції впро
вадження гендерного підходу у вітчизняну систему вищої освіти.

стан наукової розробки проблеми. Концепцію гендерного підходу у вітчизняній освіті розро
бляють Т. Дороніна, Т. Голованова, С. Гришак, І. Кльоцина, В. Кравець, Н. Лавриненко, О. Луценко, 
О. Любарська, Л. Міщик О. Петренко, О. Семиколєнова, Л. Штильова, О. Шнирова та інші. Проблеми 
підготовки фахівців до реалізації гендерного підходу в професійній діяльності, формування гендерної 
культури студентів ВНЗ, умови впровадження гендерного підходу у ВНЗ розглядаються в дисертацій
них дослідженнях С. Гришак, І. Іванової, І. Мунтяна, Н. Приходькіної, П. Терзі та інших.

виклад основного матеріалу. Законодавче забезпечення є стратегічним орієнтиром та передумо
вою для легітимного впровадження певного виду діяльності у суспільну практику. Необхідність забез
печення гендерної рівності знайшла відображення у міжнародному та національному законодавстві. 
Вважаємо за доцільне згадати ратифіковані Україною міжнародні документи, які, проголошуючи цін
ність прав людини, закріпили принцип рівноправ’я чоловіків і жінок та заборонили дискримінацію, в 
тому числі й за ознакою статі. Насамперед, це Загальна декларація прав людини (1948 р.), Міжнародні 
пакти про права людини (1966 р.), Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти (1960 р.), 
Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1980 р.) та ін. Виділення «забезпечення 
гендерної рівності» як третьої (із семи) найважливіших цілей тисячоліття для України свідчить про 
стратегічне значення цього питання для розвитку нашої держави.

У національному законодавстві є документи, в яких відображені ідеї дотримання прав людини та не
дискримінації за ознакою статі в освітній сфері. У статті 24 Конституції України зазначено, що «Рівність 
прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько
політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за 
неї» [5]. Основні принципи освіти в Україні, зазначені в Законі України «Про освіту», – доступність для 
кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; рівність умов кожної 
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людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; гуманізм, демократизм, пріо
ритетність загальнолюдських духовних цінностей – корелюють з ідеєю гендерної рівності.

Звернемо увагу на нормативноправові документи, які безпосередньо стосуються впровадження ген
дерного компоненту в освітню галузь у цілому, та у вищу школу, зокрема. Так, питання впровадження 
гендерного компоненту в національну систему підготовки фахівців відображене у Законі України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (№ 2866 – IV від 8 вересня 2005 р.), де за
значено, що «до навчальних програм вищих навчальних закладів включаються дисципліни, які вивча
ють питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, та факультативне вивчення 
правових засад гендерної рівності на основі гармонізації національного і міжнародного законодавства» 
[3]. У статті 21 цього Закону йдеться про те, що «держава забезпечує рівні права та можливості жінок і 
чоловіків у здобутті освіти, а навчальні заклади забезпечують: рівні умови для жінок і чоловіків під час 
вступу до навчальних закладів, оцінки знань, надання грантів, позик студентам; підготовку та видання 
підручників, навчальних посібників, вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка; ви
ховання культури гендерної рівності, рівного розподілу професійних і сімейних обов’язків» [3].

У результаті Парламентських слухань «Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспек
тиви», що відбулися 21 листопада 2006 р., Міністерству освіти і науки України надані такі рекомен
дації: забезпечити проведення експертизи навчальних програм, підручників та навчальних посібників 
для навчальних закладів щодо відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жі
нок і чоловіків; збільшити обсяг видань, зокрема наукових, з питань гендерної рівності; включити до 
навчальних програм вищих навчальних закладів, курсів перепідготовки кадрів дисципліни з питань 
забезпечення прав та можливостей жінок і чоловіків; розпочати підготовку фахівців для здійснення 
гендерного аналізу в соціальноекономічній сфері [13, с. 199]. Ці рекомендації знайшли своє відобра
ження у Державній програмі з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 
2010 року (№ 1834 від 27 грудня 2006 р.). 

У наказі Міністерства освіти і науки України №839 від 10 вересня 2009 р. «Про впровадження прин
ципів гендерної рівності в освіту» третина плану заходів з упровадження принципів гендерної рівності 
в освіту безпосередньо стосується вищої школи, зокрема: продовжити впровадження курсів гендерної 
рівності у ВНЗ; здійснити анкетування ВНЗ на предмет упровадження гендерного компоненту у зміст 
вищої освіти; створити банк даних методичного забезпечення гендерних курсів ВНЗ; організувати про
ведення гендерного аналізу кадрового забезпечення ВНЗ за галузями знань; дослідити теоретикомето
дологічні аспекти механізмів формування гендерної політики у вищій школі шляхом залучення до цієї 
роботи наукових підрозділів ВНЗ; сприяти створенню у ВНЗ кафедр гендерної рівності [10]. 

Отже, вищеназвані законодавчі акти актуалізували потребу й заклали підґрунтя для імплементації 
гендерного підходу в систему підготовки фахівців. 

Осмислення гендерного підходу в зарубіжних педагогічних дослідженнях припадає на 1980ті роки 
ХХ ст., що зумовлено розвитком «жіночих» досліджень та потребою перегляду системи освіти щодо 
наявності чи відсутності рівних можливостей для чоловіків і жінок. Розробка зазначеного підходу у 
вітчизняній науці здійснюється дещо пізніше – наприкінці 1990х років ХХ ст. Гендерний підхід утвер
джується як «нова система поглядів на соціалізуючу функцію освіти і виховання, яка, на відміну від 
статеворольового підходу, що базувався на біологізаторській парадигмі, передбачає конструктивіст
ське розуміння соціокультурної природи статей та необхідність корекції впливу гендерних стереотипів 
у навчальному процесі на користь розкриття й розвитку особистісних інтересів та здібностей людини 
незалежно від статі» [6, 116].

Гендерний підхід базується на таких положеннях:
– розглядається система взаємовідносин жінок і чоловіків, що складаються у суспільстві та зміню

ються, з урахуванням культурних традицій, соціальних норм, національних, релігійних, соціальноеко
номічних та політичних особливостей (Л. Кобелянська, Т. Мельник);

– гендерна рівність не передбачає нівелювання статі, але враховує в освітньому процесі специфіку 
життєвих інтересів та психологічних відмінностей дівчат і хлопців [11, 471];

– передбачає відхід від концепції «вроджених статевих відмінностей між чоловіками і жінками в 
освіті» та ідеї «вроджених статевих ролей», переносить акцент на інституціональний контекст серед
овища і контекст взаємодії суб’єктів гендерних відносин (Л. Штильова);

– передбачає врахування інтересів і досвіду жінок і чоловіків при розробці стратегій та заходів, при 
виконанні програм у різних сферах суспільного життя;

– спрямований на створення сприятливих умов для успішної соціалізації особистості дівчат і хлоп
ців, максимальний розвиток їхніх особистих нахилів і здібностей (Т. Дороніна).

Науковці звертають увагу на те, що в умовах сучасної інформаційної епохи важливим є усвідом
лення кожним індивідом власної соціальної цінності, а також створення умов для самореалізації. На їх 
думку, соціальна цінність людини характеризується такими ознаками: відчуття внутрішньої свободи 
як передумови розвитку творчих здібностей; досвідом перетворення навколишнього світу; усвідомле
ним бажанням пошуку й реалізації тих цінностей, заради яких життя з його свободою і творчістю має 
сенс, незважаючи на скінченність індивідуального фізичного існування [7]. 
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Цінності соціальні: у широкому розумінні – значимість явищ і предметів реальної дійсності з точки 
зору їх відповідності чи невідповідності потребам суспільства, соціальних груп й особистості; у вузь
кому – моральні та естетичні вимоги, вироблені людською культурою, і є продуктами суспільної сві
домості. До них відносять: мир, соціальну справедливість, людську гідність, громадянський обов’язок.

Цінності гендерні – це соціально значущі явища, принципи, складові соціальностатевого життя, 
феномени гендерної свідомості, пов’язані з відображенням становища і соціального статусу чоловіків 
і жінок, їх самовираження й самореалізації як рівноправних суб’єктів у всіх сферах суспільного буття 
[8]. До них належать гендерні права, гендерні свободи, гендерна рівність соціального статусу, гендерні 
обов’язки, гендерна справедливість, гендерні інтереси, паритетність материнства і батьківства, гендер
на культура, гендерна демократія та ін. 

О.Цокур та І.Іванова виділяють такі цінності гендерної культури, як: гендерна грамотність; сфор
мована мотивація щодо рівноправної участі чоловіків і жінок у суспільному житті та реалізації своїх 
гендерних прав і свобод; гендерна самоосвіта, гендерна чуйність, повага до особливостей та індивіду
альних проявів особистості незалежно від її статі. 

Л. Штильова зауважує, що гендерний підхід у педагогіці – це аналіз та реконструкція факторів на
вчальновиховного процесу в напрямку нейтралізації гендерних стереотипів, збільшення соціального 
простору для всебічного розвитку особистості кожного учня [15].

Здійснивши ретроспективний аналіз гендерних підходів до освіти та виховання в історії вітчизняної 
школи і педагогіки (XX століття), О. Петренко стверджує, що означений підхід покликаний змінити 
традиційний вектор виховних дій, зокрема «не зводити реальне розмаїття хлопців/дівчат до однаковос
ті типологій жіноче/чоловіче, а з розумінням ставитися до прояву варіативності (у жіночому/чоловічо
му як способах і стилях поведінки, захоплень, симпатій і антипатій, вибору та ін.), визнавати непере
борність і цінність індивідуальності» [12, 36].

Умови впровадження гендерного підходу у ВНЗ знайшли відображення в дисертаційних дослі
дженнях С. Гришак, І. Іванової, Н. Маркової, І. Мунтяна, Н. Приходькіної, П. Терзі та ін. І. Мунтян 
одним із перших в Україні запропонував інтегрувати гендерний підхід у професійну підготовку сту
дентів вищих педагогічних закладів, що означало «спроектувати, методично забезпечити й реалізувати 
практично всі елементи нової гуманістично орієнтованої освітньої технології, мета якої – формування 
професійно важливих якостей особистості майбутніх кадрів, здатних успішно вирішувати завдання 
гендерної соціалізації та виховання підростаючого покоління» [9, 55]. Інтеграцію гендерного підходу в 
професійну підготовку студентів науковець розуміє як сукупність дій, що призводять до продуктивної 
інтелектуальної, мовленнєвої, емоційної та пошукової взаємодії між учасниками навчальновиховного 
процесу вищої педагогічної школи.

 Застосування гендерного підходу до професійної підготовки фахівців передбачає дві ключові по
зиції. Поперше, розвиток особистості студента не повинен обмежуватися традиційними уявленнями 
про роль та призначення жінок і чоловіків. Подруге, означений підхід розглядається як інструмент 
підвищення ефективності професійної діяльності. 

Дослідження гендерних аспектів вищої школи схиляють їх авторів до наступних висновків: 
1. Наявність стереотипів у навчальних матеріалах:
– у навчальних програмах та підручниках домінують патріархальні упередження;
– незбалансовані в гендерному відношенні навчальні плани і матеріали обмежують соціальний і 

культурний розвиток студентів і студенток;
– не достатньою мірою представлена гендерна методологія в системі професійної підготовки і пере

підготовки педагогічних кадрів зумовлює ситуацію, за якої впровадження гендерних стратегій у на
вчальновиховний процес школи відбувається повільно, часто сприймається з упередженням, а у пере
важної більшості учителів та шкільної адміністрації відсутнє саме розуміння проблематики. 

2. Наявність стереотипів у стилі викладання:
– гендерні установки викладачів часто призводять до необ’єктивного тлумачення матеріалу, кон

фліктних ситуацій;
– для освітян характерна стримана, емоційно невиразна реакція і відсторонена позиція стосовно 

проблеми гендерної нерівності в педагогічній професії;
– викладачі мають бути більш чутливі до тих форм і моделей міжособистісної взаємодії, які вста

новлюють гендерну нерівність у ВНЗ, і до змісту навчальних планів і посібників.
3. Навчальний заклад як інституція відображає структурну нерівність: 
– у закладах освіти новим поколінням учнів і, зокрема, молодим педагогам передаються традиційні 

гендерні стереотипи;
– такий вимір, як організація навчальних закладів, звертає увагу на колектив, приміщення, систему 

правил, що регламентують міжособистісну взаємодію, устрій, що дозволяє їм працювати. У цьому кон
тексті дослідники наголошують на гендерній стратифікації викладацької діяльності, яка проявляється 
в тому, що більшість зайнятих у цій сфері – жінки, але вони мають менш престижні та оплачувані по
сади, ніж керівний склад, представлений чоловіками;
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– в освітніх закладах учні та студенти засвоюють уявлення про суспільні стосунки, в тому числі 
й гендерні, у подальшому переносять цей досвід у площину професійного та особистого життя, тому 
важливо, щоб навчальні заклади демонстрували сприятливі для розвитку особистості чоловіка і жінки 
взірці поведінки, вільні від упереджень та стереотипів. 

Зважаючи на вищезазначене, необхідно звернути увагу, яким чином транслюється та артикулю
ється знання на гендерну тематику, які застосовуються форми і методи, оскільки гендерні стереотипи 
можуть мати місце у поведінці викладача та стилі навчання. Стиль навчання у школі та ВНЗ переважно 
побудований за чоловічим взірцем (тести, індивідуальні доповіді, змагання за оцінки та ін.), у результа
ті чого обмежуються можливості розвитку емоційної складової учнів обох статей, спілкування, уміння 
працювати в колективі. Цю ситуацію можна покращити за рахунок використання інтерактивних ме
тодів, бо вони створюють можливості для самовираження та презентації як жіночого, так і чоловічого 
життєвого досвіду, орієнтують на співпрацю.

Аналізуючи сучасний стан впровадження гендерного підходу у систему вищої освіти України, мож
на виділити такі основні тенденції:

1. Здійснення гендерної експертизи законодавства про освіту та навчальних програм вищої освіти. 
Висновки, яких доходять експерти, свідчать про недостатню представленість гендерної тематики, 

поширеність гендерних стереотипів, внаслідок чого конструюються знання без урахування досвіду 
і внеску певних груп населення, нівелюється роль гендерного фактору в суспільному поступі. Так, 
наприклад, у результаті гендерної експертизи нормативних курсів та навчальних програм соціально
гуманітарного циклу (що мала на меті перевірку дотримання принципу рівноправності статей через 
адекватне відображення у навчальному матеріалі досвіду і чоловіків, і жінок) зроблено висновок, що 
гендерні аспекти знаходять лише спорадичне відображення, чого не достатньо для дисциплін, які ма
ють загальноосвітнє значення; водночас курси гуманітарного та суспільного спрямування безпосеред
ньо стосуються гендерної проблематики, тому можуть органічно включити до своїх тем гендерний 
компонент [1, 7].

2. Поширення гендерних курсів та розробка відповідного навчально-методичного забезпечення.
Ідея впровадження гендерних курсів отримала підтримку й на законодавчому рівні. На важливості 

введення курсів із гендерної проблематики в систему вищої освіти наголошує Л. Кобелянська, оскіль
ки «це дозволить підготувати спеціалістів, готових працювати не тільки із абстрактними представни
ками людства, але з реальними чоловіками і жінками та враховувати їх реальні потреби і проблеми» 
[4, 5]. На думку вітчизняного філософа В. Суковатої, введення гендерних курсів у систему середньої і 
вищої освіти є важливим не лише в аспекті професіоналізації студентів гуманітарних спеціальностей, 
але у зв’язку зі здатністю цих курсів трансформувати освітню політику в напрямку підвищення рівня 
толерантності.

Курси на гендерну тематику викладаються в багатьох вищих навчальних закладах України. Згідно 
з результатами дослідження, проведеного Міністерством освіти і науки України у 2008 році, кількість 
ВНЗ, де читаються гендерні курси, становить 46,2% від загальної кількості закладів, що взяли участь в 
анкетування [2, с. 303]. При чому 40% цих курсів є обов’язковими, 60% – вибірковими та факультатив
ними. Розподіл гендерних курсів за дисциплінарною локалізацією в рамках соціальногуманітарного 
циклу наступний: соціологія (25,5%), педагогіка (22,4%), політологія (14,3%), психологія (10,2%), далі 
– філософія, лінгвістика, право, історія, культурологія, економіка та журналістика. Водночас варто 
зазначити, що у переважній більшості випадків гендерні дисципліни впроваджуються завдяки акти
вістамвикладачам, які мають науковий інтерес до означеної тематики. До того ж, значна частина цих 
дисциплін – це варіативна складова навчальних планів, у зв’язку з чим виникають додаткові ризики, 
пов’язані із нестабільністю та фрагментарністю таких ініціатив. 

3. Підвищення уваги наукової спільноти до гендерної тематики, що знаходить своє відображення у 
зростанні кількості науковопрактичних конференцій, форумів, семінарів, «круглих столів», конкурсів 
студентських наукових робіт. Відбувається процес нарощування наукового потенціалу у галузі ген
дерних досліджень. Щорічно збільшується кількість дисертаційних досліджень на гендерну тематику. 
Активно розробляється категоріальнопонятійний апарат гендерних досліджень як галузі науки. Ха
рактерним також є розвиток студентських досліджень в означеній галузі. 

Здійснений аналіз свідчить про те, що на сучасному етапі підготовлена значна кількість підручни
ків, посібників, монографій, хрестоматій із гендерної тематики, що можуть бути використані у якості 
навчальнометодичного забезпечення гендерних курсів. Ці та інші наукові публікації мають важливе 
значення для професійної підготовки фахівців, оскільки демонструють міждисциплінарність гендерної 
тематики, засвідчують актуальність забезпечення рівності жінок і чоловіків для нашої країни, ознайом
люють із міжнародним досвідом гендерних перетворень. Завдяки їм закладаються основи для дотри
мання принципів недискримінації, забезпечення рівності жінок і чоловіків, толерантності, поваги до 
людини та її права на самостійний вибір у житті тощо. Широкий спектр тематичної літератури створює 
передумови для опанування наукових засад гендерної теорії (навчальні посібники) та дефініцій (слов
ники), становлення і розвитку гендерних досліджень (першоджерела), поглибленого вивчення певного 
питання (монографії). 
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4. Створення кафедр гендерних студій. 
В Україні у 2010 році відкрито п’ять кафедр гендерних студій: кафедра гендерних досліджень Наці

онального університету «Острозька академія» (гуманітарний факультет), кафедра соціальної педагогі
ки і гендерних студій Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (Інститут 
педагогіки і психології), кафедра педагогіки та гендерної рівності Тернопільського національного пе
дагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Інститут педагогіки і психології), кафедра в Уні
верситеті менеджменту освіти, кафедра методики викладання суспільних дисциплін і гендерної освіти 
Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова (Інститут історичної освіти).

5. Запровадження спеціалізації з гендерної тематики у межах напряму підготовки фахівців. 
У Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка з 2011 року розпочато підго

товку студентів за напрямом «Соціальна педагогіка» зі спеціалізацією «Гендерна педагогіка» (наказ 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.10 р. № 1/1110923). У межах цієї спе
ціалізації у навчальному плані передбачено 30% дисциплін на гендерну тематику, зокрема, «Основи 
теорії гендеру», «Гендерна педагогіка», «Основи гендерної соціалізації особистості» та ін. 

6. Розширення мережі гендерних освітніх центрів. 
У наказі Міністерства освіти і науки України №839 від 10 вересня 2009 року «Про впровадження 

принципів гендерної рівності в освіту» план заходів містить наступне положення: «розширювати ме
режу та активізувати діяльність освітніх та дослідницьких гендерних центрів лабораторій, що діють 
при ВНЗ», що є свідченням визнання діючих центрів важливими суб’єктами гендерної освіти в Україні. 

Гендерні центри – науководослідницькі групи й організації, створені з метою вивчення та усві
домлення гендерної проблематики, вироблення практичних заходів (дій) з упровадження гендерної 
ідеології і гендерної рівності в суспільну свідомість [14, 42]. 

На сьогодні в Україні діє мережа гендерних освітніх Центрів. Перші такі Центри були створені 
протягом 19942001 рр. у Харкові, Сумах, Києві, Сімферополі, Одесі, Львові, Вінниці, Миколаєві, Тер
нополі, Ужгороді. Їхня діяльність суттєво пожвавила розвиток гендерних досліджень в Україні, осо
бливо у напрямку підготовки та видання літератури з гендерної проблематики, написання дисертацій, 
створення тематичної бібліотеки та бази даних, розробки та апробації форм та методів гендерної освіти 
та виховання, привернення уваги громадськості до актуальних гендерних проблем. У 2007 році ство
рено Центр гендерної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2011 році 
Програма рівних можливостей та прав жінок – спільний проект Європейської Комісії та Програми роз
витку ООН в Україні – підписала меморандум про співпрацю з трьома українськими університетами. 
У межах цієї ініціативи у Київському національному економічному університеті імені Вадима Геть
мана, Маріупольському державному гуманітарному університеті та Прикарпатському національному 
університеті імені Василя Стефаника відкриті нові освітні гендерні центри. У 2012 році до мережі 
приєдналися гендерні освітні центри при навчальних закладах Харкова, Донецька, Дніпропетровська, 
Бердянська та ін.

7. Реалізація гендерних проектів на базі ВНЗ. Спектр гендерних питань у межах проектів та со
ціальних ініціатив різноманітний, що засвідчує міждисциплінарність та багатоаспектність означеної 
тематики, зокрема, інноваційні форми гендерної просвіти, лідерство, баланс сімейної та професійної 
сфер, відповідальне батьківство, впровадження гендерного підходу в освіту, гендерне бюджетування, 
вивчення та адаптація успішного зарубіжного досвіду, протидія дискримінації, насильству й торгівлі 
людьми тощо. 

Варто виділити низку проблем, що виникають у процесі впровадження гендерного підходу у вищу 
школу, серед них: несистемний характер його впровадження, упереджене (скептичне) ставлення пев
ної частини наукової спільноти до гендерної тематики, професійне «вигорання» активістіввикладачів 
та ентузіастівстудентів.

висновки. Отже, проведений аналіз дозволив визначити основні тенденції впровадження гендерно
го підходу у вітчизняну систему вищої освіти, які свідчать про інституалізацію гендерної проблемати
ки на рівні організаційної структури (створення кафедр гендерних студій та відкриття гендерних освіт
ніх центрів), дослідницької сфери (розвиток гендерних досліджень), навчальної дисципліни (курси на 
гендерну тематику), практичної галузі (апробація навчальнометодичних розробок, реалізація проектів 
в межах означеної тематики). 

Інтеграція гендерного підходу в систему професійної підготовки фахівців є доцільною, тому що 
визнання засадничої рівності жінок і чоловіків та цінності кожної та кожного, здатність майбутніх спе
ціалістів обстоювати ідею гендерної рівності, долати можливий супротив у вигляді стереотипних пере
конань, забезпечувати оптимальні умови розвитку особистості є важливими складовими дотримання 
прав людини і утвердження демократичних цінностей та принципів.

Впровадження гендерного підходу в освітню сферу сприяє формуванню егалітарної свідомості, ви
хованню всебічно розвиненої, гармонійної особистості, вільної від стереотипів та упереджень за озна
кою статі, здатної розбудовувати громадянське суспільство. 
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оргАнізАція міжнАродного співробітництвА  
як нАпряму позАклАсної діяльності для підвиЩення еФективності 

громАдянської соціАлізАції стАрШоклАсників

У статті обґрунтовується необхідність організації міжнародного співробітництва у системі 
позакласної діяльності для підвищення ефективності громадянської соціалізації старшокласників 
у сучасних умовах.

Ключові слова: громадянська соціалізація, громадянськість, позакласна діяльність, міжнарод-
не співробітництво.

Tetyana Shvets. International cooperation as a direction for out-of-class activities and a tool for 
effective improvement of civic socialization of high school students.

The author describes how organization of international cooperation projects as a component of out-of-
class activities can increase civil social adjustment of high schools students.

Keywords: civil social adjustment, out-off-class activities, international cooperation.

Формулювання дослідницької проблеми. Формування громадянськості учнівської молоді сьо
годні визнано найважливішим напрямом державної політики в галузі виховання. Однак утвердження 
громадянських цінностей у суспільстві, формування вільної особистості, яка має стійку громадянську 
позицію, усвідомлені життєві орієнтири та громадянську активність у демократичній системі освіти 
повинно реалізовуватися через принципово новітні підходи та не під тиском і примусом, а виключно 
внаслідок особистої прихильності людини до них, що підкреслює значимість удосконалення техноло
гій громадянської соціалізації нової генерації молоді, зокрема старшокласників як завтрашніх повно
правних громадян. 

Крім того, в сучасній школі для становлення громадянина використовується переважно когнітив
ний підхід, тому певна сума знань громадянознавчого змісту не перетворюється на духовні орієнтації 
особистості, а залишається лише на рівні інформації у пам’яті молодої людини, що актуалізує необ
хідність використання потенціалу позакласної діяльності як найбільш дієвого процесу формування 
громадянськості. Проте і позакласна робота щодо громадянської соціалізації старшокласників має вдо
сконалюватися, зважаючи на процеси становлення інформаційного суспільства. Це акцентує увагу на 
питанні громадянської соціалізації старшокласників у позакласній діяльності не лише в школі, але й 
поза її межами і не тільки у територіальній громаді, що є вкрай необхідним, але й поза межами країни 
через забезпечення набуття старшокласниками громадянського досвіду на рівні міжнародних стосун
ків та зв’язків, що є особливо важливим за умов формування глобальної культури людства. 

стан наукової розробки проблеми. Проблемам громадянського становлення сучасної учнівської 
молоді присвячені наукові доробки В. Андрущенко, Р. Арцишевського, І. Бекешкіної, І. Беха, М. Бори
шевського, І. Жерносєка, І. Єрмакова, П. Ігнатенка, О. Киричук, К. Платонова, В. Поплужного, Л. Криць
кої, Н. Лавриченко, Л. Рубашевського, М. Рудь, Л. Сохань, О. Сухомлинської, П. Уайта, Д. Фельдштей
на, Г. Філонова, В. Ядова, П. Чамати, К. Чорної та ін. Феномен громадянськості розглядається такими 
вченими, як П. Вербицька, О. Вишневський, М. Головатий, Є. Головаха, Ю. Завалевський, І. Жерносєк, 
Н. Косарєва, А. Крицька, Л. Савченко, Л. Сохань. Питання європейського досвіду громадянської осві
ти, виховання та соціалізації учнів ґрунтовно висвітлено в публікаціях О.Бажановської, О. Вар’янко,  
О. Гриценчука, Г. Єгорова, Н. Лавриченко, О.Локшиної, С. Позняк, М. Рагозіна, І. Тараненко та ін. 

Проте, не зважаючи на широкий спектр досліджень із згаданої проблеми, питання організації між
народного співробітництва старшокласників у системі позакласної діяльності у наукових доробках за
значених вчених не досліджені.

метою статті є обґрунтування організації міжнародної співпраці учнів як напряму системи поза
класної діяльності для підвищення ефективності громадянської соціалізації старшокласників в умовах 
інформаційного суспільства.

виклад основного матеріалу. Необхідні умови для ефективного становлення молодих громадян 
створює система позакласної діяльності, яка дає можливість залучати учнів до розв’язання різних сус
пільних проблем, формувати нові стосунки, нову систему спілкування, що, у свою чергу, зумовлює 
нові обов’язки і значно вищі вимоги до діяльності. Позакласна виховна робота має найдієвіші мож
ливості у соціальнопедагогічній діяльності в процесі громадянської соціалізації з огляду на її високу 
технологічність в організації, управлінні й контролі. На жаль, сьогодні виховний потенціал соціальних 
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інститутів недостатньо реалізується у процесі громадянської соціалізації старшокласників через від
сутність у суспільній свідомості розуміння значущості позакласної діяльності в цьому процесі. Саме 
позакласна діяльність має всі можливості для виведення старшокласника за межі школи, причому не 
лише у найближчий соціум – місцеву громаду, що, безумовно, є необхідною умовою успішної соціалі
зації старшокласників, а й у різноманітніше соціальне середовище на рівні міста, регіону, держави, і, 
нарешті, на міжнародний рівень взаємодії [1; 3]. 

Формування у старшокласників досвіду ефективної і свідомої участі в житті не лише громади, а й 
міста, регіону, держави можливе завдяки безпосередньої політичної та громадської участі, соціальної 
поведінки, а також у змодельованих ситуаціях, що дає змогу реалізувати громадянські права і свободи 
як у місцевій громаді, так і в суспільстві в цілому. Організація активної громадянської практики засо
бами позакласної діяльності спочатку всередині школи, потім на позашкільному рівні, надає старшо
класникам можливість набути навичок самоорганізації, оволодіти засобами ефективного вирішення 
проблем, навчитися формулювати свої інтереси, легітимно їх оформлювати та делегувати своїх пред
ставників для викладення цих інтересів, відстоювати їх публічно, оволодіти мистецтвом пошуку комп
ромісів із владою, вільно орієнтуватися в основних питаннях сучасної політики й критично ставитися 
до інформаційних потоків.

Вихід на міжнародний рівень організації позакласної діяльності обумовлений сучасними процесами 
глобалізації, характерними для інформаційного суспільства, коли набуття громадянського досвіду на 
рівні школи, міста, країни вже не відповідає вимогам формування громадянськості. Сьогодні немож
ливо замкнутися в окремо взятій державі. Особливостями нашого часу є діалог культур, глобалізація, 
інтеграція й інтернаціоналізація у відносинах між народами в різних сферах життя. Міжнародне спів
робітництво є одним з пріоритетних напрямів державної політики України у системи загальної серед
ньої освіти, що зазначено у відповідних нормативноправових актах, зокрема у Законах України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту» [4; 5]. У прийнятій Радою Європи у 2010 р. Хартією освіти для 
демократичного громадянства та освіти прав людини проголошується необхідність та важливість для 
кожної країни «виховання, підготовки, інформування, практики та діяльності, спрямованих на пере
дачу знань, навичок та усвідомлення, а також на розвиток ставлення та поведінки, розширення мож
ливостей здійснювати й захищати свої демократичні права та відповідальність у суспільстві, цінувати 
багатоманітність, відігравати активну роль в демократичному житті з метою просування й захисту 
демократії та верховенства права» [13]. 

Міжнародне співробітництво у системі освіти визначається як універсальна форма взаємодії освітніх 
іноземних партнерів двох або кількох країн, суб’єктами яких є освітні установи, державні та неурядові 
організації, приватні особи. Особливістю міжнародного співробітництва є його невладний характер, 
що обумовлює існування рівності партнерів та співпраці. Термін «міжнародне співробітництво» нами 
обрано у відповідності до нормативноправових актів у галузі середньої освіти, в яких чітко вказано, 
що міжнародне співробітництво включає у себе налагодження міжнародних зв’язків із закордонними 
освітніми, громадськими установами та організаціями, а також співпрацю між їхніми представниками 
[4; 5]. Головний акцент ми робимо на співробітництві, наслідком якого є спільна активна діяльність 
школярів на міжнародному рівні.

Ефективний досвід використання позакласної діяльності для налагодження міжнародного співро
бітництва старшокласників накопичено в європейських країнах. Європейська політика у галузі грома
дянської освіти – «Європа без кордонів і бар’єрів» – реалізується через спільні проекти та програми [9, 
2028]. Серед найбільш важливих є СОКРАТ (SOCRATES) та її компоненти КOМЕНУС (COMENIUS), 
ЛЕОНАРДО (LEONARDO), які спрямовані на підтримку міжнародного співробітництва навчальних 
закладів через обмін учнями, співпрацю учителів. Так, вихід старшокласників на міжнародний рівень 
європейські держави реалізували через проект «Освіта для демократичного громадянства» (19972005 
рр.) [12]. Основними формами діяльності для досягнення мети – виховання активних і відповідальних 
учасників розбудови суспільного життя у власних кранах і загалом у євроспільноті – стали проекти, 
що ґрунтувалися на спільній діяльності та ініціювалися не лише місцевими спільнотами (клас, школа, 
місцева, регіональна, державна), а й міжнародними [12]. 

ЄС реалізовує великомасштабну програму «Громадяни для Європи» та молодіжний проект «Мо
лодь в дії», завданнями яких є сприяння суспільної активізації молоді, розвиток солідарності, досяг
нення міжкультурного порозуміння серед молоді різних країн, сприяння співпраці молоді на європей
ському рівні. 

Проекти ЄС не обмежуються тільки країнамичленами Євросоюзу. Прикладом співпраці з країна
ми, що задекларували свій поступ до засвоєння та розвитку демократичних цінностей є реалізація про
екту «Громадянська освіта – Україна» (20052008 рр.). Одним з його компонентів була підтримка саме 
позакласних заходів, спрямованих на становлення громадянськості старшокласників. А також Укра
їнськошвейцарський проект «Сприяння впровадженню освіти для демократичного громадянства» 
(2010 – 2012), метою якого було збільшення впливу освіти на розвиток громадянського суспільства 
та демократичних процесів в країні. Суттєвим аспектом освітньої політики ЄС є те, що вищеописане 
співробітництво держав не зводиться лише до території Співтовариства. Так ЄС ініціювало програму 
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«Східне партнерство», яка призначена для зміцнення демократизації в країнах Східної Європи та Пів
денного Кавказу [6; 7; 8; 12]. 

Таким чином, ми можемо констатувати, що у країнах ЄС існує ціла система міжнародного співро
бітництва в галузі освіти, зокрема громадянської, до якої варто долучитися освітянам нашої країни. 
Українські школи, на жаль, не використовують реально існуючу можливість включитися у систему 
європейського міжнародного співробітництва та, залежно від специфіки загальноосвітнього закладу, 
обирати у цьому просторі ініціатив ті, які підходять саме цій школі. 

Варто зазначити, що у європейських державах та в Україні однаково визнається необхідність орга
нізації міжнародного співробітництва учнів старшої школи. Однак, якщо європейські країни реалізу
ють різноманітні програми та проекти міжнародного співробітництва молоді, то в нашій країні подібна 
діяльність організована у деяких закладах лише системи вищої освіти, і майже відсутня в середній. 

Ми вважаємо, що процес залучення молоді до міжнародної співпраці необхідно починати до закін
чення школи. Адже сучасні старшокласники мають можливість подорожувати у країни сталої демокра
тії (туристичні подорожі, інтернетзнайомства, інтренетподорожі, телебачення тощо), в наслідок чого 
вони стають свідками економічного благополуччя західних країн, політичної стабільності, абсолютної 
цінності прав людини, що призводить до порівнювання із власною країною. Набуття досвіду міжна
родного співробітництва стане необхідним кроком до подолання таких негативних проявів порівню
вання, як почуття меншовартості, зневіри у потенціалі своєї країни та її народу, бажання виїхати на 
постійне проживання до інших країн. 

Міжнародний досвід може стати стимулом для усвідомлення проблем своєї країни та прагнення 
змінювати її на краще; сприяти вмінню бачити не лише недоліки своєї держави, а й її досягнення на 
шляху до розбудови демократії; свідченням того, що кожна країна має свій досвід демократії, свої 
особливості як її становлення, так і розвитку; давати розуміння загальних демократичних цінностей 
та прагнення їх поділяти і, водночас, розуміння цінностей демократії для власної країни. Саме це й ви
кликає у громадян почуття солідарності, коли є усвідомлення, вміння та прагнення захищати переваги 
своєї країни. 

Налагодження міжнародного співробітництва старшокласників не лише з однолітками країн сталої 
демократії або ж з країнами, які у короткий термін пройшли шлях демократичних перетворень та стали 
членами ЄС, а з російськими, грузинськими, вірменськими учнями тощо, сприятиме зміцненню грома
дянськості українських старшокласників. Адже отримання досвіду спілкування з однолітками з країн, 
в яких процеси демократизації на тому ж рівні, що у власній країні або ж нижчі, дозволить школярам 
усвідомити переваги власної країни, сприятиме формуванню громадянської гідності. 

Сьогодні відбувається широка взаємодія різноманітних суспільних сил у процесі вирішення гло
бальних проблем людства, що обумовлює необхідність виходу за межі інтересів окремих народів до 
усвідомлення пріоритетності інтересів загальнолюдських. Росте взаємозалежність і взаємозацікавле
ність різних держав, зміцнюється між ними співробітництво та одночасно розгортається демократи
зація суспільного життя в усіх країнах світу. Саме це актуалізує необхідність розширення меж поза
класної діяльності в школі. 

Однак сьогодні позакласна діяльність не використовує увесь свій потенціал у процесі громадян
ської соціалізації старшокласників, а зосереджується переважно на окремих заходах, організації до
звілля учнів. Ефективна позакласна діяльність – це не звичайна сукупність, а система дій, кожна з яких 
не дублює, а доповнює, посилює іншу, корегує та усуває недоліки, а кінцевий результат є цілісним та 
гармонійним. Варто зазначити, що організація міжнародної співпраці старшокласників можлива лише 
за умов її впровадження у всі підсистеми позакласної діяльності.

Зазначаємо, що для забезпечення ефективності громадянської соціалізації старшокласників необ
хідно розширити громадянський досвід школярів. В процесі розвитку громадянських ціннісних орієн
тацій, узагальнення та систематизації знань щодо особливостей розбудови громадянського суспільства 
як в Україні, так і за кордоном, набутті реальних практик громадянської активної діяльності усеред
ині школи відбудеться формування необхідних умінь для залучення старшокласників до міжнародної 
співпраці. 

Позакласна діяльність усередині школи ґрунтується на демократизації усіх аспектів шкільного жит
тя, розвитку учнівського самоврядування, набутті старшокласниками досвіду громадянської діяльнос
ті. Насичення позакласної діяльності усередині школи громадянськими практиками, що передбачають 
включення старшокласників у контекст міжнародної проблематики (правової, екологічної, громадян
ської, соціальної тощо) сприятиме розширенню їхніх меж розуміння громадянськості, що стане підго
товчим етапом до реальних міжнародних зв’язків із зарубіжними представниками. 

Система позакласної діяльності загальноосвітнього навчального закладу за умов інформаційного 
суспільства та демократизації людства не може обмежуватися лише виховною роботою усередині шко
ли. Позакласна діяльність поза межами школи включає розширення громадянського досвіду старшо
класників послідовно на місцевому, регіональному та державному рівнях, а також засвоєння вмінь та 
навичок налагодження зв’язків та співробітництва із закордонними представниками освітніх, громад
ських організацій в Україні. Вихід старшокласників у відкрите соціальне середовище забезпечуватиме 
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реалізацію громадянського досвіду, набутого у школі, відбудеться громадянський розвиток учнів через 
використання громадянського виховного потенціалу соціального середовища, з одного боку, а з іншого 
– допоможе зменшити негативний вплив сучасного суспільства на цей процес. Вихід старшокласників 
у відкритий соціум сприятиме їхньому включенню у систему громадянських відносин, коли школярі 
отримують можливість реалізовувати власну громадянську позицію через особисту суспільну діяль
ність. Участь у громадянському житті суспільства ознайомить старшокласників із практиками суспіль
нополітичної активності, надасть їм досвід взаємодії та співпраці з громадськістю, засобами масової 
інформації, неурядовими організаціями як вітчизняними, так і зарубіжними. 

Позакласна діяльність поза межами школи передбачає організацію досвіду взаємодії з представ
никами зарубіжних країн в Україні. Завдяки спеціально організованим видам діяльності із зарубіжни
ми представниками в межах України, старшокласники опиняться у реальній життєвій ситуації, коли 
вони повинні вступати у соціальну взаємодію з представниками інших країн, і, відповідно, знаходити 
з ними спільну мову, приймати спільні рішення, відстоювати власні погляди, демонструючи громадян
ську гідність та враховуючи культурні, національні, цивілізаційні особливості своїх співрозмовників. 
Достатньо важливим є також ознайомлення учнів із громадянським суспільством європейських кра
їн, його структурою, проблемами та шляхами їх вирішення. В результаті такої діяльності виникають 
можливості поглибити знання не лише про інший народ, а й глибше усвідомити та зрозуміти себе, 
свою історію, свою країну, подолати стереотипи й упередженості, позбутися психологічних бар’єрів, 
а найголовніше – більш чітко зрозуміти об’єднавчі чинники сутності громадянськості у різних краї
нах з урахуванням національних, історичних та культурних відмінностей. Саме це стане останньою 
сходинкою підготовки старшокласників до виходу на міжнародний рівень співпраці із зарубіжними 
представниками. 

Громадянське загартування завершиться під час набуття старшокласниками досвіду громадянської 
діяльності у міжнародному просторі через безпосередню співпрацю перш за все з однолітками євро
пейських країн. Досвід європейських країн та результати досліджень вітчизняних науковців: О. Бажа
новської, О. Гриценчука, Н. Лавриченко, О. Локшиної, С. Позняк, М. Рагозіна щодо організації між
народної співпраці старшокласників у позакласній діяльності дозволяє визначити її складові [2; 7; 8; 
9; 10]. 

Складовими організації міжнародної співпраці старшокласників напряму системи позакласної 
діяльності вважаємо наступні: 1) налагодження координації міжнародної співпраці учнів; 2) визна
чення пріоритетних напрямів діяльності; 3) розробка форм і методів організації міжнародного співро
бітництва. 

Для організації міжнародної співпраці старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі 
необхідно визначитися з координатором цього напряму системи позакласної діяльності. Ним може ста
ти учитель іноземної мови, голова методичного об’єднання класних керівників або педагогорганізатор 
із знанням іноземної мови. Контроль за реалізацією міжнародних зв’язків покладається на заступника 
директора з виховної роботи, який також є організатором прийому іноземних делегацій (підготовка 
наказів, програм перебування тощо). 

Діяльність координатора включає:
– встановлення зв’язків з іноземними освітніми закладами, громадськими організаціями; 
– надання інформації про роботу посольств та зарубіжних представництв в Україні, представництв 

і консульств України за кордоном; 
– інформування шкільної спільноти про міжнародні освітні організації, програми, проекти, конкурси; 
– здійснення листування з іноземними партнерами школи та підтримка з ними постійних контактів; 

підтримка програм обміну; 
– підготовка звітів про міжнародну діяльність освітнього закладу. 
 Необхідним вважаємо залучення до організації міжнародної співпраці старшокласників – лідерів 

учнівського самоврядування. Сучасна учнівська молодь вільно орієнтується в інформаційному просторі 
мережі Інтернет, володіє іноземними мовами, зацікавлена у встановленні зв’язків із закордонними одно
літками, що й робить її незамінним помічником дорослих в процесі координації міжнародної діяльності. 
Окрім того залучення учнів як повноправних партнерів дорослих в процесі організації позакласної ді
яльності, зокрема такого її напряму як міжнародне співробітництво, сприятиме усвідомленню в стар
шокласників причетності до вдосконалення спільного шкільного життя та, як наслідок, формуванню 
відповідальності. Надання можливості старшокласникам реальної участі в житті школи сприятиме як 
демократизації шкільного середовища в цілому, так і становленню їхньої активної життєвої позиції. 

До визначення основних напрямів міжнародного співробітництва старшокласників необхідно за
лучати не лише педагогічний колектив школи, а й учнів старших класів та їхніх батьків при врахуванні 
специфіки школи. Це надасть можливість взяти до уваги інтереси школярів і, відповідно, спрямувати 
організаційні зусилля у напрямі міжнародної діяльності, що дозволить отримати найкращий результат. 
Залучення батьків, за умов відсутності в нашій країні достатньої фінансової підтримки з боку держави 
у міжнародній співпраці шкіл, допоможе визначити реальні можливості міжнародних зв’язків старшо
класників. 
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Основними напрямами міжнародного співробітництва старшокласників визначено наступні:
– організація листування з іноземними однолітками;
– участь у міжнародних конкурсах, що організовані закордонними організаціями;
– організація та участь в міжнародних шкільних культурноосвітніх  обмінах;
– організація та участь в міжнародних проектах, програмах, семінарах, конференціях, форумах.
 Розглянемо докладніше основні напрями. Організація листування, інтернетконтактів з іноземни

ми однолітками сприятиме налагодженню зв’язків, які можуть бути розширені у формі шкільних об
мінів. Листування та інтернетконтакти створюватимуть для старшокласників можливість зрозуміти 
специфіку та особливості культурного, історичного розвитку іншої країни та народу, що сприятиме 
формуванню глобальної свідомості, опануванню загальнолюдських цінностей, причому як для україн
ських, так і для іноземних учнів. Завдяки віртуальним контактам стає можливим здійснити подорож у 
будь яку країну, ознайомитися з її досвідом розбудови сучасного суспільства, зокрема громадянського. 
Листування та інтренетконтакти виступають як перша сходинка до створення єдиного поля взаєморо
зуміння між закордонними однолітками, подолання стереотипів та упереджень. 

Участь у міжнародних конкурсах щодо формування громадянськості старшокласників надасть 
можливості для обміну міжнародним досвідом, практиками, ідеями щодо розбудови громадянського 
суспільства в Україні та дозволить інформувати закордонну громадськість про український досвід де
мократичних перетворень та сприяти формуванню позитивного іміджу України на міжнародній арені. 

Культурноосвітні шкільні обміни – це дієвий механізм зближення різних культур, коли стає мож
ливим подолання психологічних бар’єрів між Заходом і Сходом, діалог культур допоможе зламати 
звичні міжнаціональні стереотипи. Програми шкільних обмінів обов’язково включають знайомство з 
історією, культурою, традиціями приймаючої країни, міста, регіону тощо. Також під час обмінів від
буваються тренінги, проектна діяльність, які мають на меті організацію міжкультурного діалогу, обмін 
думками щодо розвитку громадянського суспільства обох країн, демократизації суспільства, вирішен
ня глобальних проблем людства. 

Освітні подорожі роблять можливим знайомство старшокласників з розвитком громадянського сус
пільства країн сталої демократії, налагодження та розвиток партнерських зв’язків між українськими та 
закордонними освітніми закладами, сприяння інтеграції української молоді до європейського та світо
вого культурного середовища. Делегації обох міст не лише беруть участь в організованих заходах, а 
й знайомляться з досвідом роботи у різних сферах міського життя, обговорюють з представниками 
влади, громадських організацій, молоддю важливі проблеми співжиття світового співтовариства та 
визначають свій погляд на них та роль в їх вирішенні. Представлення України міжнародній спільноті 
сприятиме формуванню громадянської гідності та солідарності української молоді, кращому розумін
ню власне своєї країни та її особливостей тощо. 

Міжнародні шкільні обміни є механізмом, який суттєво впливає на зміни в суспільстві і визначає 
майбутні взаємини між країнами, це інструмент будови і зміцнення громадянського суспільства. Вони 
сприятимуть набуттю досвіду взаємин з представниками європейської культури, міжкультурному діа
логу, взаєморозумінню, визнaченню спільних культурних та історичних коренів націй. 

Участь у міжнародних проектах, семінарах, конференціях, форумах дозволяє українським старшо
класникам отримати можливість спілкуватися з представниками різних країн, не лише з однолітками, а 
й з дорослими. Подібні заходи організовуються для залучення молоді різних країн з метою формування 
в них активної громадянської позиції, враховуючи процеси глобалізації. Проблеми, які обговорюються 
під час конференцій, форумів торкаються таких питань, як права і свободи людини, захист довкілля, 
демократичні перетворення, євроінтеграційні процеси, вирішення яких на міжнародному рівні сприя
тиме формуванню у старшокласників вміння відстоювати інтереси власної країни з урахуванням інтер
есів інших національних спільнот. 

Залучення старшокласників до міжнародних проектів відкриває перед ними широкі можливості до
лучитися до закордонного досвіду вирішення важливих громадських проблем: екологічних, соціаль
них тощо, які мають практичні напрацювання їх демократичного вирішення, що є вкрай необхідним 
для нашої молоді. Міжнародні семінари для старшокласників завжди організовуються у формі тренін
гів, що створює найкращі умови для задоволення потреб школярів у спілкуванні, у самовираженні, у 
пізнанні світу. 

Несприятливі фактори соціального середовища оточують старшокласників уже сьогодні, а також 
матимуть місце в майбутньому, причому ступінь їхнього впливу значно збільшиться. Саме тому освіт
нім закладам слід враховувати ці аспекти і створити такі соціальнопедагогічні умови для отримання 
громадянського досвіду особистості, які б сприяли зміцненню їх громадянськості й витримали вплив 
негативних факторів соціального середовища. В добу інформаційного суспільства сучасні старшоклас
ники набувають соціальний досвід не лише в межах власної країни, а й за кордоном. Тому так необхід
но залучати їх до міжнародної співпраці, під час якої на них чекатимуть нові випробування на міцність 
їхньої громадянськості. Організація міжнародної співпраці у системи позакласної діяльності сприяти
ме громадянському загартуванню старшокласників через отримання нового громадянського досвіду.
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Громадянсько загартована особистість здатна чинити опір викликам сучасності, не розгубитися, 
з почуттям власної гідності та гідності громадянина своєї країни відстоювати цінності, набуті нею 
раніше, як важливі та необхідні; згуртовуватися для подолання перешкод на шляху розбудови своєї 
країни; нести повну відповідальність за майбутнє своє і свого народу; не пасувати перед труднощами, 
а займати активну громадянську позицію. 

Виїзд старшокласників за межі країни створюватиме такі ситуації, які актуалізують необхідність 
їх самовизначення як громадян певної країни. Сам виїзд за кордон сприятиме мимовільному порівню
ванню учнями своєї країни з іншою, з громадянського погляду, що дозволить вибудувати у свідомості 
ціннісні ієрархії. 

При безпосередньому контакті українських старшокласників із представниками інших політичних 
ідентичностей їхній патріотизм зосереджуватиметься на критично важливих аспектах громадянськос
ті – чому ми пишаємося своєю належністю до України? Патріотизм старшокласників досягне вищого 
рівня, якщо учні отримують можливість демонструвати ціннісне ставлення до Батьківщини у міжна
родній спільноті, при цьому визнаючи проблеми і труднощі своєї країни. Саме це стане імпульсом до 
прагнення розвивати, змінювати на краще політичну, соціальноекономічну ситуацію у власній країні. 
Старшокласники почнуть цінити те краще, що є у власній країні, критично ставитися до негативного, 
вміти адекватно оцінювати зарубіжний позитивний досвід розбудови стабільної демократичної дер
жави та прагнути засвоїти й застосувати його набутки, враховуючи специфіку власної країни. Такий 
патріотизм передбачає наявність розвинутого почуття відповідальності перед собою, країною, суспіль
ством та готовності взяти на себе обов’язок громадянина перед своєю Батьківщиною за її майбутнє.

Сама ситуація оточення представниками інших держав вимагає від особистості позитивного сприй
няття самого себе, як громадянина іншої країни. Залучення до міжнародного спілкування старшоклас
ників має спричинити рефлексію їхньої громадянської гідності. З одного боку, відбудеться усвідом
лення всієї різноманітності представників інших громадянських ідентичностей, а з другого, водночас, 
їхня унікальність і цінність, у тому числі й власна. Таким чином, вони почуватимуться представниками 
гідної поваги держави, а також будуть здатні проявляти повагу до гідності громадян інших держав.

Виїзд за кордон здатний актуалізувати почуття солідарності серед юнаків, як представників однієї 
спільноти – українців, які разом опинилися у незвичній соціальній ситуації, серед «інших». Уже на 
цьому рівні виникатиме необхідність прояву взаєморозуміння та взаємодопомоги від старшокласників 
– представників різних регіонів України, соціальних верств, етнічних та релігійних груп. Також вихід 
на міжнародний рівень одночасно сприятиме усвідомленню себе членами європейської спільноти, що 
передбачає розвиток громадянської солідарності не лише на рівні українського громадянства, а й на 
міжнародному через взаємодію молоді з різних країн, посилення взаєморозуміння між ними.

Міжнародний досвід сприятиме загартуванню громадянських якостей лише за наявності соціально
педагогічного супроводу старшокласників. Це дозволить, з одного боку, мультиплікувати ефект від 
спеціально створених ситуацій, що сприяли загартуванню громадянськості, з іншого боку, мінімізу
вати негативний стихійний вплив соціуму, зокрема іноземного. Окрім цього, вихід на міжнародний 
простір дасть поштовх до співпраці українських освітян із педагогами інших країн, що сприятиме ви
рішенню не лише одного завдання – громадянської соціалізації українських старшокласників, – а й 
спільної для всіх задачі – громадянської соціалізації молодого покоління Європи.

висновки. Проведена робота щодо обґрунтування необхідності організації міжнародного співро
бітництва як напряму системи позакласної діяльності для підвищення ефективності громадянської 
соціалізації старшокласників дозволяє зробити наступні висновки. Підвищення ефективності грома
дянської соціалізації старшокласників можливе за умов використання всього потенціалу позакласної 
діяльності, що є необхідним в умовах інформаційного суспільства. Організація міжнародної співпраці 
старшокласників як напряму системи позакласної діяльності обумовлена існуючими практиками між
народних зв’язків сучасних школярів, що передбачає вплив негативних суспільних факторів на рівень 
їхньої громадянськості. Громадянський досвід, який старшокласники отримують на рівні школи, а за
кріплюють поза школою на всіх рівнях – від місцевої громади до держави, вихід на міждержавний 
рівень стане останньою сходинкою громадянського загартування юнаків. Громадянське загартування 
завершується реалізацією власних громадянських ініціатив старшокласників, що сприятиме процесу 
їхнього входження у доросле життя і, відповідно, подальшій успішній громадянській соціалізації. 

література:
1. Аніщенко А. Соціалізація юнацтва в умовах територіальної громади як складова громадянського вихо

вання / А. Аніщенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 2. – С. 3036.
2. Бажановська О. В. Загальнолюдські цінності в контексті громадянського виховання учнів середньої 

школи у Франції : дис.... канд. пед. наук : 13.00.01. / О. В. Бажановська. – Луганськ, 2004. – 247 с.
3. Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді: навчальний посібник / О. В. Безпалько – К. : Центр на

вчальної літератури, 2005. – 176 с.



166 Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід

4. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651ХІV // Книга вчителя історії, 
етики, основ правознавства: Довідковометодичне видання / [упоряд. Р. І. Євтушенко, О. В. Галєгова]. – Вид. 
2ге, доповн. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС. – 2006. – С. 2651.

5. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060ХІІ //Книга керівника навчальновиховного 
закладу : Довідковометодичне видання / [упоряд. Б.М. Терещук, В.В. Скиба]. – Вид. 2ге, доповн. –Харків : 
ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – С. 1438.

6. Карпенко О. М. Громадянська освіта в країнах сталої демократії (Велика Британія) / О. М. Карпенко // 
Постметодика. – 2006. – № 3. – С. 2527.

7. Лавриченко Н. М. Педагогічні проблеми громадянського становлення шкільної молоді в Україні та кра
їнах ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.children.eduua.net/storage/1183.doc – Назва з екрану.

8. Локшина О. Громадянська освіта – зарубіжний досвід [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
ostriv.in.ua. – Назва з екрану.

9. Позняк С. Дослідження громадянської освіти у країнах – членах Ради Європи / С. Позняк // Шлях осві
ти. – 2005. – № 1. – С.2028.

10. Рагозін М. Громадянин – Держава – Громадянське виховання / упорядники М. П. Рагозін і О. В. Сухом
линська – Донецьк, 2001. – 262 с.

11. Рекомендація № RЕС (2002) 12 Комітету міністрів Ради Європи «Про освіту з питань демократичного 
громадянства» / Бюро інформації Ради Європи в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
coe.kiev.ua. – Назва з екрана. 

12. Шапаренко О. В. Формування громадянськості в умовах соціокультурних трансформацій українського 
суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук. : спец. 09.00.03 / О. В. Шапаренко; 
Харківськ. унт повітряних сил ім.І. Кожедуба. – Х., 2008. – 20 с. 

13. Хартія з освіти для демократичного громадянства і освіти з прав людини [Електронний ресурс]. – Ре
жим доступу: http://www.academia.edu/2053430/ – Назва з екрана. 



167Матеріали Першої науково-практичної конференції

Катерина Попадюк 

особливості тА АдАптАція АмерикАнського досвіду у сФері 
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У статті автор розглядає тенденції та підходи, які використовуються у викладанні предметів 
з громадянської освіти у Сполучених Штатах Америки. Розглядається можливість використання 
таких підходів у громадянській освіті в Україні з метою не лише підняття освітнього рівня учнів, 
зокрема розвитку у них критичного мислення та спільного навчання, а також з використанням 
Інтернет як джерела інформації та інструменту викладання задля досягнення важливих навичок 
організації індивідуального навчання та оцінювання групової роботи.
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Kateryna Popadyuk. Peculiarities and adaptation of American civic education experience. 
The article aims to examine the tendencies and approaches which occur in the citizenship education in the 

United States of America and which can be implemented in teaching civics in Ukraine. The author argues that 
it will not only improve the educational level of students, including the development of critical thinking and 
cooperative learning methods but also promotes using the Internet as sources of information and the teaching 
tool for achieving extraordinary skills such as organization of individual training and assessment or group work. 
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Формулювання дослідницької проблеми. На думку американських вчених, виклик, який постав 
перед педагогами сьогодні у галузі освіти громадянства, полягає у виробленні уніфікованого і синтезо
ваного підходу до громадянства, підходу, який вибере і поєднає найкращі елементи сучасних підходів 
до громадянської освіти в уніфікований (або еклектичний) підхід, який у кореляції з ростом і розви
тком дітей буде відповідати потребам і очікуванням суспільства.

Актуальність теми. Розвиток української державності, інтеграція у європейське та світове співто
вариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і розбудова громадянського суспіль
ства передбачають орієнтацію на Людину, народ, пріоритети духовної культури, визначають основні 
напрями реформування навчальновиховного процесу. 

Ключовими акцентами запропонованої Міністерством освіти для обговорення Концепції громадян
ської освіти та виховання в Україні є концепти «становлення в Україні громадянського суспільства» та 
«європейські стандарти забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина» [6].

Поряд із актуалізацією на державному рівні самої проблеми громадянської освіти у країні та спроби 
пошуку змісту й механізмів її впровадження, Концепція заявляє і про намір поєднувати міжнародні 
стандарти та принципи, напрацювання вітчизняних науковців і методику впровадження громадянської 
освіти у шкільну практику. 

Стаття ставить своєю метою розгляд тенденцій розвитку та методів упровадження громадянської 
освіти у Сполучених Штатах Америки як держави, яка досягла вагомих результатів у цьому напрямку. 
Громадянська освіта тут досягла такого рівня, що вчителі губляться у вдосконаленні її змісту, методах 
і підходах, які пропагуються під гаслом освіти громадянства.

виклад основного матеріалу. Громадянська освіта повинна заключати в собі почуття єдності і 
унікальності життя на землі, повагу до всіх народів, їхніх прав, інтересів і цінностей; розуміння світу 
як єдності і різноманітності системи держав, що мусять мирно співіснувати, співпрацювати в умовах 
свободи на засадах гуманізації міжнародних стосунків, визнаючи головним пріоритетом права люди
ни, націй і народів і постійну увагу до світових проблем. 

Зміни, що відбулися у Східній Європі і Радянському Союзі в кінці 1980х років, економічне 
об’єднання Європи, об’єднання Східної і Західної Німеччини, вплив японської економіки на світовий 
розвиток – ці історичні віхи беззаперечно вплинули і продовжують впливати на сьогоднішній світ. На 
фоні цих подій головним викликом для освіти є підготовка молоді до життя у світі, де загальновідомі 
геополітичні кордони і економічні поняття заміняються новими реаліями. Сьогоднішня світова тенден
ція, при якій усі країни світу взаємопов’язані віртуально у кожному аспекті життя, спонукає до пошуку 
ефективної глобальної освіти на всіх рівнях і з усіх дисциплін.

Громадянська освіта не може стояти осторонь від цих глобальних тенденцій, а повинна зайняти 
чільне місце у процесі демократизації освітнього процесу і переорієнтуватися з держави на людину, на 
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фундаментальні гуманістичні цінності та забезпечення прав і свобод людини, гарантії яких закріплені 
у фундаментальних міжнародних документах.

На теренах України розвиток громадянської освіти супроводжується водночас процесом держа
вотворення і становлення нації. Для поліетнічної України громадянська культура особистості відіграє 
особливо важливу роль ще й тому, що вона покликана сприяти формуванню соборності держави, що 
є серцевиною української національної ідеї. Саме тому поліетнічний американський досвід громадян
ського виховання може стати наріжним каменем формування у молодого покоління почуття патріотиз
му, відданості Батьківщині та, водночас, відчуття належності до світової спільноти.

Фундаментальними цілями більшості програм з громадянської освіти США є виховання і розви
ток громадянської відповідальності. Демократичне громадянство не тільки надає певні фундаменталь
ні права, але також накладає на своїх громадян тягар різноманітних видів відповідальності. І школи, 
поряд з іншими важливими соціальними інституціями, такими як сім’я, церква, синагога чи мечеть, 
громада, засоби масової інформації – всі разом відіграють важливу роль у формуванні громадянської 
відповідальності.

Що таке громадянська освіта і в чому полягає її важливість? Національна Рада з громадянської 
освіти (NCSS), найбільша професійна асоціація освітян у галузі громадянської освіти у світі, визначає 
громадянську освіту як :

«…інтегроване вивчення суспільних і гуманітарних дисциплін для забезпечення громадянської ком-
петенції. В рамках шкільної програми громадянська освіта забезпечує скоординоване, систематичне 
вивчення таких дисциплін, як антропологія, археологія, економіка, географія, історія, право, філосо-
фія, політологія, психологія, релігія і соціологія, з відповідним контентом з гуманітарних і природ-
ничих наук. Першочерговим завданням громадянської освіти є допомогти молодим людям приймати 
прозорі і виважені рішення для громадського добробуту як громадянам культурно різноманітного, 
демократичного суспільства у взаємозалежному світі» [1]. 

На думку американських педагогів, громадянська освіта за своїм програмним змістом є якнайкраще 
оснащеною для того, щоб допомогти молодому поколінню стати активними громадянами. Визнаючи 
мінливість освітнього клімату, вимоги щодо ефективного викладання сильного контенту і базових на
вичок і потребу в розробці державних стандартів з громадянської освіти, члени Національної Ради з 
громадянської освіти (NCSS) спільно з членами розширених громад підготували і в 1994 році опу
блікували набір програмних стандартів для викладання громадянської освіти, які включають десять 
тематичних циклів [1, 7]: 

1) культура;
2) час, безперервність, і мінливість;
3) люди, місця, середовища;
4) індивідуальний розвиток та ідентичність;
5) особи, групи та інституції;
6) влада, владні структури і управління;
7) виробництво, розподіл і споживання;
8) наука, технологія і суспільство;
9) глобальні зв’язки;
10) громадянські ідеали і практика. 
Перші сім циклів є дисциплінами, орієнтованими на громадянську освіту, тоді як три останні – ма

ють багатофункціональне призначення. 
Відтоді стандарти громадянської освіти широко і успішно застосовуються на практиці вчителями, 

школами, районами, штатами як знаряддя для регулювання і розвитку. Слід відзначити, що з часу 
публікації стандартів громадянської освіти багато що змінилося у світі і в освіті, і самі стандарти до
опрацьовуються і вдосконалюються вченими і педагогами. 

У демократичному середовищі глибоке розуміння громадянських понять таких як імміграція, еко
номічні проблеми і зовнішня політика, – охоплюють декілька дисциплін. Громадянська освіта вишико
вує ці дисципліни у відповідному порядку з метою виховання громадянського обов’язку у різних фор
мах. Ці важливі проблеми можуть вивчатися в одному класі, часто об’єднуючи декілька інтегрованих 
суспільних дисциплін, або ж входячи у програму вивчення окремих предметів (наприклад, історії чи 
географії).

Дані стандарти будуть корисними незалежно від організаційного чи навчального підходів (напри
клад, підхід до розв’язання проблем, підхід, сфокусований на спірних питаннях, дисциплінарний під
хід, або комбінація підходів). Конкретні рішення з розробки програм найкраще приймати на місцевому 
рівні. Для цього стандарти забезпечують основу для ефективної громадянської освіти в рамках різних 
навчальних перспектив.

Те, що педагогічна наука США приділяє величезну увагу громадянській освіті, говорить і той факт, 
що окрім терміну ‘social studies’, який перекладається на українську мову як «суспільне, громадське, 
соціальне навчання», у педагогічній науці США має широке застосування термін ‘Civics’ або ‘Civic 
Education’, який, згідно з World English Dictionary [4], дає наступні трактування терміну:
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1) вивчення прав і відповідальності громадян;
2) (США), (Канада) вивчення уряду і його діяльності згідно з визначенням Глосарію освіти [5].
Civic Education – у широкому розумінні, це – предмет з теорії урядування у відношенні до урядо

вих структур. Він частково базується на вивченні демократії і дослідженні національної ідентичності, 
включаючи проблеми, які співвідносяться з соціальною послідовністю і соціальним різноманіттям. Да
ний предмет може викладатися у школі у рамках різних предметів: громадянська освіта, історія, уряд, 
глобальні студії і географія.

Також згаданий вище глосарій подає ще один вид діяльності у галузі громадянської освіти у США. 
Це – Citizenship Education (освіта громадянства), яка полягає у розробці видів навчальної діяльності, 
навчальних і освітніх програм для всіх освітніх рівнів, які стосуються прав і відповідальності грома
дянства. Метою останньої є забезпечити знання, уміння і відношення, яке сприяє ефективній участі у 
громадському житті. 

Дуже часто виникає питання, коли розпочинати впровадження громадянської освіти, тобто вихо
вання громадянина? Громадянство людина отримує при народженні, а її участь у громадському житті 
розпочинається теж у ранньому дитинстві. 

Громадянська освіта часто помилково тлумачиться як нудна дисципліна, яка складається з теоре
тичних постулатів, тому є важкою для сприйняття учнями. Американські педагоги доводять на практи
ці, що це не зовсім так, якщо до процесу підходити творчо. Громадянство не виховується через сухе ви
вчення законів і визначень із підручників: воно вивчається під час нашої щоденної взаємодії. Вивчення 
прикладів поведінки інших людей в інших місцях не є настільки повчальним, як вивчення самих себе. 
Таким чином, на думку Джефа Пассе, саме початкова школа є благодатною ареною для найширшого 
впровадження громадянської освіти: постійна взаємодія правил, керівництво групами, індивідуальна 
робота і дитячі умови навчання, створюють безмежне джерело для виховання громадянства [2]. 

Іншою помилковою концепцією щодо громадянської освіти є наголос на майбутньому. Багато мате
ріалів, які включені у програми з громадянської освіти початкової школи, фокусуються на підготовці 
дітей до активного громадянства після досягнення ними повноліття. Але ж діти є активними громадя
нами у щоденному житті: сім’я, клас, сусіди, друзі, спортивні секції і т.д. Діти повинні вчитися бути 
громадянами з раннього дитинства. Запровадження і розвиток правил шкільного життя, розв’язання 
конфліктів і досягнення цілей у кожній групі є важливими навичками у будьякому віці. Таким чином, 
громадянська освіта повинна забезпечувати нинішні, а не майбутні переваги. 

Наступна таблиця подає приклади нині діючих програм служіння громаді у школах США, які де
монструють співвідношення відповідних стосунків і притаманних їм умінь, цінностей і громадянських 
концептів, які учні можуть з них почерпнути [3, 130].

Таблиця 1 
Ієрархія шкільних проектів служіння громаді і їхні навчальні результати

проект уміння цінності громадянські 
концепти класи

Шкільний Визначення потреб,
організація динаміки групи

Співпраця, самооцін
ка, гордість за вико

нання

Участь,  
активність К – 12+

Проект 
служіння 
громаді

Спілкування, критичне мис
лення, прийняття рішень

Повага
Братерство
Рішучість

Громадські і демо
кратичні цінності 3 – 12+

Індивідуаль
не служіння

Менеджмент часу, вирішен
ня проблем, пристосування, 
самодисципліна

Людська гідність, 
справедливість, відпо
відальність

Оцінка культур
ного різноманіття, 
соціальна справед
ливість

7– 12+

 Заслуговує на увагу досвід роботи Центру з громадянської освіти, який є неприбутковою організаці
єю, розташованою у Каліфорнії з розгалуженою мережею програмних координаторів у кожному штаті, 
виборчим округом у країні і в більше, ніж сімдесяти молодих і розвинутих демократіях у всьому світі. 
Метою центру є сприяння освіченому і відповідальному громадянству, яке віддане демократичним 
принципам і активно займається впровадженням демократії у Сполучених Штатах Америки і інших 
країнах. Своїми навчальними програмами центр готує молодих людей для того, щоб вони ставали по
інформованими, відповідальними громадянами. Навчальна програма «We the People» – «Ми – народ» 
(Див. Мал.1) включає наступні розділи: Громадянин і Конституція; проект Громадянин; демонстрацій
на програма запобігання шкільному насильству; представницька демократія у Америці; громадяни, а 
не глядачі; і основи демократії.
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мал. 1. підручники з курсу «we are the people»

Якщо розглянути детальніше кожний із розділів, то, для прикладу, розділ Громадянин і Конституція 
вчить компетенції і відповідальності учнів початкових і середніх шкіл. Програмний підручник «We the 
People», інтерактивні стратегії і громадські слухання в ігровій формі роблять викладання і навчання 
захоплюючим як для учнів, так і для вчителів протягом усіх етапів навчання у школі. Поряд з викла
данням історії і принципів конституційної демократії підручник пропонує вправи з критичного мис
лення, вирішення проблем і прийняття рішень, можливості кооперативного навчання, які допомагають 
розвивати в учнів інтелектуальні здібності та потребу активної участі у громадській діяльності, риси 
ефективних, відповідальних громадян.

За останні роки розвитку освіти широкого застосування набуло онлайнове навчання у галузі грома
дянської освіти, діяльності уряду і педагогіки. Центр надає можливість безкоштовного завантаження 
навчальних матеріалів для всіх рівнів освіти. Для прикладу, розглянемо один із запропонованих про
ектів –Проект Громадянин (Project Citizen).

Розділи проекту Громадянин, подані нижче, характеризують види діяльності учнів під час участі 
у програмі. Так як проект Громадянин відмінний від інших програм, які базуються на уроках, важко 
зрозуміти повний спектр і послідовність програми без її повного розгляду. У проекті Громадянин ви
користовується процесний підхід до навчання молодих людей, який полягає у набутті вмінь монітори
ти і впливати на громадську політику у своїх громадах. Тому окремо подаються поради для вчителів і 
учнів. Хотілося б звернути увагу на посібник для учнів.

У Сполучених Штатах загальноприйнятною нормою є те, що на федеральному уряді, урядах штатів, 
чи на місцевій владі лежить повна відповідальність за захист прав громадян і забезпечення їхнього до
бробуту. Деякі громадянські норми прописані у законах на законодавчому рівні. Інші – регулюються 
правилами і постановами, розробленими виконавчими гілками влади, які відповідають за виконання і 
імплементацію законів. 

Наступні приклади дають пояснення щодо громадської політики і урядових установ, відповідаль
них за її впровадження.

Шкільні райони несуть відповідальність за вироблення політики щодо учнівської поведінки і дис
ципліни. Вчителі і шкільні адміністратори цю політику впроваджують у життя. Законодавство штату 
відповідає за вироблення законів щодо обмеження швидкості їзди на дорогах. Офіцери поліції впрова
джують у життя ці закони. Міська влада часто приймає постанови щодо заборони функціонування ма
газинів з продажу алкоголю біля шкіл. Міські інспектори і зонні департаменти стежать за виконанням 
цих постанов.

Коли люди усвідомлюють проблеми, які наявні у їхніх громадах, вони часто хочуть, щоб уряд роз
робляв і виконував механізми подолання цих проблем. Це можуть бути проблеми щодо яких існуючі 
підходи або закони не працюють добре, або існуючі підходи або закони не впроваджуються, або немає 
ні підходів, ні законів, які б регламентували вирішення проблем. 

Як громадянин Сполучених Штатів ви маєте право сказати, що ви думаєте про дії уряду у вашій гро
маді. Ви також маєте право сказати, що ви думаєте про проблеми у вашому штаті, країні і про міжна
родні проблеми. Ви маєте право спробувати вплинути на рішення уряду з вирішення всіх цих проблем.

Для того, щоб ефективно брати участь у житті суспільства, громадяни повинні знати, на якому 
урядовому рівні і які урядові установи відповідальні за зміну, впровадження чи розробку певної гро
мадської політики.
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Метою цього проекту є навчити вас виражати свої думки, вирішувати урядовий рівень чи установу, 
яка найбільш підходить для вирішення проблеми, яку ви ідентифікували і, як впливати на прийняття 
рішень на даному урядовому рівні. Проект закликає співпрацювати з іншими однокласниками і з допо
могою вчителів і дорослих волонтерів виконати наступні завдання: 

1. Визначити проблему для вивчення. Ви розпочнете з визначення проблеми у вашій громаді, яка, 
на вашу думку, є важливою, і встановите, на якому урядовому рівні лежить пряма відповідальність за 
вирішення цієї проблеми. 

2. Зібрати інформацію. Коли клас визначився з проблемою, яку ви хочете вивчати, вам потрібно 
буде зібрати і оцінити інформацію про проблему з різних джерел. 

3. Проаналізувати рішення. Наступним кроком буде аналіз громадської політики, яку на даному 
етапі застосовує уряд. Вам теж необхідно проаналізувати політики, запропоновані іншими людьми. 

4. Розробити свою власну громадську політику. Далі, ви розробите громадську політику, яка, на 
вашу думку, має бути визнана вашим урядом. 

5. Розробити план дій. Нарешті, ви розробите план дій, щоб показати, яким чином ви можете впли
вати на відповідний уряд або урядову установу, для прийняття запропонованої вами громадської по
літики. 

Ваш клас буде використовувати матеріали, зібрані вами і записані на завершення завдання, і розро
бить портфоліо для всього класу. Портфоліо – це організований збір інформації, який розробляє план 
роботи вашого класу щодо громадської проблеми, яку клас вирішив вивчити. Портфоліо класу буде 
складатися з таких компонентів як письмові заяви, таблиці, графіки, фотографії і оригінальні творчі 
роботи. 

Така інструкція допоможе крок за кроком визначити і вивчити громадську проблему і розробити 
портфоліо для визначення і вивчення проблеми, актуальної для громади. Потім класу пропонується 
представити своє портфоліо усно іншим класам у школі або окремим групам у громаді. Також можна 
організувати конкурс на краще портфоліо.

Крок перший полягає у визначенні громадської політики та проблеми громади. Метою цього етапу 
є створення короткого списку проблем, які наявні у багатьох громадах США. Вони представлені про
блемами, які, на думку людей, уряд мав би вирішити. Після того, створений список, учні обговорюють 
те, що ви вже знають про ці проблеми і про те, що почули під час дискусій про них. Згодом проводиться 
інтерв’ю з батьками чи іншими членами громади, щоб почути їхню думку, що вони знають при ці про
блеми і про їхнє відношення до них.

Метою цього кроку є поділитися інформацією про те, що ви, ваші однокласники і інші люди вже 
знають про проблему вашої громади. Це допоможе класу отримати достатньо інформації, щоб зробити 
грамотний вибір однієї проблеми, вартої дослідження. 

Щоб провести дискусію у класі з метою обміну інформацією про проблеми у громаді, весь клас по
винен:

1. Прочитати і обговорити перераховані проблеми, які можуть мати місце у вашій громаді. 
2. Поділитися на групи з двохтрьох учнів. Кожна група має обговорювати одну із проблем. Тоді гру

па повинна написати свої відповіді на запитання про вказану проблему і її аналіз на окремих листках.  
3. Познайомити з відповідями кожної групи весь клас. 
4. Зберігати заповнені форми усіх груп для подальшого використання. 
Громади у всіх Сполучених Штатах мають багато схожих проблем. Деякі проблеми можуть бути 

набагато складнішими в одних громадах, ніж у інших. Люди думають, що уряд повинен бути відпо
відальним за проведення політики для вирішення цих проблем. 

Цей перелік проблем можна продовжити і доповнити актуальними проблемами у школах: напри
клад, проблеми стосовно молодих людей, проблеми, пов’язані з громадськими стандартами, проблеми 
дотримання основних свобод, охорони навколишнього середовища, і т.д.

Заслуговують на увагу рекомендації щодо ресурсів для отримання  інформації:
1. Бібліотеки – шкільні, публічні і університетські бібліотеки зберігають газети і інші друковані 

джерела про проблеми, які належить вивчити. Бібліотекарі, які там працюють, завжди готові допомог
ти у пошуку необхідної інформації. 

2. Редакції газет – журналісти збирають інформацію про місцеві проблеми і рішення уряду щодо 
їхнього вирішення. Вони також можуть представити фотографії стосовно проблем. 

3. Викладачі і вчені – Викладачі місцевих коледжів або університетів можуть бути експертами у роз
гляді локальної проблеми. Також можна звернутися за допомогою до вчителів або місцевих урядовців. 

4. Адвокати і судді – Більшість з них належать до професійних асоціацій, які надають безкоштовні 
послуги громадянам і добре поінформовані про більшість проблем у громаді. 

5. Громадські організації і групи за інтересами – Багато груп виявляють інтерес до проблем громад 
і суспільства, в цілому. Вони називаються групами інтересів. Учитель або дорослий волонтер може до
помогти у контактах з ними для отримання інформації. 

6. Адміністративні установи – Люди, які працюють в адміністративних установах різного рівня, мо
жуть займатися проблемою, яку обрано для вивчення і можуть надати вам інформацію щодо проблеми. 
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Наприклад, у місцевому уряді є департамент охорони здоров’я, який може допомогти вам у вивченні 
цієї проблеми. 

7. Електронні інформаційні мережі – Багато з названих вище ресурсів, а також інші можна знайти 
в Інтернеті. Якщо у школі немає доступу до Інтернету, ним можна скористатися у місцевій бібліотеці.

У Сполучених Штатах Америки Програма з громадянської освіти активно підтримується державни
ми асоціаціями і фондами, іншими освітніми, професійними, бізнесовими і громадськими організація
ми у всій країні. Можливості використання сучасних і майбутніх новітніх технологій у освітній галузі є 
безмежними і мають колосальний потенціал. Ці засоби можуть допомогти освітянам і адміністраторам 
залучати студентів до навчання, покращувати результати навчання і посилювати продуктивність праці.

Актуальність громадянського виховання особистості у сучасному українському суспільстві вели
кою мірою зумовлюється потребою державотворчих процесів, в основі яких повинно бути відроджен
ня нації. 

висновки. На відміну від інших розвинутих країн, де громадянське виховання повністю базується 
на політичній та правовій сфері діяльності громадянського суспільства, в Україні на сучасному етапі 
її розвитку громадянське виховання, в основному, базується на моральноетичних засадах, що вимагає 
особистісноорієнтованого підходу до вирішення проблеми громадянської освіти в Україні. Розгляд 
людини, як особистості у контексті невід’ємної складової частини поняття «народ» передбачає забез
печення передумов для формування особистості на національному ґрунті й водночас відкритої для ін
ших культур, ідей та цінностей. Така особистість здатна зберігати свою ідентичність, бо вона глибоко 
усвідомлює національну культуру як невід’ємну складову культури світової. 

Громадянська освіта повинна заключати в собі почуття єдності і унікальності життя на землі, повагу 
до всіх народів, їхніх прав, інтересів і цінностей; розуміння світу як єдності і різноманітності системи 
держав, що мусять мирно співіснувати, співпрацювати в умовах свободи на засадах гуманізації між
народних стосунків, визнаючи головним пріоритетом права людини, націй і народів і постійну увагу до 
світових проблем. Тому пріоритетну роль у громадянській освіті мають відігравати активні методи, що 
стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення і базуються на принципі багато
сторонньої взаємодії. 
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досвід, досягнення тА бАЧення пріоритетів  
тА зАвдАнь громАдянської освіти у творЧих роботАх 
вЧених, громАдських лідерів, уЧнів тА їх нАстАвників

Тетяна Бондар, Сергій Бондар

громАдянськА компетентність, пАтріотизм тА симуляція: проблеми 
громАдянської освіти для укрАїнців

Автори есе розмірковують про те, яку модель громадянської освіти та шляхів її впровадження 
доцільно обрати для України, враховуючи умови політичної невизначеності та пошуку смислів для 
національної самоідентифікації. 

Тetyana Bondar, Serhiy Bondar. Civic competence, patriotism, and simulation: problems of civic 
education in Ukraine.

The authors of the essay discuss the issue of civic education model and implementation approach of 
the most suitable model for Ukraine, taking into account political instability and uncertainty and quests of 
sense for national self-identification. 

«…Демократія є одночасно і цінністю, і методом управління. Як цінність, вона 
постає проекцією, що знаходиться у постійній розбудові, ідеалом, до якого праг-
нуть всі нації… Однак, демократична проекція не підтримується автоматично, 
сама по собі, через звичайну соціальну репродукцію. Основним інструментом для 
її реалізації є громадянська освіта».

Сезар Біржеа [2, 11-12].

Дійсно, демократія не репродукується автоматично. Так само, як патріотизм і громадянська компе
тентність не є вродженими якостями людини і не передаються генетично, а можуть бути лише сформо
вані безпосередньо у процесі соціалізації. Саме тому у будьякій сучасній демократичній країні грома
дянська освіта як обов’язковий сегмент громадянського суспільства є такою ж безумовною складовою 
освітнього процесу, як математика, рідна мова чи історія: як навчальні програми з різних предметів 
передають наступному поколінню основні знання, необхідні для розвитку та виживання в сучасному 
інформаційному суспільстві, так і громадянська освіта покликана формувати знання, вміння та нави
чки, що мають забезпечувати стійкість демократії та «спадкоємність» громадянських чеснот. 

Звичайно, якщо держава демократична. Адже тоталітарна держава покладає на громадянську осві
ту зовсім інші функції: якщо для демократії потрібні свідомі громадяни, що вміють відстоювати свої 
права та критично мислити, то тоталітаризм, використовуючи освіту як інструмент, формує, як точно 
зауважила Н.М.Воскресенська, укладачка одного з перших посібників з громадянської освіти в Росії, 
«законослухняних гвинтиків існуючої державної системи, що заучують існуючі ідеологічні догми» [5].

Розуміння різниці між спрямуванням та цілями тоталітарної й демократичної освіти є надзвичайно 
важливим, адже в Україну поняття і «громадянського суспільства», і «громадянської освіти» (як ідеї, 
так і навчального курсу) прийшли майже одночасно із розпадом Радянського Союзу та здобуттям не
залежності, ознаменувавши собою новий етап розвитку в умовах вже формальної самостійності та нові 
надії на активну розбудову демократії на теренах посттоталітарної дійсності. 

Втім, чи відбулося «одужання» від тоталітаризму? 
Процес руйнації СРСР й усталеної комуністичної ідеології, а також певна спонтанність у, як на

зивають деякі дослідники, «катапультуванні» України в незалежність [15], зумовили досить болісну 
трансформацію соціальнополітичної, економічної, а особливо духовної сфер життя суспільства, спри
чинивши процес переоцінки цінностей, що призвів до абсолютно неоднозначної реакції з боку населен
ня – від антиколоніального романтизму та активізації пошуку нових суспільних цінностей і орієнтирів 
у розбудові незалежної України, з одного боку, до ідейноціннісного вакууму, нігілізму та ностальгії, 
з іншого. 

Така різновекторність пояснюється тим, що, як правильно зазначає М.Рябчук, в Україні форму
вання громадянського суспільства істотно ускладнюється її поліетнічним чи, власне, біетнічним ха
рактером. Оскільки українські демократизаційні процеси розгорталися у тісному зв’язку з процесами 
національновизвольними, то, як пише дослідник, «емансипація громадянського суспільства від тота
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літарної держави великою мірою збігалася й ототожнювалася у людській свідомості з емансипацією 
українського суспільства від імперії», а, відповідно, «значна частина населення (російського чи ро
сійськомовного) з упередженням і зрозумілою настороженістю поставилася до цих процесів. І хоч ця 
частина населення не пішла за імперською номенклатурою й не підтримала створення промосковських 
«інтерфронтів», проте вона не пішла й за націоналдемократами, зберігаючи своєрідний «нейтралітет» 
і прикру пасивність у політичному житті» [18].

Ситуація ускладнилась тим, що, як справедливо зауважили експерти Центру освітнього моніто
рингу [8], відсутність хоча б кількох поколінь «людей, які мають практичний досвід життя в умовах 
практичної демократії», не дала нам повною мірою скористатися традиційною моделлю навчання де
мократії «від старшого покоління молодшому», всі надії залишивши на її інверсивний варіант, за якого 
демократичні й національні цінності продукуються старшому поколінню від молодшого, що народи
лися вже у незалежній Україні.

Тож в умовах політичної невизначеності та пошуку смислів для національної самоідентифікації 
вибір моделі громадянської освіти та шляхів її впровадження в освітній простір має більш, ніж стра
тегічне значення. Перманентно позначаючись на ціннісному світі, який школа актуалізує для нового 
покоління громадян, він впливає на формування громадянської компетентності учнів, осягнення ними 
власної національнокультурної ідентичності. У тріаді «державасуспільствоосвіта», як правильно за
значає латвійський дослідник С.Мазур, місця для випадковості немає: неузгодженість чи сваволя у ви
борі моделі громадянської освіти закладає соціальний конфлікт для майбутньої спільноти [13].

Яку ж модель хочемо побудувати ми і, яку, власне, будуємо вже протягом більш ніж 20 років неза
лежності?

Відповідь на це питання ускладнюється кількома факторами. Перший – розглянута вище неоднорід
ність громадянських прагнень українського суспільства, одна частина якого воліє оновлення, демокра
тії і незалежності, друга – ностальгічно налаштована на відновлення СРСР, третя є інертною. 

Подруге, ситуацією «антагоністичних відносин між суспільством та державою» та «надвисокою 
залежністю суспільства від влади» [6], яку ще в 1995 році констатував О.Дергачов, і яка, на жаль, збе
рігається й досі, породжуючи дивний симбіоз суспільства, що офіційно вибрало курс на демократиза
цію (хоча по суті своїй має, як ми переконалися вище, різновекторні спрямування), та старої пост(нео)
тоталітарної владної номенклатури, що прагне до самозбереження й самовідновлення в нових умовах 
незалежності та «руху до демократії».

Така кардинальна роздвоєність цілей зумовлює одночасне існування двох дискурсів громадянської 
освіти: офіційно-декларативного (укази, постанови, концепції та заяви), на рівні якого ми активно й 
майже безпроблемно розбудовуємо і громадянську освіту, і громадянське суспільство, та реального – 
живого (сповненого внутрішніх суперечностей, проблем та досягнень) процесу формування демократії 
в Україні. 

Прагнучи легітимізації, владна номенклатура на рівні риторики й формальнозаконодавчих кроків 
підтримує декларативний курс на розвиток демократії та незалежності, на практиці ж демонструючи 
те, що український філософ Є.Бистрицький називає «особливим політичним консерватизмом», котрий 
«не збігається з цілком позитивним змістом консерватизму культурних традицій як єдиної можливості 
збереження національного надбання» і виявляється в «ідеологічній експлуатації посткомуністичною 
політичною владою» змісту ідеї національнокультурного відродження. «У формі конкретної політич
ної дії, – пише дослідник, – він [консерватизм. – Т.Б.] набуває вигляду всілякої, переважно ідейної 
(ритуальне відвідування офіційними особами відповідних святкових вечорів, вистав, презентацій) і 
ідеологічної (зафіксованої у риториці програмних документів владних структур) підтримки тих куль
турницьких рухів і починань, що спрямовані на відтворення, тлумачення і інтерпретацію масиву зви
чаєвих, традиційних, фольклорноетнічних форм культурного життя» [3].

Власне, маємо ситуацію, яка дуже нагадує процес «симуляції» (за термінологією Ж.Бодріяра) – зо
внішнє декларування без внутрішньої наповненості, створення своєрідних «симулякрів демократії» 
та «симулякрів патріотизму» [4], або, за визначенням С.Жижика, «ідеологічний симптом» укорінення 
симуляції в соціальному просторі [9, 3034].

«Симулювати, – писав Ж.Бодріяр, – це вдавати, що в тебе є те, чого ти не маєш». На думку філосо
фа, симулювання є набагато складнішим і не тотожним вдаванню, оскільки має справу не з наявністю, 
а з відсутністю: «вдавання, чи дисимуляція, лишають незайманим принцип реальності: різниця завжди 
зрозуміла, вона лише прихована. Симуляція ж ставить під сумнів різницю між «істинним» і «хибним», 
між «реальним» і «уявним» [4, 8].

Щодо симуляції як соціальної репрезентації, то її складність, за С.Жижиком, полягає в тому, що 
наіменування, означування і весь ряд символічних смислів, які складають цілісність об’єкту панівної 
ідеології, затьмарюють дійсність того, «що є насправді» [9, 3034]. Симуляція соціальної дійсності, під
тримка видимості стає єдиною можливою соціальністю; брехня в ідеологізованому соціумі – набагато 
меншою мірою вигадка, ніж істина. Говорити неправду – значить підтримувати ідеологічний гомеос
таз, процес симуляції соціального, оскільки навіть якщо вдасться виявити істину, це нічого не змінить, 
оскільки цього «насправді» не існує. Нам не представлена   інша реальність, лише її ідеологічна, мета
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фізична надбудова, «суб’єктивна об’єктивність», фетиш в чистому або знятому вигляді, фантазматичне 
обернення речей, не здатних опосередковувати наші зв’язки, зв’ живих людей [10, 3034]. «... Питання 
полягає не в тому, – говорить С.Жижек, – щоб побачити речі (тобто соціальну дійсність) так, «як вони 
існують насправді», без кривого дзеркала ідеології, а в тому, щоб зрозуміти, чому дійсність як така не 
може існувати без «ідеологічної містифікації» [10].

Саме тому, аналізуючи дискурс громадянської освіти, варто чітко розмежовувати обидва його рів
ні – офіційнодекларативний та реальний, враховуючи їх взаємодію та суперечності і зосереджуючи 
максимальну увагу саме на реальному процесі впровадження громадянської освіти в українському сус
пільстві, адже, як правильно відзначається авторами «Експертної оцінки проекту Концепції громадян
ської освіти та виховання в Україні», громадянська освіта «для України, як, власне, для будьякої іншої 
країни є не швидкоплинною акцією, а перманентним процесом» [8]. 

Також варто враховувати, що деякі з проблем, що виникають при «вживленні» громадянської осві
ти в український освітній простір, мають загальний характер і притаманні більшості світових держав 
(і демократичних, і тих, які тільки стали на шлях демократизації), а деякі – суто специфічні, властиві 
виключно державам, що як і Україна, переживають період посттоталітарної трансформації. Тому, на 
нашу думку, аналізуючи ефективність упровадження та викладання «української моделі» громадян
ської освіти, розглядати проблеми варто, враховуючи цей факт.

Виходячи з цього, до першої групи (загальних проблем) можна віднести наступні:
1) відсутність офіційної громадянської освіти для дорослого населення, яка в умовах «інверсивної 

моделі» транслювання демократичних цінностей є дуже важливою;
2) недостатнє використання неформальної та інформальної освіти – цей фактор, на нашу думку, 

теж має велике значення, адже, як засвідчують емпіричні дослідження [2, 39] щодо внеску шкільно
го і позашкільного середовища в соціалізацію учнів, із трьох існуючих форм політичної соціалізації 
формальний зміст навчання має найменший ефект, а неформальне і неофіційне навчання (у школах) і 
прихований зміст освіти, навпаки, найбільшою мірою сприяють соціалізації учнів – це свідчить про те, 
що соціальні і політичні навики найкращим чином формуються саме завдяки навчанню через досвід і 
неофіційному змісту освіти;

3) відсутність демократичної організації, демократичної атмосфери та практики у школі як мікро
спільноті [2, 42] (одним зі шляхів вирішення даної проблеми сьогодні можна вважати рух ГАШ – гро
мадсько активних шкіл – спрямований на активізацію співпраці навчальних закладів з громадою та 
демократизацією шкільного устрою [16; 17, 1114]);

4) недостатність кадрового забезпечення викладання дисциплін громадянознавчого циклу, відсут
ність відповідної спеціалізації у ВНЗ та інститутах підвищення кваліфікації [2, 47];

5) необхідність зміни позиції вчителя: від репродуктора знань до «мислячого практика», активного 
громадянина, здатного генерувати власні реформаційні дії [2, 61].

Серед другої групи проблем (притаманних більшості пострадянських держав, а також суто україн
ських), варто відзначити наступні:

1) продукування громадянської освіти за зразком тоталітарної моделі, основними установка
ми якої є т.зв. «пасивне навчання», яке засноване на передачі знань і влади, що сприяє формуванню 
«громадяноб’єктів, пасивних працівників та слухняних цивільних службовців» [2, 61] (вихід з такої 
ситуації дослідники вбачають у перенесенні акцентів з «викладаннядляпередачізнань» на компе
тентнісний підхід [14], орієнтацію на особистий досвід учнів та встановлення взаємодії між їх грома
дянською діяльністю й навчанням [2, 40], стимулюванні сміливості та громадянської активності [24]);

2) «знаннєвий підхід» у викладанні громадянської освіти (традиційна «трансляція знань», уста
новками якої є сприйняття вчителя як основного джерела знань; орієнтація навчання на кінцеві ек
замени й оцінку; сприйняття знань як результату дидактичного навчання, визнання їх фактичності і 
несуперечливості); 

3) формалізм (те, що російський дослідник А.Б.Суслов називає «механістичним (рос. «начетничес
ким») прагненням відзвітувати проведеними уроками і заходами за громадянське виховання замість 
досягнення реальних результатів цього виховання» [20, 143]);

4) недостатнє використання інтерактивних методів (медіації, дебатів, рольових ігор, соціальних 
проектів тощо);

5) предметний підхід, відсутність інтегральності (ГО існує як окремий навчальний предмет, варіа
тивної чи інваріантної складової, а не є інтегральним освітнім підходом), недостатнє розуміння того, 
що вивчення демократії і прав людини не закінчується в шкільній аудиторії [20, 147], а поняття й ідеї 
громадянської освіти мають розкриватись не в одному навчальному предметі, а відображуватись в уяв
леннях і проблемах, що проходять крізь різні дисципліни, реалізуючись у різних аспектах шкільного 
життя [24]; 

6) необхідність зміни функції оцінювання, метою якого має бути не ревізія – виставлення оцінок 
(учителем учню чи перевіряючими інстанціями вчителю), а процес моніторингу, спрямований на по
кращення якості викладання і якості проектів ГО; моральноціннісні орієнтири учнів не мають підля
гають оці нюванню;
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7) розрив між теорією і практикою у суспільному житті (як правильно відзначає російська дослід
ниця Л.Филлипова, «громадянськість» не може бути суто індивідуальною якістю: «Не достатньо бути 
політично грамотним і активним, – пише вона, – необхідно, щоб сам устрій політичної системи давав 
можливість громадянам бути ефективними… Навики ефективної участі в суспільному житті не можуть 
розвинутися, якщо не надається можливість для такої участі» [23]). 

До названих вище проблем можна додати й відсутність чіткої національно-патріотичної складо-
вої [8], яка б забезпечувала формування національної свідомості молодих людей та політизацію на-
вчальних програм з предметів громадянознавчого циклу та історії [7]. У США та в західноєвропей
ських країнах певний час тривала серйозна дискусія щодо компонентної наповнюваності змісту ГО 
патріотичними та демократичними цінностями, внаслідок якої перевагу було вирішено віддавати саме 
другим. Втім, специфіка української ситуації полягає в тому, що саме національна компонента є для 
нас особливо важливою. В умовах планомірної «селекції» національної свідомості, що проводилась 
спершу царською, потім радянською імперіями і виявлялася у моральному та фізичному нищенні квіту 
нації, означників національного духу («розстріляне Відродження», розстріляні кобзарі, шістдесятни
цтво, дисиденти та інші) урегулювання двох названих проблем має стратегічне значення.

Цікаві результати засвідчили фокусгрупові дослідження [25], проведені Фондом «Європа ХХІ», 
який зараз займається аналізом процесу упровадження громадянської освіти в Україні. Опитані – осві
тяни різних ланок, учні середніх і старших класів ЗНЗ, студенти та представники молодіжних гро
мадських організацій – основними проблемами громадянської освіти в Україні назвали: а) відсутність 
ефективної взаємодії між всіма учасниками процесу упровадження ГО, необхідність комплексного 
підходу (концепції, накази міністерства, педагогічна підготовка та перепідготовка викладачів, розроб
ка методологічного та методичного забезпечення, розробка нових (цікавих) форм роботи з різними 
віковими групами (від дитячого садка до освіти для дорослих) – кожен аспект роботи у цій галузі існує, 
проте зазвичай окремо один від одного); б) необхідність комплексної взаємодії різних форм освіти: 
формальної (школа і позашкільні заклади), неформальної (курси, тренінги, навчальні табори тощо) та 
шкільного самоврядування як особливої форми практичного навчання школярів; в) важливість не лише 
теоретичного, а й практичного, інструментального засвоєння та реалізації принципів громадянської 
освіти у шкільному житті (не тільки створення стінгазет, а розуміння і використання практичних знань 
у сфері громадянської освіти); г) необхідність громадянської освіти не лише для формування світогля
ду молодого покоління, а й для дорослих людей, які народилися в радянській традиції; усвідомлення 
важливості сім’ї у процесі формування особистості, проведення роботи у сфері громадянської освіти з 
батьками [25].

Серйозна аналітична робота була проведена в рамках проекту «Сучасний стан громадянської осві
ти в Україні та європейських країнах» [21]. На основі глибинних інтерв’ю, організованих експертами 
серед учнів, вчителів, спеціалістів ІППО, МОНМС України, представників громадських організацій та 
тих, хто безпосередньо реалізує громадянську освіту у системі ЗНЗ, основними проблемами було ви
значено наступне: відсутність послідовності в розробці та здійсненні освітньої політики щодо впрова
дження громадянської освіти (держава має стежити, щоб незалежно від того, як змінюється політична 
ситуація в країні і того, хто приходить до влади в державні органи, проводилась послідовна освіт
ня політика при впровадженні громадянської освіти – с. 44); політизація освіти (с. 45); недостатня 
кваліфікація людей, які займаються реформуванням освіти (с. 45); централізоване та авторитарне 
управління освітою, авторитарний стиль управління на місцях (с. 46); наявність стереотипу, що питан
ня громадянської освіти не потребує спеціальної уваги (с. 46); відсутність узгодженості в питаннях 
впровадження навчальних програм громадянської освіти (с. 46); відсутність системності у підготовці 
та підвищенні кваліфікації вчителів з питань громадянської освіти, поширення позитивного досвіду, 
координації діяльності, моніторингу того, яким чином впроваджується громадянська освіта в школах, 
якими є її результати (с. 4647); відсутність єдиного бачення щодо моделі викладання громадянської 
освіти в школі (с. 4749).

Як бачимо, проблеми досить різні, однак без глибокого їх усвідомлення неможливим є рух упе
ред. Як засвідчили результати наведених опитувань, українське суспільство (і аналітики, і практики, і 
рядові громадяни) чітко це розуміють. Наступним логічним етапом має стати визначення стратегії та 
здійснення реальних кроків щодо подолання означених проблем та протиріч.

Одним із таких кроків можна вважати затвердження у квітні 2012 року указом Президента України 
«Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочер
гові заходи щодо її реалізації» [1], та розроблення у цьому ж році відповідно до протокольного рішення 
Робочої групи з питань інформаційної політики та громадянської освіти Координаційної ради з питань 
розвитку громадянського суспільства при Президентові України проекту «Концепції громадянської 
освіти та виховання в Україні» [11], який було оприлюднено для загального обговорення. 

Втім, пам’ятаючи про дуальність та симулятивність суспільнополітичного дискурсу в Україні, 
основну надію варто покладати всетаки на самосвідомість та волю до оновлення самих громадян, на 
«Революцію на клітинному рівні суспільства» – рівні нашого мислення і самоідентифікації (особистіс
ної, національної, громадянської), готовності ламати стереотипи і на практиці реалізувати провідний 
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принцип громадянського суспільства – самоорганізацію «знизудогори» і реальну дію на благо своєї 
держави. Лише так можна сподіватися, що через наступні 20 років незалежності ми зможемо констату
вати реальні, а не декларативні зрушення у розбудові демократії та громадянського суспільства. Кон
статувати з усвідомленням, що ми, посттоталітарне покоління українців, зробили все можливе, щоб 
наша держава через 20 років існувала. Незалежною і процвітаючою.
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Олена Радиш

стАновлення громАдянинА-пАтріотА в контексті ціннісного 
стАвлення до суспільствА

Есе присвяченj сутності поняття громадянського виховання, яке є становим хребтом усієї ді-
яльності в школі-колегіумі, як у процесі навчання так і в позакласній роботі із використанням 
особистісно орієнтованих технологій. Висвітлюються етапи формування високоморальної грома-
дянської позиції і національної свідомості випускника колегіуму в контексті ціннісного ставлення 
до суспільства і держави. Дається перелік основних форм і методів громадянського виховання, 
які ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і 
сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.

Ключові слова: громадянське виховання, національна свідомість, патріотизм, цінності.

Olena Radysh. Becoming the citizen-patriot in context of value attitude to society
The essey reveals the essence of the concept of civic education which is the backbone of all activities 

in the collegium, both in learning and in-class work using learner-oriented technologies. It highlights the 
stages of high moral civic and national consciousness of college graduates in the context of value attitude 
to society and the state. We give a list of basic forms and methods of civic education based on democratic 
interaction style designed to search for truth and promote critical thinking, initiative and creativity.

Keywords: civic upbringing, national consciousness, patriotism, values.

Ми живемо у світі, який стрімко розвивається, у світі, де кожний ранок нового дня народжує нові 
ідеї для побудови майбутнього. І основна складова цього світу – це суспільство; це людина, яка має 
в собі високий потенціал, вірить у свою справу і чітко знає, чого хоче у цьому житті. Але розпочата 
справа вимагає головного – досвіду, нового досвіду, набутого в процесі власних вчинків і помилок, ви
правляючи які, людина щоразу здобуває щось нове.

 Нині, коли відбувається активний процес демократизації держави, громадянське виховання є од
ним із найважливіших завдань, які розв’язує система освіти. Формується національна демократична 
держава, і однією з передумов її існування є лояльний до держави громадянин, котрий дотримується 
демократичних цінностей та настанов у своїй поведінці.

Незалежно від того, коли та ким ідея виховання громадянськості проголошена, вона завжди носить 
у собі думку про цілеспрямоване формування у підростаючого покоління позитивного, мотивованого 
відношення до себе, як до особистості; до свого місця у світі; до загальнолюдських цінностей та розви
тку в собі потреби їх виконання; до суспільства, в якому живе особистість, та безпосередньо до влади, 
яка уособлює державний апарат.

Безперечно, у процесі громадянського виховання провідне місце належить освітній складовій, яка 
доповнюється й розширюється вихованням у дусі громадянськості. Це поняття об’єднує в собі грома
дянську, політичну соціалізацію та здатність долучати до цього процесу моральні цінності. Нині ми 
звертаємо увагу на те, що виховання громадянина має бути спрямоване, передусім, на розвиток патрі
отизму – любові до свого народу, до України. Важливою якістю українського патріотизму має бути 
турбота про благо народу, сприяння становленню й утвердженню України як правової, демократичної 
держави, готовність відстояти незалежність Батьківщини.

З патріотизмом органічно поєднується національна самосвідомість громадян, яка ґрунтується на націо
нальній ідентифікації: вбирає в себе віру в духовні сили своєї нації, її майбутнє; волю до праці на користь 
народу; вміння осмислювати моральні та культурні цінності; історію, звичаї, обряди, символіку; систему 
вчинків, які мотивуються любов’, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією.

Метою есе є розкриття ефективних форм і методів навчальновиховного процесу та їх впливу на 
розвиток компетентної, конкурентоспроможної особистості випускника колегіуму, який повинен воло
діти певними знаннями (про права та свободи людини, про демократію, про державу й т. п.), уміннями 
(критично мислити, аналізувати політичну ситуацію, висловлювати й відстоювати свою точку зору, 
співпрацювати з іншими людьми тощо), цінностями (повага до прав інших, толерантність, компро
місність та ін.), а також бажанням брати участь у суспільнополітичному житті країни. Основним за
вданням є дослідження основних форм і методів громадянського виховання, які стимулюють розвиток 
активності, свідомості, цілеспрямованості, самоорганізації, самоуправління.

Ставлення людини до народу, Батьківщини, національної культури, історії, народних звичаїв дозво
ляє говорити про патріотизм людини, її повагу до свободи інших народів. Формування патріотичних 
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почуттів визначає вироблення і зміцнення високого ідеалу служіння своєму народові, готовності до 
трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання своєї держави, прагнення бачити її незалежною.

Громадянське виховання є становим хребтом усієї діяльності в школіколегіумі, як у процесі на
вчання так і в позакласній роботі із використанням особистісно орієнтованих технологій. Це домінант
на виховної системи навчального закладу.

Виховання особистості має бути спрямоване передусім на розвиток патріотизму – любові до свого 
народу, до України. Адже стабільність і могутність держави багато в чому залежить від патріотизму її 
громадян. Патріот – це не той, хто говорить красиві слова про Україну, прикрашає дійсність, а той, хто 
бачить труднощі, помилки, невирішені проблеми, розуміє суспільнополітичну ситуацію в країні і світі, 
проте не панікує, не носиться зі своїми егоїстичними претензіями, не збирається тікати, а готовий до
лати перешкоди, зв’язати свою долю з долею Вітчизни. Патріот – це той, хто розуміє, що просто так ні 
свободи, ні прав ніхто не роздає, їх потрібно взяти самому. Патріот – це той, хто в умовах сучасного не
правового поля і безчинства, сприяє розбудові демократичної соціальної держави правовими методами.

Інтегрування України у загальноєвропейську спільноту, її реальне існування як незалежної держави 
багато в чому буде залежати від свідомого вибору нового Парламенту, який делегуватиметься сьогод
нішніми старшокласниками, від їх патріотизму, національної і громадянської самосвідомості, духовної 
зрілості.

Здавна наш край славився своїм патріотичним духом, бо тут усе: і природа, й історія – є живими 
свідками днів минулих.

 Наша Гуцульщина – край дивовижної краси, а Рожнів – її намистинка. Село наше розкинулося в 
передгір’ї Карпат. Сиві, оповиті вродою, овіяні славою, старі, предковічні гори, близькі і дорогі серцю 
кожного, хто хоч раз побачив їх, вдихнув чистого п’янкого повітря і пив джерельну воду. Верховіття 
дерев перешіптуються про кохання Довбуша і Дзвінки, тут живе дух опришківського руху, тут дзве
нить вічна мелодія гуцульської пісні, чарує своєю сакральністю зваблива гуцульська говірка. Серед 
мережива доріг, що ведуть то в Чернівці, що над Черемошем, то до ІваноФранківська, то в Верховину 
– серце Гуцульщини, й живе наше село.

Рідний Рожнове мій,
Ти колисочко мрій,
України моєї початок.
Так кажуть ті, хто народився і виріс тут. А Рожнів виколисував на своїх долонях не одне поколін

ня людей. Кого не хвилює солов’їний голос народної артистки України, солістки Національної опери 
України, лауреата Державної премії ім. Т.Шевченка, Героя України Марії Стеф’юк. Знаний у світі і за 
кордоном Федір Петрович Погребенник – доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки 
і техніки України, лауреат Державної премії ім. Т.Шевченка.

Нам є в кого вчитись любові до рідної землі. Тернистим був шлях до незалежності рожнів’ян. Ві
ками тяжіла над нами панщина, знущались польські та австроугорські магнати, спопеляли нашу вроду 
і фашистські зайди, приймав їх у свої холодні обійми Сибір, полоще їхні останки вода українських 
криниць. Кров’ю стікали в застінках НКВС наші доньки і сини, стрілялись у криївках, вічною славою 
вкрили себе підпільники ОУН: Михнюк Олена (псевдо Зела), розвідниця Юрах Анна (псевдо Сміла), 
В.Андрійчук (псевдо Сагайдачний). Вони любили свою землю, за неї й життя віддали. На їх прикладах 
вчимося жити і ми.

Вдячні нащадки насипали їм символічну могилу «Борцям за волю України». На плитах імена тих, 
хто життя не пошкодував, аби зійшла зоря незалежності. І треба пам’ятати про них, бо горе тому на
родові, котрий забуває своїх героїв.

Щоб народ не зник, кожне його покоління має виховуватись у народному дусі, на основі національ
них, духовних і культурних традицій. Добрим інструментом виховання патріотизму в нашому навчаль
ному закладі стало проведення уже традиційних Різдвяних, Великодніх свят. Усе сконцентровано у 
них: і доброзичливість, і любов до ближнього, і зичення всіляких гараздів, і милосердя, і всепрощення, 
і священна пам’ять родоводу. А ще у нас існує така традиція – прибирати перед Поминальною неділею 
могилки не тільки своїх рідних, але й недоглянуті, чужі, ті, чиїх родичів уже немає на світі.

Жоден обряд чи звичай у нашому навчальному закладі не обходиться без пісні: весела чи журна, 
розважальна чи повчальна, – вона завжди є неодмінним духовним оздобленням кожного свята. Варто 
згадати, що у колегіумі часто проходять зустрічі із священиками різних конфесій, на яких учні можуть 
збагатитися духовно. Недавно відбулася незабутня зустріч із отцем Вітольдом Левицьким, протоієре
єм, радником єпископа, на якій він презентував свої пісні, що до глибини душі вразили всіх присутніх 
своїм драматизмом, простотою, мудрою філософією життя.

Наш колектив добре розуміє що виховання патріота починається з любові до рідної мови, до зем
лі отчої, до людей. Тому ще в початковій школі учням прищеплюється священне почуття любові до 
батьків, до школи. Для цього проводиться гра «Чугайстрик» за такими стежками: «Полонина забав», 
«Символи народу», «Поляна пісень», «Наші обереги», «Корені родоводу», де молодші школярів озна
йомлюються із місцевими казковими героями, звичаями і традиціями маленької батьківщини.



181Матеріали Першої науково-практичної конференції

Наш заклад виграв українськоканадський проект «Розбудова демократії в Україні». І як результат в 
нашому колегіумі введено курс «Громадянська освіта». Він дає можливість кожному старшокласнику 
глибоко осмислити себе як життєтворчу особистість, від якої залежить не лише власне життя, але й 
життя держави.

Крім того, учні мають можливість передавати свої знання іншим у клубах знавців, виступаючи 
в ролі консультантів, оглядачів. Це сприяє утвердженню власної значимості, і знання засвоювалися 
краще.

У підсистему позакласної виховної роботи школиколегіуму увійшла діяльність об’єднання: дитяча 
організація «Суцвіття», дискусійного клубу «Ідея», клубу «Плеяда життєтворців», робота учнівського 
парламенту.

Ефективність громадянського виховання в позакласній діяльності, як засвідчив досвід, значною мі
рою залежить від спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації.

Серед методів і форм громадянського виховання пріоритетна роль належить активним методам, що 
ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють 
формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів належать: ситуаційно
рольові ігри, соціограма, метод відкритої трибуни, соціальнопсихологічні тренінги, інтелектуальні 
аукціони, «мозкові атаки», метод аналізу соціальних ситуацій із моральноетичним характером, ігри
драматизації, створення проблемних ситуацій, ситуацій успіху, аналіз конфліктів, моделей, стилів по
ведінки, прийняття рішень, демократичний діалог, педагогічне керівництво лідером і культивування 
його авторитету, використання засобів масової комунікації, методики колективних творчих справ, за
собів народної педагогіки. 

Крім цих методів, використовуються також традиційні: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні фор
ми роботи з книгою, періодичною пресою, самостійне рецензування тощо, а саме: бесіди: «Моя рідна 
Україна», «Знай і поважай Герб своєї Вітчизни, її Прапор і Гімн», «Права, свободи і обов’язки громадя
нина України», «Патріотизм – нагальна потреба України»; диспути: «Що означає бути патріотом Укра
їни», «Чи потрібен я державі таким, яким я є сьогодні?»; конкурси: козацької пісні, творів, присвячених 
річниці визволення України від німецькофашистських загарбників; вечори: пам’яті героїв Крут, до 
річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, «Нумо, хлопці!» (до дня Збройних сил України); акції: 
«Людям похилого віку – шефську допомогу», «Милосердя»; дебати: «Значення Богдана Хмельниць
кого в історії України»; «Я – українець. Чи престижно це?»; конференції: «Захист Вітчизни, шанування 
її державних символі – обов’язок громадянина України», «Конституція – основний закон незалежної 
суверенної України»; круглі столи: «Що дала народу Конституція України», «Земляки – національні 
герої, їх роль у боротьбі за волю України»; військо-спортивні свята: спартакіада допризовної молоді.

Застосування наведених форм і методів громадянського виховання покликане формувати в осо
бистості когнітивні, емоційні та поведінкові компоненти, що передбачають вироблення вмінь мірку
вати, аналізувати, ставити запитання, шукати власні відповіді, критично розглядати проблему, робити 
власні висновки, брати участь у громадському житті, набувати вмінь та навичок адаптації до нових 
суспільних відносин адекватної орієнтації, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших, 
самореалізуватися тощо.

Результативність громадянського виховання значною мірою залежить від того, наскільки ті чи інші 
форми й методи виховної діяльності стимулюють розвиток самоорганізації, самоуправління дітей, під
літків, юнацтва, молоді. Чим доросліші вихованці, тим більші їхні можливості до критичнотворчого 
мислення, самоактивності, творчості, самостійності, до усвідомлення власних світоглядних орієнтирів, 
які є основою життєвого вибору, громадянського самовизначення.

Отже, стратегія особистісного підходу в гуманізації освіти ґрунтується на новому педагогічному 
мисленні: ставленні до учня, як до суб’єкта власного життя і власного розвитку; надання йому вільно
го особистісного вибору. Це означає педагогічну позицію, що будується на ставленні до людини, як до 
найвищої життєвої цінності, на таких гуманістичних нормах життя, як Добро, Повага, Справедливість, 
Краса.

Отже, громадянське виховання у Рожнівському навчальновиховному комплексі «Гуцульщина» 
ім.Ф. Погребенника, колегіума НаУКМА посідає чільне місце. Ми усвідомлюємо, що повноцінне фор
мування особистості не може позитивно реалізовуватися без громадянської основи. 

Кожний молодий громадянин повинен дбати про незалежну Українську державу, пишатись тим, 
що вона є. Це повинно стати аксіомою. А вирішальною життєвою цінністю кожного повинна бути роз
будова самостійної, соборної, демократичної Української держави. А для нас наполегливою працею на 
тому місці, де доля нас поставила і де кожен може бути найбільш корисним.
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процес ФoрмувAння грoмAдянськoї свідoмoсті  
тA грoмAдянськoї пoзиції мoлoді

В есе автор розмірковує про прoблеми фoрмувaння грoмaдянськoї свідoмoсті тa грoмaдянськoї 
пoзиції мoлoді.

Ключoві слoвa: громадянська пoзиція, громадянська свідoмість, громадянські якoсті, грoмa-
дян ське вихoвaння.

Liliya Zarvanska. Formation of civic consciousness and civic attitude of Ukrainian youth.
The essay represents the efforts to analyze problems of the process of formation of civic consciousness 

of youth and explains its civic attitude towards most important democracy institutes. 
Key words: civic attitude, civic consciousness, civic characteristics, civic education.

Після виокремлення України як самостійної держави на політичній мапі світу постало багато про
блем, однією з яких є прoблемa вихoвaння свідoмих тa aктивних грoмaдян. Ця прoблемa стoсується 
прaцівників oсвіти, культури, бaтьків, які вихoвують дітей, держави, якa фoрмує грoмaдянську пoзицію 
тa свідoмість. Україні пoтрібні нaціoнaльнo свідoмі фaхівці, які будуть відчувaти влaсну причетність дo 
свoєї землі, свoгo нaрoду, йoгo пaтріoтичних трaдицій тa звичaїв тoщo. Oсoбливo вaжливo, щoб тaкими 
рисaми вoлoділи вчителі пoчaткoвoї шкoли, aдже сaме вoни пoкликaні сприяти фoрмувaнню aктивнoї 
грoмaдянськoї пoзиції у вихoвaнців, висвітлювaти влaсну пoзицію щoдo нaсущних прoблем крaїни тa, 
як результaт, стaти приклaдoм демократичної грoмaдянськoї свідoмoсті та активної громадської по
зиції для учнів.

Прoблемoю фoрмувaння грoмaдянськoї свідoмoсті зaймaлися тaкі вчені: М. Бoришевський, O. Ви
шневський, Т. Дем’янюк, П. Ігнaтенкo, Н. Кoсaревa, Н. Крицькa, Ю. Руденкo, К. Чoрнa; психoлoгo
педaгoгічні oснoви грoмaдянськoгo вихoвaння мoлoді вивчaли І. Бех, М. Бoришевський, O. Киричук; 
питaння грoмaдянськoї oсвіти дoслідженo в рoбoтaх Р. Aрцишевськoгo, Т. Грaбoвськoї, І. Жaдaнa,  
І. Тaрaненкa тa ін. 

В есе, що пропонується увазі читача здійснено aнaліз прoцесу фoрмувaння грoмaдянськoї свідoмoсті 
тa грoмaдянськoї пoзиції сучaснoї укрaїнськoї мoлoді. 

Фoрмувaння грoмaдянськoї пoзиції – прoцес не прoстий і тривaлий. І пoчинaється він у тoму віці, 
кoли в дитини пoчинaє фoрмувaтися як oсoбистість. Oскільки людинa – істoтa біoсoціaльнa, тo в неї, 
пoряд із фізіoлoгічними пoтребaми, є і сoціaльні, духoвні пoтреби, тoбтo пoтреби у спілкувaнні, піз
нaнні нaвкoлишньoгo світу, культурнoму відтвoренні. Дитинa зaсвoює дoсвід бaтьків, сoціaльнoгo 
oтoчення в прoцесі спілкувaння, нaвчaння й вихoвaння, тoму фoрмувaння у неї oсoбистісних сoціaльнo
психoлoгічних влaстивoстей, тoбтo мoрaльних якoстей, нахилів, вoльoвих якостей, здібностей, відбу
вається з тoгo мoменту, коли вoнa пoчинaє усвідoмлювaти себе членом родини, a пізніше – членом 
колективу, суспільствa. 

Фoрмувaння oсoбистoсті зумoвлює неoбхідність пoяви в дитини, підліткa життєвoї aктивнoсті, 
тoбтo пoтреби в діяльнoсті відпoвіднo дo сoціaльних нoрм і oчікувaнь сoціуму. І якщo сoціaльні 
нoрми тa ціннісні oрієнтaції пoчинaють фoрмувaтися в людини в дитячoму віці, тo пoстaє зaпитaння: 
a в який же періoд пoчинaє ґрунтувaтися громадянська свідoмість, щo зумoвлює зaрoдження пoчуття 
грoмaдянськoї пoзиції? Відпoвісти oднoзнaчнo нa це зaпитaння немoжливo, oскільки в кoжнoї дитини 
прoцес фoрмувaння oсoбистісних якoстей відбувaється пoрізнoму: в oднієї вже у п’ятьшість рoків 
чіткo сфoрмoвaним є рoзуміння неoбхіднoсті підпoрядкoвувaти свoю пoведінку вимoгaм сoціaльнoгo 
середoвищa, a в іншoї – і в п’ятнaдцять рoків відсутнє пoчуття відпoвідaльнoсті перед ним. 

Oднaк, мoжнa з упевненістю стверджувaти, щo пoчaтки громадянської свідoмoсті в дитини 
з’являються тoді, кoли вoнa пoчинaє усвідoмлювaти пoтребу рoбити не тільки те, щo їй хoчеться, a й 
те, чoгo oчікує від неї близьке сoціaльне oтoчення, a пізніше – сoціaльні групи, дo яких вoнa вступає 
у прoцесі нaвчaння, вихoвaння, трудoвoї діяльнoсті. І сaме в цей періoд її пoведінкa, як стверджують 
психoлoги, пoчинaє регулювaтися тa визнaчaтися «мoрaльними мoтивaми, пoчуттям oбoв’язку, сус
пільними зoбoв’язaннями» [3]. 

І. Бех рoзглядaє рaнню юність як періoд грoмaдянськoгo стaнoвлення людини, її сoціaльнoгo 
сaмoвизнaчення, aктивнoгo зaлучення дo грoмaдськoгo життя, фoрмувaння духoвних рис oсoбистoсті. 
Вчений ввaжaє, щo фoрмувaння aктивнoї життєвoї пoзиції в цьoму віці є вaжливим, oскільки рaнній 
юнoсті влaстиве зрoстaння сaмoсвідoмoсті. 
© Лілія Зарванська, 2013
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Він перекoнaний, щo усвідoмлення свoїх здібнoстей і мoжливoстей, пoтребa у звіті прo свoї вчинки, 
уявлення прo свoє місце в житті, усвідoмлення себе як oсoбистoсті пoв’язaне з інтересoм дo мoрaльних 
прoблем. Гoлoвнa рисa у свідoмoсті й спрямoвaнoсті в рaнній юнoсті – нaціленість нa мaйбутнє [1].

Більшість дoслідників визнaчaють юнaцький вік як oснoву при фoрмувaнні грoмaдянськoї свідoмoсті 
особистості. Оскільки це періoд визнaння сoціaльних віднoсин і прaв oсoбистoсті, кoли людинa 
усвідoмлює прaвa й oбoв’язки влaсні тa інших людей, знaхoдить свoє місце в житті. 

Грoмaдянськa свідoмість у суспільнoістoричнoму плaні є прoдуктoм і нaслідкoм сoціaльнo
екoнoмічних тa духoвнoкультурних прoцесів. Зa дoпoмoгoю певних психoлoгічних мехaнізмів, тaких 
як трaдиції, звичaї, етaлoни пoведінки тoщo, цей фенoмен не тільки зберігaється, a й відтвoрюється. 

Держaвне життя прoймaє всі вияви oсoбистoсті: сприймaння, мислення, пaм’ять, емoції. Як результaт 
цих прoцесів, фoрмується грoмaдянськa свідoмість. Oтже, людинa з висoким рівнем грoмaдянськoї 
свідoмoсті відoбрaжaє й oсмислює фaкти суспільнoгo життя oднoчaснo у двoх вимірaх: їхній вплив нa 
нaціюдержaву тa пoзнaчення нa oсoбистoму житті. 

У прaктичнoму плaні грoмaдянськa свідoмість – нaдзвичaйнo ефективний зaсіб, щo спoнукaє й 
aктивізує держaвницьку діяльність нaселення. Тoму держaвні утвoрення всіх нaрoдів у всі чaси були 
зa цікaвлені у фoрмувaнні цієї вaжливoї психoлoгічнoї риси свoїх грoмaдян. 

Питaння прo рoзуміння грoмaдянськoї свідoмoсті як базової ціннісної oрієнтaції відбивaє 
oсoбливoсті рoзвитку сучaснoгo суспільствa. Вихoвaння пaтріoтизму, фoрмувaння грoмaдянських 
якoстей, пoвaги дo oсoбистoсті тa прaв людини, стійких уявлень прo світ, суспільствo, держaву, oснoвні 
сoціaльні зв’язки й віднoсини, пoлітичні й прaвoві зaсoби регулювaння грoмaдськoгo життя пoкликaні 
підгoтувaти мoлoдoгo фaхівця дo відпoвідaльнoгo тa oсмисленoгo життя й діяльнoсті в демoкрaтичній 
прaвoвій держaві [2, 5]. 

Фенoмен грoмaдянськoї свідoмoсті тіснo пoв’язaний із пoняттям «грoмaдянські якoсті». Відбувaється 
це тoму, щo лише свідoмий грoмaдянин зі сфoрмoвaними грoмaдянськими якoстями мoже виявляти 
влaсну oбміркoвaну пoзицію, брaти aктивну учaсть у грoмaдськoму житті держави. 

Прoцес фoрмувaння грoмaдянських якoстей oсoбистoсті – це вид грo мa дянськoгo рoзвитку 
oсoбистoсті. У прoцесі грoмaдянськoгo вихoвaння фoр мується грoмaдянськість – інтегрaльнa влaс
тивість oсoбистoсті, структур ними кoм пoнентaми якoї виступaє системa грoмaдянських рис, якoстей 
грoмaдянинa. Зі свoгo бoку, кoжнa грoмaдянськa рисa – склaднa динaмічнa системa, щo містить сукуп
ність прaвoвих, пaтріoтичних, нaціoнaльних, мo рaль нo етичних тa інших якoстей і прoявів oсoбистoсті. 
З урaхувaнням цьoгo прo цес фoрмувaння грoмaдянських рис oсoбистoсті – прoцес кoмплекснoгo грo  мa
дянськoгo вихoвaння, який oб’єднує в сoбі відпoвідні oднoйменні види ви  хo вaння. Результaтoм цьoгo 
прoцесу є сфoрмoвaність тaких oснoвних грoмaдянських рис, як грoмaдянськa свідoмість, пoчуття 
грoмaдянськoї гід нoсті, грoмaдянськoгo oбoв’язку й відпoвідaльнoсті тoщo [4]. 

Oтже, фoрмувaння грoмaдянськoї свідoмoсті тa грoмaдянськoї пoзиції є дoвoлі склaдним тa три
валим процесом. Грoмaдянськa свідoмість пoкaзує, нaскільки oсoбистість oвoлoділa світoглядними 
пoлітичними, грoмaдянськими устaнoвкaми тa прoявляє стійкість у втіленні їх у життя. Грoмaдянськa 
свідoмість передбaчaє рoзвинене пoлікультурне мислення, здібнoсті глибoкoгo oсмислення й 
oцінювaння міжнaрoдних пoдій, прaвильні тaктичні тa стрaтегічні виснoвки щoдo нaпрямів суспільнoгo 
й світoвoгo рoзвитку. Сaме тaкими рисaми пoвинні вoлoдіти сучaсні вчителі пoчaткoвих клaсів тa 
нaмaгaтись фoрмувaти їх у свoїх учнях. Етaп громадянського становлення є непрoстим, він пoчинaється 
ще з дитинствa, і в кoжнoгo відбувaється пoрізнoму. 
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освітній проект «енциклопедія громАдянського суспільствА»

Автор есе розмірковує над потребою активізації індивідуальних зусиль у напрямку розбудови 
громадянського суспільства. Ефективним інструментом досягнення цілей побудови громадянсько-
го суспільства в Україні пропонується освітній проект «Енциклопедія громадянського суспіль-
ства» на основі wiki-технології. 

Dmytro Lykhovyd. Educational project «The Encyclopedia of Civil Society».
The author of the essay discusses the need for individual efforts in the development of civil society. He 

offers to the attention of the readers an educational project «The Encyclopedia of Civil Society» that could 
become an effective instrument to achieve goals in the process of civil society development. 

 
Громадянське суспільство не може бути сформовано доти, доки громадяни не усвідомлять його 

цінності – тобто, значущості громадянського суспільства саме для цього громадянина. Наразі? можемо 
зі значною долею впевненості cтверджувати, що такого усвідомлення у більшості громадян немає. Це 
можна бачити в усьому – від банально не викинутого в смітник паперового стаканчика до тотальної 
неявки на вибори. Громадяни України, на жаль, не усвідомлюють себе як такі. В кращому випадку 
ідентичність обмежується у більшості їх рідним містом, але і в ньому зазвичай «всім на все наплю
вати». Не можна звісно, стверджувати про тотальну байдужість, але ситуація, коли люди просто не 
усвідомлюють себе як громада – така ситуація є скоріше нормою, ніж відхиленням. 

В останні роки я все частіше чую від своїх друзів і приятелів, ба навіть від старшого покоління, 
думку, що ходити на вибори не варто, це нічого не вирішує, і взагалі, «важливо, як рахують, а не як 
голосують». Якщо ми згадаємо, кому ці слова належать (чи, кому їх, принаймні, приписують – в нашій 
ситуації це не важливо), стане зрозуміло, який паттерн думок і поведінки не до кінця вивітрився (а зі
знатись чесно, і не мав нагоди для цього) з колективного розуму наших громадян. Звісно, це паттерн 
тоталітаризму. 

Мало хто відкрито зізнається в своїй симпатії до тоталітарної системи, але багато хто з незрозу
мілою ностальгією згадує «отця народі» Сталіна – з незрозумілою, бо зустрічається вона в дискурсі 
людей, які вже народились навіть не в Радянському Союзі. Наскільки цей дискурс є інтерналізованою 
нормою оточення індивіда, наскільки він є лише протестом проти дикого ліберального капіталізму, що 
нас оточує (чи хоча б юнацьким максималізмом), а наскільки – свідомим вибором, сказати важко. Для 
цього необхідно проводити серйозне соціологічне дослідження, і, можливо, це буде зроблено. Але річ 
про інше.

А саме про те, про що писала Ханна Арендт в своїй праці «Джерела тоталітаризму». Дослідниця 
стверджувала, що наслідки тоталітарного правління будуть відчуватись в ціннісних орієнтаціях грома
дян ще навіть через декілька поколінь. Тоталітаризм гарний тим, що є стабільність існування і за неї не 
потрібно нести відповідальність – ні особисту моральну, ні громадську. Тоталітаризм поганий тим, що 
це влада страху. Але через роки все погане має схильність до забуття, це особливості людської психіки, 
такий самозахисний механізм. А все гарне, навпаки, виходить на перший план, і особливо тоді, коли 
сьогодення викликає лише острах і роздратування. 

Ностальгія за радянським минулим – це не більше, ніж різновид соціального ескапізму, а підрос
таюче покоління, яке цього минулого ніколи не бачило, страждає ним через засвоєння паттернів пове
дінки своїх батьків і одночасно – через дух протиріччя, який властивий підліткам в усі часи. Здається, 
це можна сприйняти в якості гіпотези для можливого дослідження, але наразі ми фокусуємо увагу на 
іншому.

Сьогодення – що ж воно являє для більшості людей, як не погрозливий хаос, який продовжується 
вже два десятиріччя і продовжуватиметься ще не відомо скільки, і в якому «наловити рибки», як в тій 
мутній річці, можуть лише суб’єкти, повністю позбавлені совісті. Такий соціальний стереотип роз
повсюджений майже серед всіх верств населення, практично незалежно від соціального статусу, і не 
можна сказати, що він позбавлений сенсу. Але це палка з двома кінцями. Адже практично всі цінності 
і ціннісні орієнтації, що декларувались в СРСР, насправді не були інтерналізовані в силу своєї надзви
чайної формалізованості, догматичності і нерелевантності з повсякденним життям громадян. Тому такі 
широко задекларовані цінності, як колективізм, взаємодопомога, безкорисність тощо – були засвоєні 
на механічному рівні, не підтверджуючись повсякденною практикою і не маючи логічного підґрунтя 
для засвоєння. І коли ідеологічний апарат, що їх продукував, перестав існувати, разом з ним зникли і 
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такі ритуали соціальної єдності – саме ритуали, оскільки форма в них превалювала над змістом, при
наймні, в більшості випадків. 

Якщо зазирнути доволі далеко в історію ХХ сторіччя, стане видно, що українським громадськім ді
ячам не повезло двічі. Поперше, згідно з німецьким соціологом Ф.Тьоннісом, ті норми і цінності, які, 
власне, об’єднують громаду, створюють її з механічної суми індивідів, починають розмиватись з про
цесами індустріалізації та урбанізації. Подруге, радянська ідеологія зробила все можливе, щоб розі
рвати зв’язки в традиційній українській громаді, знищити її як явище і насадити нові форми суспільних 
практик разом з принципово новими цінностями і нормами. Обидва процеси – індустріалізація та ко
лективізація, не згадуючи навіть про інші трагічні аспекти історії – відбулись одночасно, і наслідки цих 
процесів наразі даються взнаки у вигляді того, що Еміль Дюркгейм називав «аномією» – станом неви
значеності, що існує в суспільстві і проявляється, зокрема, у вигляді зростаючої кількості самогубств. 
Ця аномія в Україні зумовлена відсутністю суспільно розділених цінностей – адже традиційні норми 
знищено, а ті, що були насаджені штучно – не прижились. Відсутність суспільно розділених цінностей 
більшістю населення не усвідомлюється, і тому зводиться до окремих дискурсів – таких, як мовне пи
тання, протистояння Сходу і Заходу, релігійні протиріччя, дискурс відсутності національної ідеї тощо. 

Однією з найсерйозніших перешкод на шляху до громадянського суспільства є взаємна недовіра 
громадян і недовіра до соціальних інститутів – перш за все, владних. Взаємна недовіра спричиняє не
можливість громадян дійти консенсусу у важливих питаннях та виробити спільні цінності. В таких 
умовах громадянин не схильний відчувати свою приналежність до громади і радше керуватиметься 
принципом крайності своєї хати. Цей стереотип є одним з найпоширеніших, і не можна сказати, що 
несправедливо. 

Але ще більше, можливо, ніж взаємна недовіра, ситуацію погіршує тотальна необізнаність насе
лення в питаннях громадянського суспільства. Адже за радянських часів соціальні науки не могли іс
нувати самостійно, знаходячись, знову ж таки, під диктатом нав’язливої в зубах ідеологічної складової 
– вихолощеної до рівня порожньої догми. Та проблема в тому, що іншого знання не було, і коли часи 
змінились і наступили демократія і ринок, громадяни опинились в нових умовах і без укорінених гро
мадських цінностей, і без необхідних знань про ці нові умови. 

Просто взяти і застосувати накопичені західними суспільствами знання і досвід – це не вихід, адже 
вони розвивались в принципово інших історичних умовах. Процеси адаптації та створення і накопи
чення вітчизняних знань в області суспільних наук йдуть повільно і в будьякому разі охоплюють 
лише дуже незначну аудиторію. Тож виникла нагальна потреба вже сьогодні дати всім бажаючим той 
мінімум, або корпус, знань про громадянське суспільство. Це необхідно зробити принаймні для того, 
щоб розвіяти численні міфи, стереотипи та страхи, які все ще гальмують розвиток громадянського сус
пільства. І зробити це здається можливим лише силами самих людей. 

Проект громадянської освіти не може бути комерційним за визначенням, оскільки не передбачає 
створення прибутку, а крім того, має бути незалежним. Реалізацію такого проекту я бачу можливою 
засобами Інтернет. Необхідно використати принцип web 2.0 – контент мають створювати самі корис
тувачі. Адже це і ситуація з громадським суспільством – його мають побудувати самі громадяни, його 
неможливо «спустити» зверху, побудувати у вигляді ієрархічної структури, нав’язати тощо. 

Ось чому я пропоную використати для громадської освіти широкі можливості wikiорганізованого 
сайту – такої собі «Енциклопедії громадянського суспільства», де будьякий дописувач міг би поді
литись власним досвідом чи описати певне явище або подію в житті громадянського суспільства. Ма
ючи структуровану форму, створена і наповнена самими небайдужими користувачами, така енцикло
педія могла б стати універсальним джерелом соціальних, економічних та гуманітарних знань для всіх 
 громадян. 

Далі я стисло дам відповіді на головні питання, що неодмінно виникнуть. 
хто? Йдеться про те, хто саме буде дописувати в цю енциклопедію. Відповідь така – всі небайдужі, 

всі ентузіасти, для кого поділитись своїми знаннями з усім світом – справа надзвичайної важливості. 
Потрібно усвідомлювати, що саме за таким принципом функціонують будьякі wikiпроекти в усьому 
світі. Але перш за все, вона має бути орієнтована на студентів, аспірантів та починаючих викладачів 
в сфері соціальних наук в якості дописувачів. Крім очевидної користі для всіх читачів енциклопедії, 
для дописувачів вона може стати певною платформою для випробування власних сил і для «обкатки» 
своїх наукових доробків, а також виступити в ролі комунікативного інструменту. Ще однією важливою 
категорією дописувачів можуть стати практики – тобто, діячі третього сектору, які власноруч будують 
громадянське суспільство і прагнуть поділитись цим досвідом з усіма бажаючими. Самі дописувачі 
користувачі виступатимуть і модераторами даного проекту. 

для кого? Для всіх, знову ж таки, небайдужих громадян, які прагнуть соціальногуманітарних 
знань, але не знають, з чого почати. Для тих, хто прагне зробити свій внесок в розвиток своєї громади, 
але знову ж таки, не знає як. 

як «розкрутити» проект? Пропагування участі в проекті можливе за допомогою соціальних ме
реж в Інтернеті. Передача будьякої інформації можлива і методами вірусного маркетингу – коли ен
тузіасти, що вже працюють над проектом, заохочують до участі своїх знайомих, колег тощо. Це базові 
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способи донести інформацію про новий проект до широкого загалу небайдужих громадян. Але, зви
чайно, можливе використання будьяких доступних механізмів – SEO, банерний обмін, реєстрація в 
каталогах тощо.

Таким чином, цілком можливо створити освітній некомерційний вікіпроект, цілком присвячений 
накопиченню та поширенню знань про громадянське суспільство серед всіх зацікавлених активних 
громадян. Це сприятиме розвіюванню побоювань та стереотипів, які були описані мною вище і які 
перешкоджають формуванню та функціонуванню громадянського суспільства.
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Анна Мартюшева 

зустріЧі з волонтерАми в структурі курсу «лЮдинА і світ»

Авторка есе ділиться досвідом організації зустрічей слухачів курсу «Людина і світ» з волонте-
рами молодіжних громадських організацій та розмірковує про ефективність та доцільність цього 
виду діяльності у громадянській освіті та вихованні.

Anna Martyusheva. Meetings with volunteers in the structure of the course «A Man and the world».
Essay author, Anna Martyusheva, shares her experience of organization of meetings between volunteers 

of youth NGOs and students taking the course «A Man and the world», emphasizing the effectiveness of 
this method in civic education and civic upbringing.

Найбільш проблематичним під час формування громадянської компетентності старшокласників 
виявляється переведення засвоєної ними теорії громадянської дії у їхню громадянську практику. У 
зв’язку з браком відповідного досвіду у найближчому оточенні молодь не вірить у те, що вона може 
впливати на перебіг суспільного життя. На нашу думку, з цією проблемою допомагає впоратися спіл
кування з активістами молодіжного громадського руху, яке ми спробували запровадити у межах за
гальноосвітнього курсу «Людина і світ».

Відповідно до нинішньої навчальної програми шкільний курс «Людина і світ» посідає ключове міс
це в процесі формування громадянської компетентності школярів. Адже метою даного курсу, по суті, 
визначається виховання свідомих, активних громадян молодої демократичної держави, що у більш 
розлогому вигляді сформульовано у пояснювальній записці до навчальної програми. Відповідно, тео
ретичний матеріал курсу організований навколо демократичної проблематики.

Однак, компетентнісний підхід, який нині впроваджується в українську систему освіти, на відміну 
від традиційного знаннєвого підходу, передбачає не лише засвоєння учнями знань, але й набуття ними 
життєво корисних умінь [1]. Саме тому, зокрема, громадянська компетентність включає у себе не лише 
обізнаність щодо понять демократичної держави, громадянського суспільства, прав людини тощо, а 
й уміння застосовувати у повсякденному житті «процедури й технології захисту власних інтересів, 
прав і свобод своїх та інших громадян», «способи та стратегії взаємодії з органами державної влади 
на користь собі й громадянському суспільству», «демократичні технології прийняття індивідуальних і 
колективних рішень» тощо [2, 8889]. 

Суттєвою проблемою, з якою стикається викладач, постає саме формування подібних практичних 
умінь. Враховуючи те, що в результаті засвоєння курсу учні показують достатній рівень знань, пасив
ність їхньої громадянської позиції варто пов’язувати з нестачею конструктивного досвіду громадян
ської дії у найближчому їх оточенні. 

Спроби компенсувати таку нестачу прикладами перемог молодіжного руху інших часів та народів 
наштовхуються на недовірливі коментарі з приводу можливості повторення цього досвіду в наших 
умовах. Набагато жвавішу зацікавленість викликає наведення сучасних українських прикладів, однак і 
тут викладач зіштовхується з недовірою, не маючи змоги відповісти на найбільш конкретні запитання, 
пов’язані з процесом підготовки тих чи інших заходів.

В процесі пошуку способів вирішення означеної проблеми сформувалась ідея організації зустрічей 
з активістами українських молодіжних громадських організацій в структурі курсу «Людина і світ». 
Нижче пропоную ознайомитися з досвідом проведення таких зустрічей у Київському технікумі готель
ного господарства (КТГГ).

Досвід Київського технікуму готельного господарства
Протягом 20122013 навчального року було проведено шість пробних зустрічей волонтерів моло

діжного руху з вісьмома групами КТГГ. 
Для участі у них було запрошено шість активістів Всеукраїнської молодіжної громадської організа

ції «Фундація регіональних ініціатив», яка згідно рейтингу українського аналітичного центру «Агент
ство стратегічних досліджень» у 2010 році була визнана найбільш ефективною українською МГО.

Слухачами виступали студенти таких спеціальностей, як бухгалтерський облік, туристичне та рес
торанне обслуговування, виробництво харчової продукції, організація обслуговування населення, то
варознавство і комерційна діяльність, правознавство та обслуговування комп’ютерних систем. Обрана 
студентами спеціальність та характер аудиторії, в цілому, враховувались під час добору мовців.

На початку заняття робився невеличкий вступ з метою представлення гостя, означення того, про що 
піде мова, а також зв’язку бесіди з тематикою курсу.

© Анна Мартюшева, 2013
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Далі слово надавалося гостю, однак при цьому за викладачем залишалося право задавати питання і 
доповнювати гостя, вводячи його слова у контекст пройденого раніше матеріалу.

Гостю рекомендувалося вести бесіду в інтерактивному режимі, торкаючись у своєму викладі на
ведених нижче питань.

1. Що собою представляє український молодіжний рух.
Які в Україні є молодіжні громадські організації та громадські рухи, чим вони займаються; чим за

ймається організація, яку представляє гість; як організована робота МГО зсередини: хто керує, якою є 
міра свободи окремих членів МГО, на яку підтримку можна розраховувати у реалізації своїх ідей, що 
саме вдається робити завдяки цій підтримці тощо.

2. Які мотиви штовхають молодь займатися суспільною діяльністю.
На це питання пропонується відповісти аудиторії, акцент робиться на найбільш поширеному мо

тиві, яким є нудьга. Суспільна діяльність за такого мотиву виступає альтернативним способом весело 
провести час разом з друзями, при цьому зробивши щось корисне для оточуючих людей.

3. Що можна отримати в результаті такої діяльності.
Окрім цікавого спілкування суспільна діяльність допомагає:
– підняти самооцінку, набути впевненості у своїх силах («я можу щось і когось організувати», «я 

особисто знайомий з відомими людьми», «я роблю щось хороше для людей»);
– спробувати втілити у життя свої ідеї (на базі подібних проб в подальшому нерідко формуються 

власні бізнеспроекти);
– напрацювати базу корисних контактів для подальшої професійної діяльності;
– підсилити комунікативні та лідерські особисті якості.
Більшість із названих пунктів є надзвичайно актуальною саме для молоді.
4. Особиста історія гостя.
Чому особисто він чи вона стали займатися громадською діяльністю, як на це відреагували їхні 

батьки, чи не вплинуло це на успішність у навчанні, чи допомогло знайти роботу тощо.
5. Робота над конкретними проектами.
Яку сферу гість обрав для своєї діяльності, що йому вже вдалося зробити, як це відбувалося; над 

чим він працює зараз, з якими складнощами стикається, що при цьому переживає, які результати отри
мує тощо.

У ході проведених зустрічей мова йшла про такі проекти, як організація нічних екскурсій по Києву, 
суспільний контроль над діяльністю міліції (міжнародний проект Cope Watch), студентські протести 
проти збільшення кількості платних послуг у ВНЗ, колективне прибирання свого району, свого міста 
(проект «Зробимо Україну чистою!») тощо.

висновки. Усі проведені бесіди отримали позитивний відгук аудиторії. Студенти активно вклю
чались у розмову, а по завершенню продовжували обговорення поміж собою, підходили до гостя з 
подякою або із додатковими питаннями.

Після одного з таких занять група студентів прийняла рішення створити на базі технікуму первин
ний осередок ВМГО «ФРІ». Наразі, новоствореному осередку вже вдалося реалізувати один проект, а 
саме у квітні у бібліотеці технікуму відкрився «Bookcrossing» (вільний обмін книгами). 

Практична орієнтація бесід сприяла інтеграції набутих студентами знань, оскільки дала можливість 
побачити застосування ключових понять курсу до обговорення конкретних суспільних реалій. Однак, 
найважливіше те, що у багатьох молодих людей похитнулася зневіра у тому, що вони мають сили щось 
змінити на краще у своїй країні. Ті ж, хто вже мав цікаві й суспільно корисні ідеї, однак не знав, як їх 
реалізувати, отримали підтримку у вигляді мережі досвідчених товарищів, готових ділитися досвідом 
та знаннями і за потреби прийти на допомогу.

Ініціатива з проведення подібних занять знайшла підтримку методистів технікуму і, на нашу думку, 
заслуговує на те, щоб бути поширеною в інших навчальних закладах.
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Оксана Горіна

розбудовА громАдсько-Активної Школи: реАлії тА перспективи

Автор есе, директор Полтавської загальноосвітньої школи № 18, Оксана Горіна, розповідає 
про заходи, які відбуваються у навчальному закладі у рамках моделі громадсько активної школи, а 
також успіхи школи у вихованні відповідальних, активних громадян.

Oksana Horina. Building civically engaged school: reality and outlook for future.
The author of the essay, the director of Poltava school number 18, Oksana Horina, shares the schools’ 

experience in implementation of the model of civically active school and discusses the success of the 
activities of her educational institution. 

 Полтавська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів № 18 вже 10 років є учасником проекту «Школа як 
осередок розвитку громади», започаткованого у 2003 році Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» 
за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду «Відродження». За цей час в 
рамках проекту вчителі нашої школи стали учасниками 9 семінарівтренінгів у містах: Полтаві, Києві, 
Львові, Трускавці з різноманітних тем: «Фасилітативне лідерство», «Фандрайзингова діяльність», «Де
бати», «Проектна діяльність», «Організація та розбудова ГАШ як осередку розвитку громади», «Між
народні стандарти якості діяльності громадськоактивної школи».

 У 2011р. (14 – 15 червня) у м. Києві відбулася міжнародна конференція «Якісний розвиток громад
ської активної школи: наскільки ми успішні?», яка пройшла в рамках реалізації міжнародного проекту 
«Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько активної школи». Учасниками даної конференції 
стали представники 14 країн: Вірменії, Азербайджану, Боснії та Гергецовини, Канади, Чешської респу
бліки, Грузії, Казахстану, Молдови, Польщі, Росії, Великобританії, України.

Цілями конференції стали:
1) створення форуму з метою обговорення питань якісного розвитку громадсько активних шкіл в 

країнах Східної, Центральної, Західної Європи та Азії;
2) посилення спроможності закладів освіти та національних неурядових організацій у розвитку про

грам, спрямованих на розвиток громади;
3) поширення існуючих механізмів та стратегій якісного розвитку громадсько активних шкіл;
4) Представники кожної з країн запропонували свою модель розвитку освітнього закладу. 
Наша школа є однією з 10 шкіл України, яка пройшла самооцінювання за Міжнародними стан

дартами якості діяльності ГАШ: Лідерство. Партнерство. Соціальна інклюзія. Послуги. Волонтерство. 
Навчання впродовж усього життя. Розвиток громади. Залучення батьків. Шкільна культура. За резуль
татами самооцінювання школа визначила пріоритетні напрямки дій і розробила власний план розвитку 
ГАШ на певний проміжок часу.

Місія школи – створення навчального простору школи, який дозволить забезпечити особистісний 
розвиток учня, його підготовку до повноцінної та ефективної участі у громадському і професійному 
житті в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Сьогодні школа є частиною демократичного суспільства. Якщо ми хочемо, щоб усі в школі та спіль
ноті були ефективними громадянами суспільства, демократичні цінності мають інтегруватися в кожен 
аспект шкільного життя та місцевого середовища. 

Історично українська школа завжди була центром громади. Школи виконували не тільки навчальну 
функцію, вони активізували й навчали громаду. Сьогодні в Україні є нагальна потреба відтворити цей 
досвід, тому що в багатьох містах, селах і селищах нашої країни здебільшого школа є осередком освіт
нього, культурного й духовного життя громадськості.

На базі нашої школи в 2009 року створений волонтерський клуб «Від серця до серця». Членами 
шкільного волонтерського клубу стали всі бажаючі учні, вчителі, батьки, мешканці мікрорайону, всі 
небайдужі до чужої біди і з добрим серцем.

варто поділитися досвідом волонтерських проектів нашої школи.
Акція «Збудуємо спортивний майданчик своїми руками».
Мікрорайон Юр’івка розташований в географічному центрі міста Полтави, але являє собою малень

кий острів приватного сектору, мешканці якого живуть тут спільними інтересами (селище у місті). 
З метою пропагування здорового способу життя серед молоді, залучення її до активної участі у 

житті громади, організації дозвілля, ми вирішили побудувати заново спортивне містечко, яке стало б 
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місцем для занять спортом для дітей та усіх жителів мікрорайону. На шкільному подвір’ї було збудо
ване спортивне мінімістечко дітьми, вчителями, батьками, мешканцями мікрорайону.

Конкурс «Краща вулиця мікрорайону»
 Більшість вулиць приватного сектору залишаються необлаштованими. Не всі мешканці мікрора

йону прибирають сміття біля своїх дворів, дбають про озеленення вулиць. Тож, з метою поліпшення 
благоустрою наших вулиць за певними критеріями була визначена краща вулиця мікрорайону. На її 
території проведене свято із залученням депутатів міської та районної рад. Нагородою переможцям у 
конкурсі від міської влади стало її облаштування.

Конкурс «Краще подвір’я мікрорайону».
Проглянувши благоустрій дворів мікрорайону нашої школи, ми з’ясували, що він бажає бути кра

щим. Аби нагадати мешканцям приватного сектору, що їх володіння є невід’ємною частиною міста і 
становить неабияку цінність для розмаїття міського ландшафту, ми провели конкурс на краще подвір’я.

Власника найохайнішого подвір’я визначала спеціально створена комісія за участю представників 
школи, волонтерського клубу, депутатів районної ради, мешканців громади.

У процесі визначення переможців комісія звертала увагу на такі критерії:
– належне загальне впорядкування усієї присадибної ділянки; 
– належний технічний та естетичний стан огорожі;
– відсутність на території подвір’я різного роду звалищ (твердих побутових відходів, деревини, 

металобрухту, легкозаймистих речовин тощо);
– відсутність бур’янів, доглянуті дерева, чагарники, газони;
– озеленення території.
Крім того, комісія враховувала різного роду прояви фантазії. До прикладу, цікаве, неординарне пла

нування приватної присадибної ділянки за власним задумом господаря (різноманітні садові доріжки, 
альпійські гірки створені з підручних матеріалів тощо), наявність власноруч створених елементів оздо
блення. Також зверталася увага на охайність прилеглої до присадибної ділянки території.

 Переможець отримав подарунок, а на території школи проведені свято та благодійний ярмарок. 
Кошти з ярмарку були передані онкохворій дівчинці.

У діяльності школи ми впроваджуємо різні моделі взаємодії з місцевою громадою. 
Надання послуг громаді
Ми – громадсько активна школа, і наше шкільне життя тісно пов’язане з життям громади, тому ми 

ставимо собі за мету бути надійною опорою та постійним джерелом допомоги для мешканців нашого 
мікрорайону. Вчителямиволонтерами створено ресурсний центр на базі школи, де свою допомогу на
дають педагоги, психолог, соціальний педагог, логопед, лікарі, громадські діячі. Проводяться тренінги, 
семінари, круглі столи, індивідуальні консультації, зустрічі з цікавими людьми. У центрі отримують 
консультативну допомогу батьки дітей з особливими потребами та мешканці громади. Для вибору вда
лої теми ми завжди проводимо анкетування. 

Благодійницька діяльність
Учні, вчителі, батьки нашої громади не залишаються байдужими до чужого горя і постійно беруть 

участь в різноманітних благодійних акціях. Систематично робимо благодійні внески до фонду Черво
ного Хреста, допомагаємо онкохворим дітям дитячої міської лікарні. 

Але благочинна діяльність не обмежується тільки фінансовою допомогою. Учні діляться одягом, 
іграшками, книжками з дітьми, що проживають в малозабезпечених сім’ях, притулку «Любисток», 
здійснюють трудові десанти до самотніх людей похилого віку. 

Досить часто ми проводимо свята для них: «Від усієї душі», «Зустріч в колі друзів», «Честь маємо 
запросити», вогники, присвячені Дню Перемоги. Збираються старі друзі, співають пісень, згадують 
про далеке минуле. 

Всі ми прекрасно розуміємо, що допомагаючи іншим, ми примножуємо добро і робимо цей світ 
кращим. 

Екологічні акції
На жаль, сьогодні в нашій країні немає людини, яка б не відчувала на собі стрімкого погіршення ста

ну свого життєвого довкілля. Нас турбують проблеми забруднення води в ріках, повітря, яким дихаємо. 
З метою очищення території, формування екологічної культури населення наші волонтери – екологи 
організовують екологічні патрулі, щоб захистити природу від нас самих. Ми проводимо свято захисту 
природи. У цей день кожна людина повинна проявити небайдужість до довкілля, очистити від сміття 
територію. Ми сподіваємося, що подібні акції будуть викликати все більший інтерес серед населення. 

Волонтерами нашої школи була проведена акція «Парад троянд». Усім класам була виділена частина 
клумби біля школи, де кожен зміг посадити свою троянду і дбати про неї. Зараз біля нашої школи кві
тує близько 200 кущів троянд. Крім того, досить цікаво пройшла акція «Квітучий мікрорайон – квітуче 
місто». На чолі з волонтерським загоном разом з дітьми, вчителями, батьками по периметру території 
школи були висаджені польові квіти, привезені з міського дендропарку, та принесені учасниками акції.

Учні завжди мріяли, щоб занедбаний неподалік школи пустир перетворився в чудовий парк, де вони 
могли б проводити свій вільний час, милуватися краєвидами околиць рідного міста, насолоджуватися 
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красою природи. Таким чином, досить недавно ми організували акцію «Парки – легені міста», в якій 
взяли участь не лише учні нашої школи, а й представники громади мікрорайону. Завдяки цій проведе
ній акції в нашому місті з’явилося близько 30 молодих лип.

Ми мріємо, що колись проблема захисту навколишнього середовища зникне з нашого календаря, 
адже якщо усі люди докладатимуть зусиль та перестануть забруднювати природу, то, можливо, і по
треба її захищати також перестане бути актуальною.

Пошуководослідницька діяльність
На базі школи функціонують гуртки різного направлення – це естетичні, і туристичні, і предметні, і 

прикладні. Проте хотілося б виділити деякі з них:
– туристський клуб «Горизонт»;
– пошуковий загін «Слідопити»;
– Всеукраїнський громадський дитячий рух «Школа безпеки»
Всеукраїнський громадський дитячий рух «Школа безпеки»
 Одним із головних завдань сучасної школи є створення освітнього середовища для розвитку здоро

вої дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя, оволодіння навичками здорового 
способу життя. Здорове молоде покоління – це запорука стабільного розвитку держави, яка є одним із 
чинників її позитивного іміджу. 

З метою популяризації та пропаганди здорового і безпечного способу життя у нашому закладі було 
створено та діє осередок Всеукраїнського дитячого громадського руху «Школа безпеки».

Неодноразово команда «Рятівник» виборювали першість на обласних змаганнях, представляли 
область на ХІІ Всеукраїнських (VII Міжнародних) зборахзмаганнях юних рятувальників «Школа 
 безпеки». 

Туристський клуб «Горизонт
 Напрямками роботи клубу є: 1) загальне планування роботи діючих у школі туристських гуртків; 2) 

організація туристських походів різних категорій складності; 3) участь у міських та обласних зльотах 
туристівкраєзнавців; 4) робота пошукового загону (історія розвитку туристського руху в Полтаві); 5) 
організація та проведення туристських загальношкільних свят (Родинне вогнище, туристські вечори та 
ін.); 6) підготовка методичних посібників з туристськокраєзнавчої тематики «Туризм і краєзнавство в 
школі», «Історія туристського руху на Полтавщині»

Робота «Горизонту» відзначається особливою учнівською активністю: це і щорічні різноманітні 
походи, і туристські вечори відпочинку, і проведення загальношкільного свята «Родинне вогнище», і 
перемоги на обласних конкурсах туристських агітбригад, перемоги на міських та обласних зльотах ту
ристівкраєзнавців та конкурсах наукових робіт з історії туристськокраєзнавчого руху на Полтавщині. 
Окремо слід зазначити роботу гуртка пішохідного туризму, членами якого є учні з різних класів.

Пошуковий загін «Слідопити»
Варто поділитися й досягненнями загону «Слідопити». Це: 
1) Всеукраїнська історикоетнографічна експедиція учнівської та студентської молоді «Україна ви

шивана» (ІІ місце – міський етап);
2) Всеукраїнська історикоетнографічна експедиція учнівської та студентської молоді «Сто чудес 

України» (ІІ місце – міський етап, лауреат обласного етапу конкурсу);
3) Всеукраїнський конкурс вишитих карт областей України (ІІІ місце – міський етап);
4) Всеукраїнська історикогеографічна експедиція «Історія міст і сіл України» (ІІ місце – міський 

етап);
5) Обласна туристськокраєзнавча експедиція учнівської та студентської молоді «Пізнай свою краї

ну» (І місце – міський, І місце – обласний етап);
6) Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (І 

місце – міський етап, І місце – обласний етап, І місце – Всеукраїнський етап);
Наша перша гордість – й випускники: успішні, талановиті та креативні молоді люди, які нині про

довжують своє навчання у відомих вищих навчальних закладах України та отримали перспективні 
професії…

Наша друга гордість – це ті діти, які зараз навчаються у школі. Їх великі дорослі перемоги ще по
переду, але й зараз вони не перестають дивувати нас своїми здібностями, відкриттями, винахідливістю, 
дитячою безпосередністю…

Наша третя гордість – це ми, єдина команда співробітників громадсько активної школи. Ми – ко
манда, тому що кожен з нас відчуває міцне плече іншого та знає, що його завжди підтримають. Ми – 
команда, тому що любимо один одного і ту справу, якою займаємось…
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Жанна Бабенко, Людмила Базилевська

розвиток проектного мислення тА інШі можливості  
для ФормувАння громАдянської компетентності уЧнів

В есе автори наводять численні приклади ефективного застосування діяльнісного підходу, зо-
крема проектного методу, у громадянській освіті та вихованні, що практикуються у Криворізькій 
школі № 111. 

Zhanna Babenko, Lyudmyla Bazylevska. Formation of project vision and other opportunities for 
civic competencies development.

The authors give numerous examples of effective implementation of project method in civic education 
in the school number 111 of the city of Kryvyy Rih. 

 
Одним із викликів наших днів є усвідомлення того, що основою вільного існування та розвитку на

ції має стати громадянин, погляди і дії якого базуються на споконвічних цінностях нашого народу. На 
сьогоднішньому етапі розвитку українського суспільства одним із найважливіших завдань вітчизняної 
освітньої системи є підготовка свідомих та активних громадян, які добре розуміють свої громадянські 
права і свободи і можуть брати на себе ношу суспільної відповідальності. 

Громадянська освіта в Україні за останні роки перестала бути лише концепцією, вона поступово пе
ретворюється на систему виховання та навчання. Проблема громадянського виховання дітей та молоді 
актуалізується в переломні часи, коли зміни в суспільстві призводять до оновлення освіти, а за ними 
– всього шкільного навчальновиховного процесу. Відповідно до цього важливими завданнями грома
дянського виховання школярів є забезпечення їх практичними вміннями та навичками, а саме, критич
ного мислення; прийняття свідомих та відповідальних рішень; розуміння норм і правил поведінки в 
суспільстві та поваги до них; потреба у спільній праці на благо суспільства; особистої відповідальності 
та виконання громадянського обов’язку. 

Як зазначає вітчизняна дослідниця сфери громадянського виховання О. Сухомлинська, реалізація 
громадянської освіти і виховання у практиці загальноосвітньої школи передбачає «впровадження та
кого педагогічного процесу, що торкається усіх аспектів навчання і виховання, їх різних видів орга
нізованого, змістовного, функціонального, комунікативного». У цьому плані однією з найбільш про
дуктивних педагогічних технологій громадянського становлення особистості є проектна діяльність. В 
її основі лежить інтеграція багатьох шкільних предметів й безпосереднє застосування учнями набутих 
знань на практиці (діяльнісний підхід). 

Навчальне проектування не є принципово новою освітньою технологією. Метод проектів набув по
ширення ще у 20і роки ХХ століття, але у цьому методі і сьогодні містяться актуальні ідеї побудови 
навчання на активній основі через доцільну практичну спрямованість діяльності учня разом у співвід
ношенні із його особистим інтересом.

Робота над проектом – це ще й практика нинішнього особистісноорієнтованого навчання. У про
цесі конкретної роботи учня над відповідною проблемою, яку треба вирішити, змоделювати, втілити 
і представити публіці, одним із важливих завдань є виховання у школярів громадянської і суспільної 
активності, усвідомлення відповідальності за свої дії, відчуття можливості особистісного зростання. 
Участь у проекті готує учнів до вирішення тих проблем, із якими вони зіштовхуються вже зараз, і тих, 
із якими доведеться зустрітися після закінчення школи. У свідомості учня це має такий вигляд: «Все, 
що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба, і знаю, де я можу ці знання застосувати». Щоб виховати 
компетентних та свідомих громадян, недостатньо лише говорити про демократичні цінності та ідеї, а 
треба ще й активно залучати молодь до вирішення тих проблем, які стоять перед нашим суспільством 
– це призведе до набуття позитивного досвіду громадянської співучасті.

Для вчителя використання методу проектів – це прагнення знайти розумний баланс між академічни
ми і прагматичними знаннями, уміннями та навичками. Проектна технологія передбачає використання 
вчителем сукупності дослідницьких, наукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів. На
вчальне проектування орієнтоване, перш за все, на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну 
або групову, яку учні виконують впродовж визначеного відрізка часу. Таким чином, суть проектної 
технології – стимулювати інтерес учнів до успішного вирішення певних проблем, що передбачають 
володіння визначеною сумою знань та через проектну діяльність показати практичне застосування 
надбаних знань.

© Жанна Бабенко, Людмила Базилевська, 2013
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В сучасних умовах у вітчизняних середніх загальноосвітніх навчальних закладах є практична мож
ливість займатися проектними технологіями, а саме: використовувати їх на уроках історії, правознав
ства, громадянської освіти, самостійно створювати їх під час вивчення курсу «Людина і світ» та спец
курсів у профільних класах. Разом з тим, вчитель і учні можуть брати участь у різних позакласних 
проектахпрограмах шкільних обмінів, конкурсах тощо.

Як зазначалось вище, сьогодні українське інформаційне педагогічне середовище дозволяє вчителеві 
і учню пробувати свої сили в реалізації різних існуючих проектів. Наприклад, Всеукраїнський конкурс 
учнівських пошукових робіт «Слідами історії», суспільна акція школярів України «Громадянин» під 
егідою Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба», Всеукраїн
ська молодіжна акція «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього» до вшанування пам’яті подій Великої 
Вітчизняної війни на тему «Використання рабської праці українців у Німеччині під час ІІ світової 
війни», Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнів 1011 класів загальноосвітніх навчальних закла
дів «Мої права», Всеукраїнський конкурс на кращу творчу роботу серед школярів 11 класу «Світова 
організація торгівлі (СОТ) очима молоді», Міжнародний конкурс учнівських робіт «Історія і уроки 
Голокосту», Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», присвячений 
Шевченківським дням та інше.

У вітчизняній педагогіці розрізняють такі типи навчальних проектів: дослідницькі, творчі, ігрові, 
інформаційні, практичноорієнтовані та інші. За характером контактів – внутрішні, зовнішні, міжна
родні; за кількістю учасників вони бувають індивідуальні, парні, групові; за тривалістю проведення їх 
класифікують як короткодіючі, середньої тривалості та довготривалі. Але на практиці вчителеві часті
ше доводиться мати справу зі змішаними типами проектів. 

Наприклад, учнівський проект 2005 року з історії «Використання рабської праці українців в Німеч-
чині в роки ІІ світової війни», у якому учні Криворізької ЗШ № 111, що на Дніпропетровщині, брали 
безпосередню участь, був інформаційним і передбачав збір інформації, її аналіз і узагальнення фактів. 
Цей проект ще й можна вважати органічною частиною дослідницького проекту, за кількістю учасників 
він був груповим, а за тривалістю проведення – довготривалим (тривав кілька місяців). Результатом 
участі у ньому стала створена і надрукована учнями брошура, доповнена фотографіями, ілюстраціями, 
а головне – спогадами колишніх остарбайтерів. 

Ще один, щорічний, проект у 10 класі цієї школи зі спецкурсу «Громадянська освіта», що прохо
дить у профільному суспільногуманітарному класі під назвою «Вибори Президента України», можна 
визначити як творчий, бо він розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, що прийнятний 
групі учнів у спільній діяльності, інтересам учасників проекту – кандидатам у «президенти», «політ
технологам», групам підтримки. У ньому учні заздалегідь домовляються про форму представлення 
свого кандидата через листівки, передвиборчі програми, корисні дії, плакати на підтримку кандидата 
тощо. Разом з тим, цей проект можна визначити як ігровий, тому що учасники беруть на себе відповідні 
ролі, обумовлені характером і змістом проекту. За визначенням у часі цей проект є проектом середньої 
тривалості (передбачає до 1 місяця підготовки).

 Розглянемо організаційну роботу вчителя і учнів над проектами. Її можна поділити на кілька етапів: 
підготовчий етап (пропозиція, обговорення теми, вибір проектного завдання); планування (визначення 
джерел інформації, засобів, методів збору, аналізу інформації, способу подання результатів, розподіл 
завдань між членами групи); збір інформації (дослідження, розв’язання проблеми); практична реалі
зація (аналіз інформації, подання й оцінка результатів); презентація проекту та оцінка й самооцінка 
проекту. 

 Так, наприклад, під час здійснення проекту «Громадянин – 2010» організаційна група учнів сус
пільногуманітарного класу відчувала певний дефіцит краєзнавчої літератури, присвяченої 235ій річ
ниці з дня заснування міста Кривого Рога. А вже під час обговорення плану дій учнями та перегляду 
практичної сторони вирішення проблеми ними було прийнято рішення створити електронний довідник 
з історії рідного краю «Незабутні імена Криворіжжя», куди були занесені імена 50 осіб, знаменитих 
жителів міста, які проживали, діяли і творили тут із давніх часів до сьогодення.

Одним із перспективних напрямів формування громадянської компетентності учнів у позакласній 
роботі ми вважаємо впровадження діяльності Європейських клубів. 

Євроклуб «СВіТ» Криворізької ЗШ № 111 виступає для учнів одним із основних інформаторів про 
Євросоюз, пропагує загальні європейські цінності серед шкільної молоді. Ще з 2009 року шкільний 
Євроклуб проводить проектні акції «Європейське містечко в українській школі. (2009)», «Фестиваль 
країн Євросоюзу. (2010)», «Літературна Європа. (2010)», «Уся Європа говорить англійською. (2011)». 
У подальшому ці проекти були представлені учнями школи у фіналі європейського проекту «Підтрим
ка мережі Євроклубів України. (2011)» та у фіналах Всеукраїнської суспільної акції школярів України 
«Громадянин. (2005, 2006, 2010, 2011)». Участь у шкільному Євроклубі дає молодій людині цікаві 
знання, захоплює віртуальними подорожами до Європи, дає можливість саморозвитку і самореалізації. 

До таких проектів часто долучаються і батьки учнів, що дає їм можливість разом зі своїми дітьми 
брати активну участь у шкільній діяльності, підтримувати дітей, жити інтересами учнів та допомагати 
підліткам соціально адаптуватись.
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рис. 1 використання методу проектів при викладанні історії в сучасній школі
(З досвіду роботи Бабенко Ж.Г.,  вчителя історії та правознавства  

Криворізької ЗШ № 111 Дніпропетровської області)

Проектна діяльність має практичну значимість і для вчителя у здобутті педагогічного та професій
ного авторитету, налагодженні співпраці між учнями і вчителями, вчителями і батьками, зростанню 
педагогічного громадського рейтингу.

У плані значимості окремого навчального закладу проектна діяльність піднімає його престиж, від
шукує нові цікаві форми роботи з учнями, залучає громади та ЗМІ до життя школи. За допомогою про
ектів місцева громада отримує детальну інформацію про ЄС, формує свідомих членів територіальної 
громади.

Однак, повернімося до уроку. Хочемо зазначити, що проведення таких форм роботи на шкільному 
уроці, як семінарське заняття, учнівська конференція, також є прикладами проектної технології, тому 
що вони передбачають розв’язання учнем або групою учнів будьякої проблеми. Із використанням у 
них різноманітних методів, засобів навчання, а також інтегрування знань, умінь, творчості із різних 
предметів суспільного циклу формується і розвивається проектне мислення школярів. 

Прикладом цього може бути узагальнюючий урок з історії України у 10 класі за темою «Уроки та 
значення визвольних змагань українського народу 1917 – 1920 рр.» у формі великого та малих «кру
глих столів». У класі було створено 5 груп, які опрацьовували 5 проблемних питань. Але в умовах 
урочного часу висвітлювалася одна проблема, яка визначалася жеребкуванням. Наприкінці уроку від
булося обговорення загальних історичних уроків боротьби за незалежність України 1917 – 1920 рр. в 
рамках великого «круглого столу». Такий урок із розглядом складних історичних питань можна відне
сти до дослідницького проекту.

Використання проектних технологій у будьякій шкільній діяльності, на наш погляд, слід зорієн
товувати і на особистісний і на професійний розвиток вчителя та учнів. Для того, щоб організувати 
проектну діяльність, вчителеві треба добре знати програму і зміст свого предмету, бути компетентним 
у питаннях методики; добре знати своїх учнів, їх можливості, інтереси, бажання. Йому потрібно бути 
комунікабельним, толерантним, вміти допомогти учню, не виконуючи при цьому роботу замість нього. 
Саме проектні технології дають змогу вчителеві реалізувати особистий творчий потенціал та професій
но спрямувати індивідуальність учнів.

Наостанок. Кожна справа важлива результатом. Правильність обраного нами шляху підтверджу
ється ще із 2003 року. Саме з того часу старшокласники Криворізької ЗШ № 111, що постійно брали 
участь у проектній діяльності, мають високі визнання. Так учень 11 класу Демченко О. у 2003 році став 
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переможцем Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої» і отримав нагороду з рук тодіш
нього Голови Верховної Ради України Володимира Литвина, а згодом, у 2007 році, учніодинадцяти
класники Бердніков А. і Лось Д. стали призерами обласного туру цього ж конкурсу. 

У 2008 році учениця 11 класу Самохвал Д. стала дипломантом Всеукраїнського історичного конкур
су «Слідами історії», а група учнів Олійник Ю., Бандурко М., Демчук Л., Стецун Т. у 2008 році стали 
призерами та дипломантами міських історичних читань і науковопрактичних конференцій. 

2011 рік заявив про себе нашими переможцями у Всеукраїнській суспільній акції школярів Украї
ни «Громадянин» з питань діяльності шкільних Євроклубів. Для багатьох учасників проектів дослід
ницька, творча робота стала каталізатором їх професійного вибору. Зараз вони студенти Київського 
національного університету і. Т.Г.Шевченка, Дніпропетровського національного університету імені 
О.Гончара, Криворізького державного педагогічного університету та інших вузів.

Однак, наявність продуктивного кінцевого результату не єдиний здобуток соціального проектуван
ня. Вагомішим і важливішими для виховання громадської позиції підлітка є досягнення демократичної 
взаємодії учнів, учителів, батьків, громади.

Виходячи із вищесказаного, ми все більше переконуємось, що основними громадянознавчими на
слідками проектної діяльності є формування цілісних уявлень про світ, суспільство, державу, соціаль
ні інститути та структури, громадські зв’язки та відносини, навчання успішній взаємодії з владними 
структурами та неурядовими організаціями при вирішенні проблем місцевої громади, збагачення зна
ннями та навичками соціальної дії, мотивація до активної та безкорисливої громадської дії, отримання 
можливості на практиці впливати на соціальне середовище. Участь в проектах дає учням змогу ставати 
безпосередніми учасниками становлення громадянського суспільства в Україні.
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Ігор Сенчак

Форми тА методи діяльності ЮридиЧних клінік,  
які впливАЮть нА ФормувАння прАвової реФлексії  

тА Активної громАдянської позиції у студентів-волонтерів

Есе присвячено розгляду основних форм та методів діяльності юридичних клінік та механіз-
му їх впливу на правову рефлексію та формування активної громадянської позиції студентів, що 
здійснюють волонтерську діяльність у юридичних клініках, створених на юридичних факультетах 
університетів. 

Ihor Senchak. Forms and methods of legal clinics’ activities: impact on legal self-consciousness and 
active civic attitudes of student volunteers.

The essay deals with the analysis of the main forms and methods of legal clinics’ activities, as well as 
with the mechanisms of their impact on legal self-consciousness and active civic attitude of law students, 
volunteering in the clinics, functioning in the law schools. 

При професійній підготовці майбутнього юриста негативним є факт, коли професійна підготовка 
випереджає моральну. У свій час на цю небезпечну тенденцію вказував видатний український педагог 
А. С. Макаренко. Він говорив, що «можна заставити працювати скільки завгодно, але якщо поряд з цим 
не виховувати моральні якості і не включати особу у суспільне життя, то така праця буде нейтральним 
процесом, який не дає ніякого позитивного результату».

Необхідно на етапі підготовки майбутніх юристів у вищому навчальному закладі впровадити до
даткові чинники, які могли би суттєво вплинути на позитивну динаміку формування високого рівня 
правової рефлексії, і, таким чином, підвищити усвідомлення майбутнім юристом важливих суспільно
правових цінностей, сформувати позитивний образ Яправника.

На нашу думку, юридична клініка якраз і є тією невід’ємною ланкою, що спрямовує, в першу чергу, 
майбутнього юриста до культивування в собі високих моральних якостей, формує розуміння соціаль
ної відповідальності, а також доповнює певні прогалини класичного навчального процесу щодо на
буття майбутнім юристом практичного досвіду на етапі підготовки у виші та має вплив на формування 
психологічної підготовленості до майбутньої професії.

При створенні «юридичної клініки» на базі факультету вирішується ціла низка дуже важливих за
вдань, а саме:

– поєднання теоретичного навчання з практикою;
– формування у студентаюриста професійних вмінь і навичок відповідно до вимог ринку праці;
– вирішення цілої низки соціальних проблем регіону;
– формування у студентів активної суспільної позиції і правосвідомості.
Клініка, виконуючи роль освітньої структури, повинна бути введена в структуру юридичного фа

культету і в його навчальний план. Підтримка юридичним факультетом на початку створення «юри
дичної клініки» має дуже важливе значення, адже без зацікавленості в «клінічній» освіті з боку факуль
тету подальший розвиток «юридичної клініки» вбачається неможливим.

Особливість юридичних клінік відображається у завданнях, які вони виконують, а саме:
1) навчити студентів робити те, чим займаються юристи. Ця робота включає в себе дії загального 

характеру, які виконуються більшістю юристів в усьому світі, а саме: опитування клієнтів, надання 
консультацій та розслідування справ. Сюди також входять дії, які відрізняються за змістом в кожній 
країні і які здійснюються багатьма, але не всіма юристами, як наприклад, проведення слухань в суді та 
відстоювання поданих апеляцій. І на закінчення, ці дії включають моменти, характерні для якогоне
будь одного суду чи юридичної спеціалізації, як наприклад, складання позову про розірвання шлюбу 
або представлення інтересів клієнта в будьякій державній установі;

2) допомогти студентам розвивати свої погляди на те, що означає бути юристом. Під керівництвом 
викладачів студенти можуть вивчити багато важливих питань, які постають перед юристом: як юристу 
швидко та ефективно освоїти нові галузі права чи нову техніку застосування права; що означає дотри
муватися професійної юридичної етики; яку роль повинні відігравати юристи в суспільстві; яким чи
ном молодому юристу потрібно поєднувати намагання задовольняти особисті та професійні потреби. 
Розгляд цих питань і викликає необхідність діяльності юридичних клінік;

3) наступним завданням діяльності юридичних клінік є надання юридичних послуг особам, які ін
шим чином не мають можливості отримати юридичну допомогу. Викладачі юридичних навчальних 
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закладів у всьому світі дискутують про те, що важливіше – освітні цілі «юридичної клініки» чи можли
вість надання юридичних послуг максимуму потребуючих їх, проте обидва аспекти є дуже важливими;

4) на думку багатьох, клінічна юридична освіта також переслідує і завдання сприяти прогресивним 
соціальним змінам через використання правової системи. Студенти та викладачі права володіють інте
лектуальною свободою для того, щоби брати участь у справах, які мають соціальне забарвлення.

Залежно від особливостей впливу на роботу юридичної клініки викладачів (юристів) та студентів 
можна виділити такі форми юридичних клінік: 

1. Cтудентська. Створення такої юридичної клініки можливе навіть тоді, коли відсутня згода з ке
рівництвом вишу і викладачі залучаються до роботи в клініці без офіційного включення клінічного 
курсу до навчального процесу. У структурі юридичної клініки такої моделі майже всі її посади за
ймають студенти. Найбільш організаційно складну роботу виконують студенти старших курсів, які 
поступово передають знання менш досвідченим працівникам.

Як правило, університети відкривають юридичні клініки, щоб забезпечити навчання власних сту
дентів, але це не єдиний підхід, який виправдав себе. Так, Тверський державний університет, що розро
бив свою програму клінічної юридичної освіти за підтримки професора М. Рахмана з Бангладеш, який 
раніше очолював юридичну клініку Даккського університету, почав створювати літні школи, куди за
прошуються біля 50 студентів із різних регіонів Росії та інших країн СНД. При навчанні студентів у 
цих школах використовують як метод навчання судову справу із правозахисним змістом і знайомлять 
слухачів з інтерактивними методиками навчання. Після повернення додому студенти, які пройшли 
підготовку, в свою чергу знайомлять з темами і методиками літніх шкіл студентів і викладачів своїх 
навчальних закладів. 

2. Професійна – юридична клініка у якій працюють на оплачуваній основі професійні викладачі 
(юристи). Організації подібного типу створюються, як правило, за ініціативою самого вишу або викла
дачів з метою найбільш якісної практичної підготовки студентів. Саме останні під наглядом викладачів 
здійснюють великий обсяг різнопланової роботи, проходять чітко визначений курс навчання, склада
ють випускні іспити та навіть отримують певні посвідчення про проходження практики в юридичній 
клініці. Порівняно зі студентською юридичною клінікою якість практичних та інших знань, набутих 
студентами під керівництвом фахівців, тут значно вища; з іншого ж боку, така програма стає подібною 
до стандартних академічних занять. Крім того, оплата праці викладачів та інших спеціалістів вимагає 
чималих матеріальних витрат, і за відсутності постійного і надійного джерела фінансування утримання 
такого штату працівників стає інколи непосильним для вишу. 

3. Універсальна. Ця модель по суті є компромісом між першими двома моделями і передбачає зба
лансування ролі студентів і викладачів у діяльності юридичної клініки. 

Крім того, юридичні клініки класифікують і за критерієм спеціалізації. Спеціалізація проводиться 
за галузями права: трудове право, сімейне, пенсійне, житлове, право соціального захисту, цивільне 
процесуальне право; адміністративне право; конституційне право, земельне та екологічне право, гос
подарське право тощо. За даним критерієм О. М. Пізняк поділяє юридичні клініки на:

• клініки загальної практики (неспеціалізовані), які розглядають різноманітні види справ, в залеж
ності від того, чи є консультанти компетентними з приводу конкретного питання (перевагою кліні
ки загальної практики вбачається те, що студенти зіштовхуються з великою кількістю різноманітних 
справ. Особливо це важливо для студентів, які після закінчення навчання планують створити власну 
практику. Недоліком такої моделі клініки є той факт, що викладачкуратор володіє меншим контролем 
над висновками, які роблять студенти в результаті розгляду справи. 

• спеціалізовані юридичні клініки – ті, які займаються одним конкретним видом справ. Наприклад, 
клініки, які працюють тільки із справами цивільного характеру, клініки із посередництва, арбітражу 
та інших методів позасудового вирішення спорів, юридичні клініки, які займаються справами в галузі 
законодавства з охорони навколишнього середовища, захисту громадянських прав тощо. Такі спеціа
лізовані клініки мають перевагу в тому, що викладачі контролюють ведення справ студентами. Одна 
із проблем спеціалізованих клінік полягає в тому, що вони не відкривають перед студентами широкої 
різноманітності правових проблем, а коли випадок торкається складних і тривалих за часом справ, 
до яких можна віднести справи з цивільного права та галузі охорони навколишнього середовища, то 
студенти можуть працювати лише над невеликою частиною якоїсь із цих справ, розгляд якої може за
тягнутися на декілька років. 

Більш складною організаційною структурою юридичної клініки може бути Центр практичного на
вчання студентівюристів, який об’єднує взаємопов’язану систему навчальних курсів («клінік», інтер
натур), кожний із яких направлений на надання студентам відповідних практичних навичок. 

Консультантами юридичної клініки є студенти, як правило старших курсів, які успішно опанували 
клінічний курс або підготовлені до цієї роботи викладачами в індивідуальному порядку. Студенти
консультанти можуть під контролем викладача опитувати клієнтів, готувати листи, запити, процесу
альні документи, здійснювати представництво інтересів клієнта у судах чи інших органах. Слухачами 
юридичної клініки є студенти, як правило 23 курсів, які проходять попередній етап підготовки шля
хом допомоги студентамконсультантам у вирішенні нескладних питань. Кожен студент працює під 



199Матеріали Першої науково-практичної конференції

контролем викладачакуратора і зобов’язаний виконувати всі його вказівки, що стосуються організації 
і ведення практичної роботи в клініці. Для того, щоб студенти, які пройшли попередній відбір, могли 
працювати з клієнтами, висувається необхідна умова проходження спецкурсу юридичної практики, 
який викладається протягом одного семестру. 

До юридичних послуг, які надаються юридичною клінікою, можна  віднести:
1. Надання консультацій. Цей вид юридичних послуг є найбільш поширеним. Надання юридичних 

консультацій може як включати інші види юридичних послуг, так і бути самостійним видом діяльності. 
2. Складання і робота з документами. Дуже часто до юридичної клініки звертаються з проханням 

скласти той чи інший документ юридичного характеру. Найчастіше це позовні заяви, апеляційні та 
касаційні скарги. 

3. Представництво в суді. Як правило, такого роду діяльністю займаються консультанти, які, що
найменше, прослухали курс цивільного права та процесу і мають достатній досвід роботи а клієнтами. 
Крім глибоких теоретичних знань у правовій галузі, представництво в суді потребує таких рис харак
теру, як впевненість у собі, зібраність, відповідальність тощо.

Значної уваги заслуговують методи навчання, якими користуються юридичні клініки, серед яких 
слід виділити найважливіший – навчання за допомогою інтерактивних методик. Їх застосування в на
вчальній програмі юридичної клініки, має ще більший позитивний ефект, аніж використання таких 
методик у класичному навчальному процесі вишу. Це забезпечується завдяки тому, що беручи участь у 
різних творчих завданнях, передбачених цими методиками, студент повністю концентрується на твор
чій діяльності, намагається максимально активно проявити свої професійні здібності, не думаючи при 
цьому про можливість зробити помилку, і таким чином отримати гіршу оцінку. Викладач тут виступає 
лише в ролі більш досвідченого організатора процесу навчання. Всі учасники освітнього процесу при 
цьому взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделю
ють ситуації, оцінюють дії колег і власну поведінку. Студенти занурюються в реальну атмосферу діло
вої співпраці з вирішення проблем, яка є оптимальною для вироблення навичок і якостей майбутнього 
юриста.

Інтерактивні методики в роботі юридичної клініки – це імітація інтерактивних видів діяльності 
суспільства в навчальних цілях. В основі методу лежить прийом моделювання ситуації, вироблення і 
прийняття рішення в умовах, характерних для демократичної системи. Студенти під час навчального 
заняття стають учасниками колективних форм роботи і вирішують типові суспільно значущі завдання, 
які постають перед громадськими і державними структурами. Для інтерактивних методів характерно 
як дотримання зовнішніх умов або форм імітації, наприклад, судове засідання, законодавчі слухання, 
так і дотримання внутрішньої логіки, пошук рішень у складних ситуаціях, і механізму прийняття таких 
рішень. Ці методики ще виступають як різновид активних методик. При їх застосуванні, як правило, 
моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, застосову
ються рольові ігри. Тому вони найбільше сприяють формуванню умінь і навичок, виробленню власних 
цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії у навчанні. 

Способи застосування інтерактивних методик в клінічній юридичній освіті дуже різноманітні. Зо
крема, різновидами інтерактивних методик є: творчі (проблемні) завдання; робота в малих групах, со
ціальні проекти, інтерактивний виступ, Сократів діалог, дерево рішень, мозковий штурм, рольові ігри, 
техніка коментування (зворотного зв’язку), дебати, робота в парах, мікрофон, аналіз правової ситуації, 
дискусія, імітація спрощеного судового слухання (суд від свого імені), медіація, рухливі ігри (рухавки) 
та інші.

Для постійного застосування інтерактивних методів у юридичній клініці доцільно мати уявлення 
про їх систему. Так, логічною вбачається класифікація інтерактивних методик за критерієм функціо
нального призначення, запропонована М. Дулебою. Він поділяє інтерактивні методи навчання на до
поміжні та основні (прості і складні) і зазначає, що:

– основні інтерактивні методи – ті, процес застосування яких передбачає вироблення окремих чи 
сукупності професійних умінь і навичок. В свою чергу, ті методи, які спрямовані на вироблення лише 
окремих професійних умінь і навичок, є простими, а ті, що спрямовані на вироблення у студентів су
купності професійних умінь і навичок – складними.

– допоміжні інтерактивні методи – направлені на ство¬рення умов для формування професійних 
умінь і навичок та їх глибокого закріплення. До них можна віднести: ігри для більш тісного знайомства 
(«стопкадр», «мікрофон», використання спеціалістів, наочні посібники. Ці методи застосовуються 
спільно із основними). Прикладом простих інтерактивних методів можуть виступати дерево рішень, 
мозковий штурм.

Великої уваги заслуговує і такий напрямок діяльності юридичних клінік як «Street Law» (з англ. – 
«практичне право»). 

«Street law» виникло у 1971 році з ініціативи юридичного факультету університету у Джорджтауні 
(США). Тоді студенти юридичного факультету під керівництвом викладачів вирішили давати уроки 
права учням в одному з районів міста. Протягом наступних тридцяти п’яти років програма була поши
рена в усіх штатах та була сприйнята більше ніж тридцятьма країнами світу. 
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Кожна національна програма розроблялася за участю провідних педагогів, юристів та громадських 
діячів у сфері захисту прав людини і базувалася на законах та культурі країни, де вона створювалась. 
Перші українські кроки в напрямку практичного права були проведені наприкінці 90х років минулого 
століття. До його адаптації долучалися відомі юристи й педагоги, такі як О. Пометун, Р. Калюжний та 
інші. 

Отже, практичне право є одним із основних напрямів правопросвітньої роботи юридичної клініки, 
в його межах здійснюються такі заходи: наукове обґрунтування принципів правової просвіти, розроб
ка підручників та методичних матеріалів, консультування з правових питань, організація спеціальних 
семінарів та тренінгів, проведення навчальних занять.

Підсумовуючи, хочемо відзначити, що аналіз мети створення та форм діяльності юридичних клінік, 
показує, що впровадження у навчальний процес практики участі в роботі юридичної клініки, як скла
дового компоненту навчальної програми, дає можливість підвищити імідж вишу, підготувати висо
кокваліфікованих спеціалістів, здатних до практичної діяльності одразу після закінчення навчального 
закладу. 

Аналіз методів діяльності юридичних клінік свідчить про те, що на сьогодні існує першочергова 
необхідність приділяти особливу увагу освітньому елементові в їхній діяльності, оскільки навчання в 
юридичній клініці спрямоване на наближення до практичних потреб і заповнення прогалин у набутті 
практичних навичок, необхідних для юридичної професії. Застосування ж різноманітних інтерактив
них навчальних методик в освітній діяльності юридичної клініки має свою специфіку і досить часто 
створює нові можливості та переваги при набутті необхідного практичного досвіду у порівнянні з їх 
застосуванням у класичному навчальному процесі.
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ФормувАння Активної громАдянської позиції уЧнівської молоді  
у позАШкільному нАвЧАльному зАклАді

(досвід проектної діяльності учнівського самоврядування  
золотоніського району «ліги творчості» сдЮоз «дивосвіт»)

Автори есе розповідають про досвід ефективного використання проектного підходу у діяльнос-
ті «Ліги Творчості» у с. Гельмязів Золотоніського району та результати проектів, реалізованих 
з метою активізації лідерського потенціалу молоді та виховання активної громадянської позиції.

Valentyna Denysenko, Larysa Redka. Development of active civic attitude in young people in out-of-
class settings. (Experience of project approach implementation in school self-government in «Creativity 
League» of Zolotonosha district).

The authors of the essay share their experience of effective use of project approach in the civic education 
activities of «the League of Creativity» in the village of Helmyaziv, Zolotonosha district. 

Для розвитку демократичного суспільства, що відповідає потребам усіх громадян, необхідно, щоб 
наступне покоління виросло громадсько активним. Саме тому виховання майбутніх громадян потрібно 
починати з раннього дитинства. Для цього є безліч способів, механізмів виховного впливу на юну осо
бистість. Саме позашкільний заклад є одним із них.

Хто з нас не мріє бути молодим? Адже молодість – це прекрасна пора, коли енергія б’є через край 
і хочеться все збагнути, про все довідатися. Та, водночас, кожен молодий розуміє і кожен дорослий 
пам’ятає, як не хочеться в цей час обтяжувати себе новими проблемами (здається, що їх уже занадто), 
як не хочеться змушувати себе робити щось через силу, тільки тому, що так треба. То ж, чи легко бути 
молодим? У всі часи було нелегко, бо у цей неповторний період треба встигнути пізнати, осягнути і 
зробити якомога більше. 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що сьогодні будьякому суспільству, будьякій культурі 
не байдуже, які життєві цінності обере молода особистість, як вона шукатиме своє місце в навколиш
ньому світі. Тому в усі часи, в тому числі і сьогодні, дітей та молодь у найрізноманітніший спосіб 
вчать, наставляють, просять, бережуть. І, якби молода людина у такому строкатому середовищі куль
турного (і часом не дуже культурного) впливу підкорилася би всім закликам і натискам, то неодмінно 
потрапила б в природу хаосу. 

Є ще один спосіб пізнання навколишнього світу: можна проводити час, «просиджуючи штани» вдо
ма, перед телевізором або комп’ютером, займатися ще якоюсь цікавою тільки для себе справою. Але, 
нам здається, для того, щоб процес пізнання проходив більш ефективно, різноманітно й цікаво для 
юних і молодих, до нього слід підійти творчо. 

Саме такий творчий підхід став основою в роботі ГО СДЮОЗ «Дивосвіт», що діє при Золотонісь
кому районному будинку дитячої та юнацької творчості, що в с. Гельмязів. Цьогоріч нашим спілчанам 
є чим пишатися.

У вересні стартував великий регіональний проект Спілки «Світ, у якому я живу», який об’єднав 
навчальні заклади району навколо мети: формування активної громадянської позиції особистості, яка 
здатна свідомо, творчо, активно впливати на навколишній світ. Проект покликаний вирішити пріори
тетні соціальні питання регіону, як то:

1. Сприяння розвитку місцевих дитячих шкільних організацій та консолідації їх навколо ідеї уміння 
жити разом.

2. Профілактика злочинності та насильства в молодіжному середовищі, дитячої безпритульності і 
бездоглядності.

3. Формування патріотизму, духовності, моральності, загальнолюдських цінностей у дітей та моло
ді району. 

Завданнями проекту було:
1) організувати практичну діяльність учнів спільно з представниками громади, спрямовану на 

розв’язання конкретних проблем місцевого рівня; 
2) сформувати в учнів навички, необхідні для досягнення успіху в дорослому житті: комп’ютерну 

грамотність, креативне мислення та ефективну співпрацю в команді; 
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3) перетворити СДЮОЗ «Дивосвіт» на сучасну громадську мережу для молоді, яка об’єднає шкільні 
дитячі та молодіжні організації, налагодити мережеву співпрацю в межах району; 

4) створити молодіжний вебпортал для навчання та спілкування дітей та молоді району. 
Усі учасники проекту, а це діти, молодь, учителі навчальних закладів району, постали перед умо

вою: відійти від роками напрацьованого і на сьогодні неактуального, зуміти вибрати таку тему, яка 
була б цікавою, новою, практичною, актуальною саме для конкретного навчального закладу, планува
ти та проводити заходи спільно, в команді з використанням нових, сучасних, цікавих для дітей форм і 
методів роботи. Наразі учні БубнівськоСлобідського НВК впроваджують у життя своєї дитячої орга
нізації ідеї волонтерського руху у європейському вимірі під проектом «Марафони добротворців», спіл
чани Гельмязівської ЗОШ вивчають історію та традиції країн Євросоюзу у «Євроленді», займаються 
краєзнавчою та пошуковою роботою учні Коробівського НВК у підпроекті «Учись і всім допомагай 
любити й знати Златокрай», знають, як виховати із хлопчика справжнього чоловіка учасники проекту 
«Чоловік, батько, громадянин» Пальмірської ЗОШ, а шляхетних панянок – у Новодмитрівській ЗОШ, 
відроджують давні традиційні ремесла села учні Коврайського НВК. 

Це далеко не весь перелік цікавих справ, якими займаються наші спілчани, та сьогодні впевнено 
можна сказати, що такий творчий підхід дозволить перетворити Спілку на сучасну громадську мережу 
для молоді, яка об’єднає шкільні, молодіжні та дитячі організації, налагодить мережеву співпрацю в 
школах району.

У СДЮОЗ «Дивосвіт» працює орган учнівського самоврядування району «Ліга Творчості», у якому 
вчаться бути активними, свідомими громадянами лідери шкіл району. 

Протягом року наші «лідерята» долучилися до ще одного регіонального проекту для найактивні
ших – «Сьогодні Лідер – завтра Президент», який за допомогою спеціально підібраних теоретичних та 
практичних форм роботи дозволяє виявляти та розвивати основні лідерські якості, навички та вміння, 
виховувати нову, суспільнополітичну еліту України.

Завдання проекту: 
1) сприяти підвищенню самостійності учнівського самоврядування в плануванні, організації та ана

лізі повсякденної діяльності; 
2) створити умови для самореалізації і самовизначення особистості;
3) сприяти глибокому розумінню сутності лідерства;
4) виявляти та розвивати основні лідерські якості, навички та вміння;
5) виховувати відповідальність, свідому самооцінку, дисципліну, уміння керувати собою;
6) формувати уміння висловлювати власну думку, толерантність;
7) вчити розширювати коло особистих контактів, шукати нових друзів, однодумців;
8) налагодити співпрацю з органами місцевого самоврядування;
9) формувати правосвідомість, виробляти навички і потреби активної громадянської поведінки у 

суспільстві. 
 У межах проекту відбулася низка цікавих зустрічей: із головою РДА О. Ю. Криницькою, заступни

ками: О. Д. Головатою, М. Д. Іщенком, головним архітектором району та головним суддею, головним 
лікарем ЦРЛ та начальником служби у справах дітей. Відбулася дуже важлива подія: підписано угоду 
про співпрацю із РДА та лідерським активом району.

Наші майбутні керівники відвідали з навчальним візитом Верховну Раду України, познайомилися з 
організацією роботи великого підприємства – кондитерської фабрики «Рошен». 

А ще вони поряд з цим вчилися бути командою лідерів та берегти репродуктивне здоров’я на тре
нінгах, організованих та проведених Черкаським молодіжним ресурсним центром. Під час проекту 
шкільні активісти навчилися подавати лідерську ініціативу та її впроваджувати.

 З легкої руки лідерів Домантівського НВК «народилося» «Полотно добра» до дня дітей з вадами 
здоров’я, «Книга слави» – «Учителю, перед ім’ям твоїм» – ціла збірка віршів, оповідань, розповідей 
про улюблених учителів, вперше в районі з ініціативи лідерів відбувся фестиваль психологічних теа
трів. Відроджено та оновлено вісник лідерських справ – друковане видання «Лідертаймс» та додаток 
до нього «Дитинство під захистом» для надання правової допомоги учням шкіл району, здійснено за 
фінансової підтримки Норвезького Гельсінкського Комітету (НГК) в рамках проекту громадської ор
ганізації М’АРТ (ГО М’АРТ). Цінним є те, що кожен крок, який здійснював лідерський актив району, 
кожен захід, який проводився для них, був повторений в кожному навчальному закладі.

Становлення громадянина, виховання патріотичних почуттів, розвиток засад демократії розпо
чинається не з якихось глобальних заходів, а з своєї малої батьківщини. Оскільки ми проживаємо в 
сільській місцевості (а саме в селі якнайкраще збереглися традиції сімейного виховання), то одним із 
напрямків проектної діяльності є вивчення історії свого села, його знаменитих жителів, односельчан. 
Просто приходити до вихованців та розповідати про історію свого села, наших односельців було б не 
зовсім ефективно, адже почуті знання – це ще не засвоєні знання. Саме тут і приходить на допомогу 
метод проектів.

Підвищення громадянської активності українського народу вимагає значних демократичних пере
творень. Саме тому актуальним є питання демократизації шкільного життя, об’єднання зусиль дорос
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лих і дітей у вихованні підростаючого покоління. Сутність демократизації шкільного життя полягає у 
колегіальному обговоренні й вирішенні всіх питань шляхом включення кожного педагога і вихованця 
у процес управління, в зацікавленій і свідомій участі всіх працівників у розвитку ініціативи, самодіяль
ності учнів, в усвідомленні вчити молодь жити і діяти в умовах широкої гласності, у відповідальності 
кожного за доручену справу. Ефективність педагогічної взаємодії вчителя та учнів залежить від того, 
наскільки останні набувають вмінь і навичок організаторів будьякої діяльності, сформувати актив
ну діяльність, наскільки вміють знайти активну позицію, наскільки в них буде сформована соціальна 
активність і відповідальність. Отже, самоврядування можна розглядати як реальну демократію в дії. 
Управління є стержнем, спрямованим на активізацію людини шляхом створення необхідних умов для 
прояву її творчого потенціалу. Ось чому сьогодні шкільне самоврядування покликане стати школою 
демократії, школою підготовки дітей, підлітків і молоді до реального управління життям суспільства.

У Спілці є справи для всіх і кожного. Віднайти в собі людину завдяки почуттям співпереживання, 
милосердя, взаємодопомоги пропонує Центр діяльності волонтерів психологічної служби. Спільно з 
лідерським активом волонтерами району впроваджується проект «Змінюємо світ разом!», у рамках 
якого проведено акції: «Зігрійте серце подихом любові» до дня людей похилого віку», кампанії «Час 
для добра» та «Марафони добротворців», яка включала акції: 

«Від серця до серця», в результаті якої зібрано близько 20 тис. грн. для онкохворих дітей району, 
«Книжка під подушку» по збору україномовних книжок для дітей з прийомних сімей та дитячих бу
динків сімейного типу, «Іграшка для друга» по збору іграшок для дітей з вадами здоров’я.

Отже, час проектних технологій прийшов, і вміння використовувати їх – це показник високої ква
ліфікації та інноваційного мислення педагогапозашкільника, орієнтації на розвиток креативності вхо
ванців у процесі виховання, підготовки конкурентоспроможної особистості громадянина та патріота 
України.

Ми багато хороших справ встигли зробити за рік. А ще більше, із врахуванням уже набутого до
свіду плануємо. Головним пріоритетом нашої діяльності є створення мережі співробітництва з громад
ськими організаціями та ініціативними групами для вивчення і втілення позитивного міжнародного та 
вітчизняного досвіду для роботи з молоддю. Окреслені орієнтири ми будемо впроваджувати в життя 
спільно з відділами РДА, ЗМІ, тими, хто не байдужий до підростаючого покоління. Адже діти – наше 
майбутнє. А виховання фізично, психологічно і морально здорової нації є запорукою добробуту й успі
ху всієї держави.
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Софія Данилова

молодіжні сквотерські рухи у киЄві:  
метА руху тА його вплив нА місто

Есе присвячено сквoтерству як суспільному феномену та сквотерських рухам у Києві, спря-
мованим на захист культурного спадку міста, сприяння розвитку різноманітних мистецьких іні-
ціатив молоді, популяризації освіти, та пробудженню громадянської свідомості киян. На думку 
авторки, в умовах існування активістів сквотерського руху державним структурам доводиться 
реагувати, змінюватись, лібералізуватись. 

Sofia Danylova. Youth squater movement in Kyiv: the goals and impact of the movement on the city.
The essay is devoted to the phenomenon of squatting movement and squatters’ activities in Kyiv, focused 

on the defense of cultural legacy of the city as well as on the development of different art initiatives of 
youth, promotion of education and activization of civic consciousness of young city residents. According to 
the author, squattering is capable of changing and democratizing the way the city agencies react to local 
problems.

Сквот (від англ. «squat») – покинуте приміщення або будинок, у якому мешкають, зазвичай, без 
згоди власника. Сквотери, тобто особи, що нелегально займають будинок, свої дії обґрунтовують тим, 
що право задоволення власних потреб є переважним від будьякого права, зокрема права власності. 
Такі дії сквотерів у багатьох країнах визнаються за правопорушення або тягнуть за собою конфлікт 
між власником спірного об’єкта нерухомості й сквотерами, в якому держава зазвичай займає сторону 
власника.

Такі науки як соціологія чи психологія тлумачать сквотинг як форму безпритульності.
Історія руху сквотерства є хоч і не дуже довгою, але вельми цікавою. У XVIIIXIX століттях на 

північнозаході Сполучених Штатів і в Австралії сквотерами називали фермерів, які займали вільні та 
необроблені ділянки землі. Пізніше сквоттерство відродилося в кінці 60х років ХХ століття в Європі 
(в першу чергу, в Англії та Голландії) та Північній Америці вже у зовсім іншій формі. 

Сквотерський рух базується на давньому неписаному принципі, з якого виростали міста в Європі та 
Америці – захоплення поселенцями вільних земель, що швидко переростало у цілу комуну, а згодом 
й місто. На сьогоднішній момент, згідно з останніми оцінками ООН, близько від 800 до 900 мільйонів 
людей у   всьому світі є технічно сквотери – це більше 10% населення світу.

Причини, з яких люди займали пусті, покинуті будинки, заводи, ферми, казарми чи будьякі інші 
придатні до проживання приміщення, були і залишаються досить різноманітними: це і негайна необ
хідність у житлі, це і прагнення іншого способу життя; можливість займатись підприємницькою діяль
ністю, започаткувати власний бізнес; також це і спосіб виявлення власної громадянської позиції, своїх 
політичних поглядів, це і прагнення до свободи. 

До сквотерства вдаються люди з досить різними ідеологічними поглядами (панки, анархісті, хіпі, 
захисники природи чи пересічні громадяни) і їхні відмінності яскраво виявляються у тому, як і для чого 
вони утворюють сквоти. Але спільним для всіх залишається прагнення самостійно подбати про своє 
життя, організувати його і забезпечити себе необхідним – житлом. У випадках, коли держава не здатна 
забезпечити людину необхідними їй умовами життя, громадянин починає дбати про себе сам. 

Фактично, сквотерство є нелегальним і незаконним, адже скватери, частіше за все, захоплюють хоч 
і покинуті, але будинки, що залишаються приватною власністю. У відповідь на це сквотери стверджу
ють, що задоволення людських потреб, а саме – потреби у житлі, є важливішим за інститут приватної 
власності. У світі налічуються мільйони безпритульних людей і у той же час є чимало покинутих при
міщень, які можна використати за житло. 

Також, сквотери наголошують на тому, що дуже часто вони використовують занедбані будівлі на
багато ефективніше, ніж їхні власники, що створення сквоту може стати дійсно корисним для сус
пільства. Відомі випадки, коли сквотери у Амстердамі захоплювали занедбані історичні будинки та 
займались їхнім відновленням, боролись проти знесення та перебудови цілих історичних кварталів. І 
це, на мою думку, є ключовим аргументом на користь сквотерства як суспільно корисного явища, що 
змінює свідомість громадян, покращує діалог між ним та владою. 

Найчастіше сквоти перетворюються у мистецькі осередки, де грають концерти, проводять літера
турні заходи; вони збирають навколо себе молодих, амбітних і талановитих людей. У сквотах селяться 
мандрівники і студенти, що не здатні винаймати дороге житло. Покинутий будинок перетворюється 
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у незалежну республіку, де живе громада, що за власним бажанням об’єдналась заради досягнення 
спільної мети, що вже не обмежується лише власними першочерговими потребами. Сквотерство ви
ступає як маніфест до влади та прийнятих норм у суспільстві про те, яку роль має відігравати у нашому 
житті держава, чим вона має забезпечувати кожного громадянина і які сфери життя контролювати. Са
мозахоплення покинутих приміщень стає проявом громадянської позиції молоді, інструментом зміни 
політичного діалогу та політичного дискурсу в країні. 

Легендарним прикладом сквотерства, що переріс у дещо набагато більше та призвів до суспільних 
змін є місто в місті, держава в державі – Христіанія. Фактично – це напівнезалежне місто на острові 
Амо, що знаходиться в Копенгагені. Сьогодні багатьох з тих, хто починав цей експеримент, вже немає 
в живих, але їх мрія про вільне життя, втілена в цьому чудовому місті, яким керують його ж мешканці, 
продовжує жити. 

А все починалося у 1970 році, коли кілька городян зламали ворота занедбаних королівських казарм. 
Це дало можливість знайти житло багатьом молодим людям, що прагнули нового життя, яке повинно 
було стати життям громади, де кожен міг бути вільним. Не можна сказати, щоб міська влада з легкістю 
поступилися поселенцям. Часи тоді були жорсткі. Поліція використовувала проти поселенців сльозо
гінний газ і штурмувала барикади за підтримки службових собак і кийків. 

Але жителі Христіанії виявилися стійкими, до того ж їх підтримували не тільки жителі Копенгагена, 
не тільки данці, але і інші європейці. Кожна спроба влади позбутися Христіанії викликала активний 
протест громадськості. 

Сучасна Христіанія виглядає як ожилий сон. «PusherStreet» (вулиця де легально продають мари
хуану) стала нагадувати сучасно оформлений торговий центр з магазинами та рекламними афішами. 
Торгівля марихуаною –це зараз скоріше місцевий колорит, ніж основна стаття доходу. Тепер тут маса 
магазинчиків: екологічні продукти, книгарні, одяг, сувеніри. Крім того, за 30 років свого існування 
Христіанія стала найбільшим культурним центром Копенгагена. Тут знаходиться кілька артгалерей і 
чотири концертних зали. Тисячі людей з усієї Європи з’їжджаються сюди на щорічні музичні фестива
лі. Ну і, звичайно, натовпи туристів. 

Багато жителів Христіанії заробляють на життя тим, що водять нею екскурсії. З кінця 80х років 
усі магазинчики та кафе, розташовані на території Христіанії, повинні платити податки у загальну 
скарбницю, з якої певна частина перераховувалася уряду. Комунальний бюджет «вільного міста» до
сяг 9,6 млн. крон на рік. Рада старійшин на ці гроші наймає жителів Христіанії на суспільнокорисні 
роботи. Це може бути прибирання території, ремонт доріжок і т.д. Загальне відчуття від району, як від 
якогось тихого, романтичного парку з невеликими одноповерховими будиночками і вуличками без 
машин (Христіанія – район, абсолютно вільний від автомобілів), без парканів та асфальту. Сквотери 
живуть вже, звичайно, не тільки в казармах: дуже багато дерев’яних терас, розмальованих блакитними 
і зеленими фарбами, можна побачити будинок у вигляді пагоди, а поруч з озером піднімається точна 
копія Сіднейського оперного театру – і у цій «точній копії» теж живуть люди. Змінилося вже декілька 
поколінь. А багато селяться прямо у старих будівельних вагончиках, невідомо звідки привезених на 
береги тутешніх озер.

Приїхати до Христіанії може кожен і коли захоче. Але оселитися тут чужинцю практично немож
ливо, лише, якщо новоприбулий укладає шлюб з жителем республіки. Тому, незважаючи на загальний 
інтерес, постійне населення в Христіанії як і раніше невелике – близько 600 осіб. Цього більш ніж 
достатньо для невеликого району. В іншому ж жителі Христіанії живуть як звичайні данці. Ходять на 
роботу або отримують допомогу – уряд відкрито заявляє, що безробітні у Вільному Місті обходяться 
йому дешевше, ніж денебудь ще. А чиїсь діти, підростаючи, замислюються про комфортніше життя 
і йдуть у інший, зовнішній світ. Когось з тих, хто в 1970 році першим проламав дірку в історичному 
паркані, вже немає на світі, але їхня вільна «країна» досі існує.

Досвід Христіанії показує, як свідомі, активні громадяни здатні активізувати серйозні зміни в сус
пільстві, покращити та лібералізувати його. Прикладами можуть бути збереження історичних пам’яток, 
перетворення занедбаних будинків на культурні громадські простори, лібералізація держави, покра
щення взаємного порозуміння суспільства та влади. 

Для Києва, міста в якому на сьогоднішній день дуже гостро стоїть питання про збереження історич
них пам’яток, сквотерський рух може перетворитись з ініціативи невеликої групи людей в культурно
просвітницький рух, що сприятиме поширенню громадянської свідомості містян, перетворенню Києва 
у справді європейське місто. На сьогоднішній день, сквотерський рух в Києві не носить такого масо
вого характеру як, наприклад, в Європі. До самозахоплень будинків молоддю суспільство ставиться з 
пересторогою та нерозумінням, а з юридичної точки зору це є порушенням прав власності. 

Однак, хоч і не численні, але яскраві приклади створення культурних скотів у Києві свідчать про те, 
що вони можуть перетворитись у справжні мистецькоосвітні центри. Наприклад, об’єднання худож
ників «БЖАРТ» започатковане у 1993 році з метою підтримки мистецьких ініціатив та культурного 
розмаїття як неформальна спільнота молодих українських художників, які переважною більшістю на
вчалися у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Об’єднання формувалось 
на засадах солідарності, взаємовиручки та спільних поглядів на мистецтво. У 1994 році об’єднання 
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створило перший в Україні мистецький сквот »БЖ». Сквот отримав назву від скорочення адреси бу
динку: м. Київ, Велика Житомирська, 25, який тимчасово був переобладнаний під творчі майстерні, 
виставкові зали та музичні площадки.

Мистецькі ініціативи сквоту поширювалися на молодих художників, творчі групи та культурні осе
редки. Під дахом сквоту працювало (творило) близько 150 художників з усіх регіонів України а також 
з Грузії, Вірменії, Польщі, Молдови, Росії, Ірану, Афганістану, Франції, Німеччини та ін.

 Проводились всеукраїнські та міжнародні виставки, акції, пленери.
Особлива увага приділялась інноваційним проектам. Так, в Києві у проектах «Відеоінсталяція» – 

куратор Марек Василевський (завідувач кафедри інсталяції Краківської Академії мистецтв) та «Укра
їнський відеоарт» вперше було заявлено про відеоарт як окремий вид мистецтва. Започатковано пер
ший неформальний фестиваль кінетичної інсталяції «Весняний вітер». Протягом багатьох років жодна 
помітна мистецька подія в Україні не проходить без участі художників організації «БЖАРТ». В лавах 
організації ціле покоління сучасних українських митців світового значення, які продовжують сприяти 
у професійному розвитку та соціальній адаптації молодим художникам.

Вплив організації на творче середовище набув національного значення і дав підстави організації 
у 2006 році набути статусу »Всеукраїнської творчої спілки художників «БЖАРТ»«, що позначилось 
на можливостях організації. Спілка набула права номінувати митців на Національну премію України 
імені Тараса Шевченка, а також впливати на культурну та регуляторну політику на національному рів
ні, безпосередньо співпрацювати з Міністерством культури і туризму України, делегуючи своїх пред
ставників до експертних та громадських рад.

За ініціативи Спілки з урахуванням рекомендацій звіту «Європейська програма оглядів культурних 
політик. Культурна політика України – оцінка міжнародних експертів» Міністерством було створе
но соціальне Державне підприємство «Центр розвитку сучасного мистецтва», яке у тісній співпраці 
з »БЖАРТ» забезпечує умови для творчого пошуку, експерименту та дослідження сучасних мистець
ких напрямків та тенденцій, здійснює низку мистецьких проектів некомерційного спрямування.

Дещо іншу долю спіткав проект ініціативної групи київської молоді по створенню незалежної рес
публіки «Гостинний двір» у самому серці міста. Через невизначеність майбутнього цієї архітектурної 
пам’ятки столиці, свідомі громадяни спробували організувати мистецькопросвітницький сквот у бу
дівлі Гостинного двору, прагнучи тим самим зберегти його від можливої перебудови і перетворити у 
вільний культурний громадський простір. Впродовж 10 місяців до Гостинного двору можна було заві
тати на імпровізовані вистави чи музичні концерти, що ставились молодими студентами. Як свідчать 
організатори цієї акції, метою створення цього сквоту було перетворення будівлі Гостинного двору в 
справжній відкритий культурний центр міста, де б проводились перфоманси, відкривались галереї та 
читались лекції. Усі ворота будівлі мали бути відкритими, а внутрішній двір –перетворитись у частину 
вулиці, частину вільного простору для кожного громадянина. 

У планах сквотерів, за допомогою такого потужного мистецького осередку з історичним минулим, 
було перетворення Контрактової площі у новий, європейський центр міста. Але, на жаль, відстояти цей 
культурний сквот не вдалось, останні декілька місяців його існування супроводжувались постійними 
сутичками сквотерів та забудовників, що планують перебудову Гостинного двору. На сьогоднішній 
день, будівля вже обнесена парканом і готова до масштабних реконструкцій. І хоч, з першого погляду, 
можна зробити висновок про провальність ініціативи сквотерів, слід, все ж таки, звернути увагу на 
певні зрушення, до яких вона призвела. 

Поперше, до плану перебудови Гостинного двору офіційно були внесені корективи і тепер з торго
вого центру він змінився на культурногромадський; подруге, боротьба за Гостинний двір стала свід
ченням громадянської свідомості киян, їхньої здатності до самоорганізованої, культурної ініціативи, 
що має стати вагомою для всього суспільства. Це є прикладом того, що змінюється характер взаємодії 
між громадянами та владою, змінюється політичний дискурс в суспільстві. 

Таким чином, поряд із головним джерелом громадянської освіти в країні – школами та вищими 
навчальними закладами, що допомагають у формуванні свідомих членів суспільства, які добре зна
ють свої права та свої обов’язки, неформальний сквотерський рух також може допомогти поступово 
змінити Україну на державу, де існує верховенство права та ефективні інституції влади і суспільства. 
Цей рух є характерним для європейських, демократичних країн, ініційований молодими, свідомими, 
політично активними громадянами і є яскравим проявом ліберального суспільства. 

У сферах суспільного життя, де держава виявляє свою неефективність, сквотерський рух здатний 
абсолютно самостійно, на безкорисній основі організовувати суспільно корисні просвітницькі заходи, 
сприяти освіті молоді. Цей досвід самоорганізації громадян є неймовірно корисним та повчальним для 
України, і для Києва зокрема. Починаючи із самих себе, поступово можна спричинити глибокі перетво
рення в суспільстві, що спрямовані на лібералізацію країни, покращення взаємодії як самих громадян 
між собою, так і влади із суспільством.
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Ірина Мегедь, Ірина Орєхова, Аліна Поліщук

«холмогорці» діЮть!

 Автори есе, вчителі та учениця 10 класу ліцею № 144 ім. Г.Ващенка м. Києва, активісти гро-
мадського руху «Я хочу жити в якісному світі» розмірковують про необхідність прояву соціальної 
активності та вміння захищати свої права та підкріплюють свою думку конкретними прикладами.

Iryna Mehed, Iryna Orekhova, Alina Polishchuk. Residents of Kholmogory street act!
The authors of the essay, the director, a teacher and a 10 grade student of Kyiv lyceum number 144 

named after H.Vashchenko discuss their experience of being active participants of civic movement «I want 
to live in a high quality world». They stress attention on the need to be socially engaged and to develop 
capabilities to defend personal rights, supporting their ideas by real life examples.

Громадянське суспільство – це суспільство, яке функціонує на противагу і на доповнення виконав
чих структур держави, незалежно від політичної системи. Захист прав людини – річ актуальна завжди. 
Сподіватимемося, настане і такий час, коли боротися за такі речі, як сквер чи дитячий майданчик, не 
доведеться. 

 »Математика – єдина наука, не заражена лицемірством», – так говорив Стендаль, французький 
письменник XIX століття. Вважається, що економіка і математика – споріднені науки. Та чи з одного 
тіста? Незаконні економічні операції, шахрайство, хабарництво…невже це щирість? Так, але тільки пе
ред своїм гаманцем. Жодна клітинка тіла не підтвердить першочерговий обов’язок громадянина Украї
ни – шанування історичних та культурних пам’яток нашої держави. А про збереження зеленої зони річ 
не іде, коли під загрозою будівництво котеджів. 

Це відбувалося у 2003 році. Приватна фірма «Київзем» планувала звести висотний будинок в при
ватному секторі на масиві Ширма, вулиця Холмогорська. Згідно планів будівництва, передбачалося 
знести дитячий майданчик та зрізати понад 100 дерев, які росли у сквері. 91 родина, яка мешкає у Хол
могорському провулку, виступила проти.

Отож місцеві мешканці звернулися зі скаргою до районної, потім міської влади. Варто зазначити, 
позовні заяви в суді розглядалися дуже повільно. Мешканці вирішили взяти справу у свої руки, не 
чекаючи подачок долі. Вони натягнули великі банери навколо скверу з текстом: «Сквер не продаєть
ся, не забудовується, справа у суді». Рятувальники скверу не зраділи пунктам рішень Київради від 
10.07.2003 року, згідно яких під забудову передавалася земельна ділянка на території скверу. 

Тому, враховуючи їх численні звернення, Київський міський голова Олександр Омельченко вніс 
пропозицію відмінити ці пункти. Своїм рішенням депутати доручили Головному управлінню земель
них ресурсів запропонувати інвесторам будівництва рівноцінні ділянки у іншому місці.

Але навіть через два роки після початку війни за зелену зону ситуація не покращилась! Зневірені 
мешканці написали лист Володимиру Бондаренку, народному депутату України.

«…Шести власникам передбачалося запропонувати рівноцінні за площею земельні ділянки в іншо
му місці. Але приватизатори звернулися до суду захищати своє право власності. Проте, в ході судового 
процесу вони, можливо, передумали, і 22.02.2005 р. представник за дорученням, один на всіх, приніс 
до «Київзему» державні акти і заяву з проханням надати їм землю в іншому місці, як і обіцяла міська 
влада. Працівники «Київзему» нас інформували про цей факт, і ми дуже зраділи. Але у березні суд по 
черзі задовольнив позов приватизаторів, визнавши друге рішення Київради незаконним. 

Наша боротьба продовжилася в Апеляційному суді м.Києва. І тут, як виявилося, представник за до
рученням (один на всіх) не мав права здавати державні акти довірителів. І суд другої інстанції у п’яти 
перших (за часом розгляду) справах підтвердив рішення суду першої інстанції, але останню, шосту, 
повернув до місцевого суду на повторний розгляд. 

В цей момент долю скверу вирішують Верховний і Шевченківський місцевий суди! У зв’язку з ви
щезгаданим, звертаємося до Вас з проханням зустрітися з представниками ініціативної групи зі збере
ження Холмогорського скверу для надання нам можливої допомоги…». 

На цей лист Володимир Бондаренко відгукнувся позитивно і пообіцяв зустрітися. Його теж не влашто
вують дії влади, яка зазіхає на сквер, дитячий майданчик та подвір’я. А ще додав, що не заздрить київським 
інвесторам, котрі, як і громадяни, в цій грі без правил є залежними, і борються, як можуть, між собою. 

 Жителі Холмогорської, натхненні депутатською підтримкою, все не здавались: вони розшукали в 
архівах достовірну інформацію про те, що на цьому пагорбі велися воєнні дії за оборону Києва влітку 
1941 року. 
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А тому вони звели скромний гранітний пам’ятник, на якому вигравіювали інформацію про запеклі 
бої за Київ на цій території. На відкриття пам’ятника 9 травня запросили представників і районної, і 
міської адміністрацій. Юні меценати відстояли свої права на гідне правове регулювання охорони іс
торичних пам’яток і право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Згодом, після виграшу у суді, свідомі представники громадянського суспільства не переставали пі
клуватися про зелену зону. Люди збудували тут невеликий спортивний майданчик, пофарбували лави 
та посадили квіти. Найцікавіше те, що вони не звинувачують у своїх бідах усіх на світі, їм просто при
ємно робити щось корисне для себе.

Шкода, але мешканці сусідніх вулиць у районі Ширма не зуміли відстояти свої права. Мабуть, не 
захотіли боротися за сквер два роки, як це зробили «холмогорці». 

Кожному варто пам’ятати про те, що ми живемо у своїй країні, тому для того, щоб нам було ком
фортно тут жити, ми маємо створювати комфорт самі. Тоді не захочеться їздити «по Європах» у по
шуках золотих гір та мішків удачі за спиною. Україна не повинна бути земним раєм для багатіїв! За 
гріхи та погрішності потрібно нести відповідальність, якщо не перед совістю, то, хоча б перед законом.

  Не можна не згадати і про величезну проблему бізнесу – зважати на чужу думку. Руйнувати усе 
задля своєї «дорогоцінної» мети? З кожним вирубаним деревцем витрати вичерпних природних ресур
сів наближаються до жахливої цифри. У свою чергу, лісова промисловість розвивається досить таки 
успішно. А що чекає нашу країну через 100, 200 років? Може, всетаки треба законсервувати лісові 
ресурси? 

Непогано було б скористатися досвідом економічно розвинутих країн. Наприклад, США законсер
вувало видобуток нафти. В минулому США – найбільший експортер цього ресурсу. А от Англія при
пинила видобуток кам’яного вугілля. Безперечно, це приклади рішень сильних країн, сильного уряду. 
Так, у випадку консервації виникатимуть економічні труднощі. Але хоча б зупинити експорт деревини 
можливо. 

Завбачливість у міжнародних справах та далекоглядність завжди допомагають вести економіку кра
їни до суспільного ладу і процвітання. Саме цього не вистачає Україні: вміння тягти ковдру на себе 
не призводить до консенсусу, а лише розпалює ворожнечу всередині країни. Ще з історії відомо, вну
трішні міжусобиці – діючий інструмент у руках загарбника. Починати потрібно зі звичайних дій з боку 
контролюючих органів держави. Адже усе складне складається з простого. 

Для того, щоб суверенність і незалежність не були порожніми словами, треба вдосконалювати 
контроль над дотриманням закону і пам’ятати про свою державну гідність. У наш час суспільство по
винно брати відповідальність на себе і допомагати державі у здійсненні цих важливих функцій. 

На щастя, уміння захищати свої «права і свободи» у наш час не така вже рідкість, як кілька десятків 
років тому. Нерідко чуєш, як старше покоління жаліється на суцільну несправедливість. Поперше, 
дивно, що люди солідного віку до сих пір вірять у казочки Радянського Союзу про соціалізм як соці
альну класову справедливість. Подруге, під лежачий камінь вода не тече! Звісно, легше жалітися на 
свою «лиху» долю, створюючи декадентський настрій. Пасивність населення не найкраща його риса. 
Як відомо, лінощі – смертельний гріх.

На відміну від старшого, нове покоління більш бунтарське. Багато свідомих громадян розуміють: 
якщо вони хочуть чогось досягти, треба ДІЯТИ. Інакше нічого ніколи не буде. 

  Кожен може зробити хоча б невеликий, але свій внесок у розбудову нашої держави. Нехай це 
буде не примусовий суботник, а вже забута добровільна толока, коли спільно прибирають територію, 
саджають дерева не заради якоїсь «галочки», а за велінням серця, через бажання зробити кращою свою 
країну. Бо лише спільними зусиллями ми можемо досягти якихось результатів, через громадянську 
свідомість і розуміння того, що ми є частиною Всесвіту, нам у ньому жити, а тому й берегти.
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Галина Щербій, Гліб Побережник, Ірина Подолюк 

добрі спрАви

У есе президент ліцею, учениця 9 класу, Подолюк Ірина та Побережник Гліб, учень 11 ліцею 
політики, економіки, права та іноземних мов м. Київ, активіст громадського руху ліцею «Діти-ді-
тям», а також їх учитель та натхненник Галина Щербій розповідають про досвід участі ліцеїс-
тів у різноманітних благодійних акціях, організованих вчителями та учнями ліцею. 

Halyna Shcherbiy, Glib Poberezhnyk, Iryna Podolyuk. Good deeds.
In the essay the president of Kyiv lyceum of politics, law and foreign languages, 9 grade student Iryna 

Podolyuk, activist of civic movement «Kids for Kids», 11 grade student, Glib Poberezhnyk, as well as 
their teacher and inspirer Halyna Shcherbiy share their experience of organization and participation in 
different charitable campaignes of their school. 

Доброго дня. Вас вітає Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов міста Києва. Ліцей наш 
другий дім, і цим все сказано. 

Наше життя наповнене нестандартними уроками, веселими перервами, цікавими зустрічами і кон
курсами, бо наш ліцей заклад повного дня. 

Нас 49 учнів: 27 дівчат і 22 хлопці. Ми маємо гарну звичку бути переможцями у всіх конкурсах, 
у яких беремо участь. Любимо спорт і театр, подорожуємо і обговорюємо всі теми, якими живе сус
пільство. Можемо спокійно замінити вчителів у день учнівського самоврядування. Цінуємо дружбу, 
бо маємо друзів як в Україні, так і закордоном. Нам немає коли нудьгувати. Кожен із нас мріє стати 
найкращим, бо в кінці року лідери навчання отримують «Сову», а за високі досягнення у творчості й 
активну діяльність – вручають «Слона». 

Робимо ми багато справ, бо прагнемо стати людьми з активною громадянською позицією. І не на 
словах, а на ділі знаємо, що таке милосердя і доброчинність, бо співпереживаємо і відкликаємося на 
чужу біду. За час існування Ліцею (а нам виповнюється 10 років) ми зробили багато хороших справ у 
рамках доброчинної акції «Діти – дітям». 

А почалась вона далекої осені 2003 року, коли наша завуч прочитала у газеті статтю: Дитячий буди
нок «Надія», що в селі Мокрець Броварського району Київської області потребує будьякої матеріаль
ної і моральної допомоги. Ніхто не лишився байдужим. Зібрали одяг, ліки, іграшки та книги й поїхали. 
Дорога не близька, бо сиротинець знаходиться на кордоні з Чернігівською областю. Нас зустріли радо, 
а ми відразу зрозуміли, що не тільки гостинці, а й тепле слово, й пісня можуть зігріти сироту. Так по
чалась наша дружба. 

Оформивши нашу співпрацю документально ми домовились, що якнайменше двічі на рік будемо 
зустрічатись. Ми разом відвідуємо уроки, проводимо круглі столи, конференції, беремо участь у тре
нінгах, концертах, фестивалях. Разом ходимо в кіно, музеї, цирк. 

За роки нашої співпраці ліцеїстами та їх родинами до сиротинцю «Надія» будо відправлено ме
дикаменти, книги, канцтовари, одяг і взуття, аксесуари, і засоби особистої гігієни, фрукти, солодощі, 
технічні засоби навчання, постіль і посуд. 

Щорічно робиться передплата на педагогічну періодику. А так, як при сиротинці діє секція з футбо
лу, то не раз передавався й спортивний інвентар. У нас багато спільних інтересів. Ми любимо грати у 
футбол і разом готувати конференцію чи круглий стіл. А беручи участь у фестивалі «Світ очима дітей», 
ми разом подорожуємо світом. 

Зустрічаючись із вихованцями дитячого будинку ліцеїсти переймаються їхньою подальшою долею, 
тому у 2009р. започаткували акцію «Випускник дитячого будинку». У цій акції робота спрямована 
адресно – випускникам дитячого будинку, бо вони покидають стіни сиротинця, йдуть у невідомий їм 
світ: хто вчитись, а хто працювати. От ми і збираємо їм посаг. 2009 рік – 7 випускників, 2010 – 3 ви
пускників, у 2011 – випускатимемо 2 випускників. Уже стало традиціє до надіївців їздити не самим, а 
й друзів своїх запрошувати: з Варшави, Комсомольська, Круподеренців. Ми знаємо, що там нас раді 
бачити. 

Цікавим є той факт, що наш ліцей організував і проводить щорічний дитячий міжнародний фес
тиваль «Європа очима дітей» у рамках постійно діючої акції «Діти – дітям». Він проводиться на базі 
Ліцею політики кожного року разом із друзями з «Надії» за сприяння посольств різних країн, за участі 
учнів міст: Києва, Кривого Рогу, Комсомольська, села Круподеринці Оржицького району Полтавської 
області та ліцею імені Владислава IV міста Варшави (Республіка Польща). У жовтні 2011 року фести
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валь було проведено в селі Мокрець. Усі названі представники, зокрема польські учні, їздили в гості до 
вихованців «Надії». У жовтні 2012 року фестиваль пройшов у нас у ліцеї ще й під екологічним гаслом 
«Від чистого класу до чистої країни».

Мудреці казали, що за справи милосердні не треба чекати похвали, їх просто треба робити і ми 
робимо. 

Формування громадянина – свідомого, з активною суспільною позицією члена суспільства – є необ
хідною передумовою створення демократичної держави. І надзвичайно важливу роль у цьому відіграє 
школа, як заклад, що з самого дитинства здатний формувати здоровий світогляд майбутнього грома
дянина, який знає свої права та обов’язки, є соціально активним, відчуває значимість своїх вчинків та 
відповідальність перед суспільством. 

Наш ліцей має статус приватного, але діти в ньому навчаються не за подвійними стандартами. Рі
вень успішності учнів не залежить від грошових внесків батьків за навчання, лише від власної на
полегливості та бажання вчитись. Кожен учень нашого ліцею надзвичайно зацікавлений та вмотиво
ваний як до навчання так і до позаурочних заходів, бо відчуває власну силу щось змінити на краще, 
здійснити справді суспільно корисну, добру справу. Через систему конкурсних та призових заохочень 
породжується здорова конкуренція у колективі, що сприяє наполегливому, систематичному навчанню 
та кращому засвоєнню шкільної програми. Учням цікаво знаходитись у колективі однодумців, таких 
же захоплених навчанням, спортивними змаганнями чи благодійністю дітей, що роблять усе з ентузі
азмом та щирим серцем. Оскільки учнів у ліцеї небагато, вчителі мають достатньо часу, щоб віднайти 
особливий підхід до кожного учня, краще його зрозуміти і у потрібний момент допомогти. Сучасні, 
демократичні методи освіти і виховання у нашому ліцеї сприяють створенню привітної, енергійної ат
мосфери у колективі, де вчителі і діти знаходять взаємне порозуміння та об’єднуються за ради спільної 
мети – виховання справжніх громадян. 

Викладачі у нашому ліцеї на своєму прикладі доводять, що саме значить – бути громадянином. На
приклад, у нашому ліцеї працює викладач музики Вікторія Юріївна Шупило – волонтер благодійного 
фонду «Фонд допомоги онкохворим дітям «КРАБ». Вона розповіла ліцеїстам і педагогам про хворих 
діток, які знаходяться в Національному інституті раку, і ми долучилися допомагати їм. Проводимо збір 
коштів на придбання ліків для онкохворих дітей, також олівців, фарб, паперу для малювання, книжок 
для читання. 

Нещодавно в ліцеї пройшов аукціон «Подаруй надію», на якому всі бажаючі могли купити картини, 
намальовані хворими дітками, а виручені кошти пішли знову у фонд «КРАБ». Президент фонду Лариса 
Лавренюк особисто зустрічалася з батьками й дітьми нашого ліцею, висловлювала подяку й обговорю
вала плани на майбутнє. 

Міжнародна співпраця з іншими школами допомагає нашому ліцею перейняти корисний практич
ний досвід методик громадянського виховання у найрозвинутіших країн світу, допомагає інтеграції 
учнів у європейське сус пільство. 

У ліцеї учні вірять, що невеликими добрими справами можливо змінити світ. Добро не потребує 
значних матеріальних затрат, лише бажання та щирості намірів. Залучення молоді до реальної благо
дійності, стимулювання до самостійного, креативного, незалежного мислення дозволяє виховати в них 
розумних та свідомих громадян своєї країни.
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Оленa Демотко, Гліб Побережник

рАзом ми можемо змінити  
якість нАШого життя, бо ми того вАрті!

У своєму есе учні 11 класу ліцею політики, економіки, права та іноземних мов з м. Київ пере-
конують ровесників та інших громадян свідомо захищати свої споживацькі права, демонструючи 
свою активну громадянську позицію. 

Olena Demotko, Glib Poberezhnyk. Together we can change the quality of our life! We deserve it!
In the essay high school students from the Kyiv Lyceum of foreign languages are trying to pursuade 

their peers and other citizens in the need to defend their consumer rights by this expressing their active 
civic position. 

Зі становленням ринкової економіки в Україні все більшої актуальності набувають питання необ
хідності поінформованості, просвітництва і захисту прав споживачів. Знання цих прав дає можливість 
кожній людині розв’язувати проблему якості промислових товарів, послуг, житла, продуктів харчу
вання, питної води, природи, їх безпеки для здоров’я, допомагає у формуванні цивілізованих ринкових 
відносин.

Як свідчить статистика, тільки 20% наших співгромадян можна назвати покупцями, які у випадку 
отримання неякісних послуг чи товарів займають активну позицію і намагаються захистити свої права 
на різних рівнях. Чому такий малий відсоток українських громадян відстоює свої споживчі права? 
Спілкуючись зі своїми ровесниками, які багато разів купували неякісні товари і викидали їх в смітник, 
або замовляли в Інтернеті один товар, а отримували зовсім інше, їхали в туристичну подорож разом з 
батьками, піддавшись рекламі, а опинялись не в тому класі готелів, який їм обіцяли, я зрозуміла, що 
основною причиною відсутності позовних заяв з приводу цих проблем є небажання отримувати нега
тивні емоції. Ошуканим споживачам хочеться якнайшвидше забути про ці неприємні епізоди, сказати 
собі, що такого більше не станеться. Відстоювання своїх прав і свобод серед громадян нашої держави 
завжди асоціюється зі скандалом, тобто вирішити питання цивілізовано мало хто сподівається. Крім 
того, лише невеликий відсоток населення знає їх.

А виявляється, споживач має право на вибір! І тому коли на овочевофруктовому ринку продавець 
говорить, що яблука (які Ви хочете придбати!) він буде обирати сам, Ви можете піти та обрати іншого, 
який без претензій продасть товар належної якості. Так завжди робить моя мама та її подруги. Спожи
вач має право на інформацію. І коли Ви в молочному кіоску попросили недорогу сметану, а Вам про
давець запропонував упаковку, на якій мило посміхається корівка та написано «Сметанка», і побажав 
приємного смаку, а Ви уважно прочитали склад цього продукту і виявили, що в ньому немає молока, а 
лише рослинна олія. Так, цей продукт коштує дешевше, ніж сметана, проте, не є молочним продуктом. 
І тому, якщо Ви зберегли фіскальний чек, Ви можете спокійно повертати товар до кіоску, пояснивши 
продавцю, що він Вас як споживача ввів в оману. Або можете написати скаргу на молочний завод і за
пропонувати їм замість корівок на упаковці «Сметанки», намалювати соняшники або розкішну пальму, 
які насправді дають сировину для «сметани».

Не бійтесь відстоювати свої права, якщо хочете жити в сучасному цивілізованому світі. Ми теж 
спробували, і у нас вийшло! Ми відмовляємося брати неякісні фрукти, які продавець поклав нам до 
пакету. Ми вимагаємо у маршрутці квиток, який свідчить, що проїзд оплачено. Перед купівлею товару, 
ми завжди читаємо його склад. Ми посміхаємося продавцям і кажемо їм: «Дякую». Вони відповідають 
нам тим же! 

© Оленa Демотко, Гліб Побережник, 2013
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особливості тА приклАди АдАптАції зАрубіжного досвіду у сФері 
громАдянської освіти в укрАїні

В есе автор звертає увагу на те, що громадянська освіта і політична соціалізація молоді є 
передумовою високого рівня розвитку суспільних відносин та їхньої стабільності, та наводить 
приклади адаптації зарубіжного досвіду у сфері громадянської освіти в українській школі.

Нalyna Yarmus. Peculiarities and examples of adaptation of foreign experience in civic education 
in Ukraine.

In the essay the author emphasizes the role of civic education and political socialization of youth in 
the process of development of stable and effective social relations. She brings up real life examples of 
adaptation of foreign experience in civic education in Ukrainian schools. 

Громадянська освіта – це освіта, спрямована на формування знань, умінь і навичок, потрібних гро
мадянину для життя в державі та спілкування зі світовою спільнотою. Формування людинигромадя
нина довгий час вважалося проблемою держави, але за нинішніх умов глобалізації світу життя повніс
тю відкинуло цю тезу. На перший план виходить поняття «громадянин світу», громадянин людської 
спільноти. Світ, як кажуть, став «тісний» й інтеграційні процеси довели велике значення співпраці та 
співжиття громадян різних держав.

В останні десятиріччя розроблено багато програм з навчання громадянської освіти, проводяться 
конференції, навчальні семінари, видано чимало методичної літератури. З 1992р. конференції дирек
торів навчальнодослідних інститутів спільно з ЮНЕСКО і Радою Європи виробила стратегію впрова
дження громадянської освіти в Європі. Громадянська і політична соціалізація є передумовою високого 
рівня розвитку суспільних відносин та їхньої стабільності. 

Україна також активно включилася в процеси розвитку громадянської освіти. Спеціально розробле
ний навчальний курс «Громадянська освіта» в навчальних закладах, мета якого підготувати молодих 
громадян України до життя за умов демократії. Одним з найважливіших завдань, що ставиться при 
вивченні предмета, є: сприяти формуванню особистості, якій притаманні демократична громадянська 
культура, усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її грома
дянською відповідальністю, готовність до участі в житті суспільства. Пізнаючи основи громадянської 
освіти учні набувають знання про досягнення демократії у світі та про особливості становлення демо
кратії в нашій державі, набувають досвіду громадянських дій, демократичної поведінки та спілкуван
ня, у них формуються вміння, необхідні для відповідальної участі у суспільнополітичному житті своєї 
країни.

Одним із наслідків становлення громадянина в нашій державі є процес створення громадянського 
суспільства, в якому необхідно забезпечити правову діяльність держави, обмежити її втручання у при
ватну та суспільні сфери життя людини, створити реальні правові можливості існування в суспільстві 
розвинених економічних, соціальних, релігійних та інших відносин поза межами втручання держави. 
Важливим є розвивати місцеве самоврядування, сформувати громадянську свідомість, високу політич
ну культуру, перетворити загальнолюдські цінності в індивідуальні переконання громадян.

Так склалось історично, що наша держава стала на шлях побудови демократії дещо пізніше ніж 
низка європейських країн, тому ми при побудові власної громадянської позиції спираємось на досвід 
більш досвідчених і обізнаних. Зокрема, вивчаємо їх досвід та напрацювання, та поєднуємо його з 
почуттям власної гідності і патріотизмом. Слід зазначити також, що в умовах одностайного визнання 
усіма державами ролі громадянської освіти, підходи до місця останньої в школах варіюються.

Так, у Франції предмет «Громадянознавство» є окремим предметом у молодшій школі. У Бельгії 
предмет «Громадянознавство» також читається у початковій школі, зокрема у французькій спільної. У 
канадській провінції Квебек предмет громадянознавчим предметом є «Навчання прав та обов’язків». 
Викладання предмету «Громадянська освіта» у Норвегії охоплює 16 класи.

Отже, навчальні предмети та підручники, що становлять основу громадянської освіти, мають різні 
назви, охоплюють різні вікові категорії, але ставлять перед собою єдину мету, виконання якої дозво
лить сформувати громадянина майбутнього.

 Громадськість нашого навчального закладу протягом кількох років мала можливість ознайомитися 
з основою громадянського суспільства США, так би мовити, з «перших вуст», оскільки, завдячуючи 
Корпусу Миру англійську мову в нашій школі викладали американські волонтери Герард Конлі та Са

© Галина Ярмусь, 2013
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манта Кет. Вони брали активну участь у громадському житті нашого закладу, організовували дискусій
ні клуби, розвиваючі тренінги, і просто, як могли, ділилися досвідом щодо побудови громадянського 
суспільства у власні державі. 

Акція «Молодь обирає майбутнє», що мала на меті запобігти поширенню СНІДу, за сприяння Ге
рарда Конлі, проходила в масштабах району, учні і вчителі брали участь у навчальних тренінгах, були 
учасниками круглих столів та розвиваючих ігор. На завершення акції відбулася хода із запаленими 
свічками від стін школи до центру міста, для того, щоб кожен, хто її побачить, хоча б на хвилину за
думався про небезпеку такого захворювання, як СНІД.

Окрім обов’язкових дисциплін, що викладаються у навчальному закладі, важливим є і те, чим діти 
займаються після уроків, яким чином проводять свій вільний час, як організовують свою роботу. Зо
крема, великого значення у нашому навчальному закладі займає процес формування учня – лідера. 
Нещодавно відбулись вибори голови учнівського самоврядування: на цю посаду претендувало три кан
дидати, кожен з яких запропонував до розгляду власні програми із нововведеннями та пропозиціями, 
які могли б сприяти розвитку школи. У таємному голосуванні брали участь учні 511 класів,які, пере
буваючи у спеціально встановлених кабінах, віддали свій голос за того кандидата, який на їх думку 
запропонував найкращі пропозиції. 

Основним завданням юного лідера є: згуртувати учнів школи, правильно організувати їх роботу у 
комісіях, що є основою учнівського самоврядування.

Спеціально створена інформаційна комісія стежить за тим, щоб жодне державне свято, кожна 
важлива історична дата не обійшла стороною наших вихованців, члени комісії створюють тематичні 
стенди, проводять інформаційні п’ятихвилинки та виступи на виховних годинах. Учні, що входять до 
складу трудової комісії, займаються організацією прибирань у школі та на пришкільній території, є 
відповідальними за озеленення класних кімнат та інше… 

Важливе місце у діяльності учнівського самоврядування займає волонтерська комісія, яка є органі
затором благодійних акцій, практично надає допомогу підопічним,організовує привітання пенсіонерів 
та стежить за тим щоб ті, хто потребує допомоги, її отримували. Також у нашому навчальному закладі 
діє навчальна комісія, завданням якої є забезпечити учням можливість брати участь у предметних олім
піадах, різноманітних конкурсах та проявляти себе у позакласних заходах.

Для того, щоб учні краще оволоділи громадянськими знаннями і навичками і сформували власну 
громадянську позицію, в нашому закладі проводяться різноманітні акції, конкурси, тренінги та розви
ваючі квести. Шкільні навчальнорозвивальні проекти сприяють розвитку та зростанню обізнаності 
про становлення громадянського суспільства в інших державах. Задля кращого ознайомлення вихо
ванців з європейською спільнотою у нашому закладі проводився шкільний проект «Ми – учасники 
Європейського союзу», у якому кожен клас середньої і старшої школи отримав завдання представити 
одну з країн Євросоюзу шкільній громадськості. Під час роботи над проектом діти мали змогу про
явити свій творчий потенціал, виступали в ролі жителів європейських держав, ознайомлювали з їх 
творчою спадщиною. Представлення держав учасниць ЄЕС відбувалося під народні пісні та танці цих 
країн, декламування віршів та розповіді про славне минули. Наша школа наповнилася різнокольорови
ми переливами національних костюмів, які діти власними руками створювали разом з батьками та на
ставниками. Завершальним етапом конкурсу став святковий концерт, який запам’ятався нам на довго 
своєю душевністю та гармонійністю.

Розвиваючи громадянську позицію, не можна не звернути увагу наших вихованців на відношення 
до навколишнього світу, до природи, яка нас оточує. Проблемі взаємодії людини і природи приділяєть
ся важливе значення як і у виховному процесі так і поза межами школи. Зокрема, учні неодноразово 
залучалися до висадження молодих дерев, шкільне подвір’я на даний момент рясніє різнокольорови
ми годівничками, пришкільна клумба щорічно радує око тематичними насадженнями, до якого за
лучаються наші вихованці. Діти школи беруть активну участь у міжнародних конкурсах екологічного 
спрямування; в минулому навчальному році екологічна бригада нашого навчального закладу стала 
призером міжнародного конкурсу «Свіжий вітер», а учень 11 класу гідно представив дослідницьку, 
роботу в м. Баку, де отримав третє місце з великої кількості учасників. Екологічні акції, такі як «Збере
жемо первоцвіт», «Годівничка», «Приліт птахів» та багато інших виховують у наших дітей шанобливе 
ставлення до природи, та любов до навколишнього світу, що дуже позитивно впливає на становлення і 
розвиток власної громадянської позиції.

Характеризуючи особливості практичного застосування зарубіжного досвіду у викладанні предме
ту громадянської освіти в школах України, слід звернути увагу на методи та прийоми роботи на уро
ках. Зокрема, широкого застосування зажила проектна технологія, що вдало практикується у вивченні 
навчальної дисципліни у 10 –х класах. Вона допомагає учням проявляти себе, формувати власну точку 
зору та навчитися її відстоювати, оскільки теми, що запропоновані, сприяють становленню повно
цінного громадянина. Працюючи над проектом створення молодіжної громадської організації, учні 
можуть проявити себе як журналісти, як творці статуту, також бути залученні до збору інформації, 
повністю ознайомитися із чинним законодавством України щодо молодіжних організацій, і, звичайно, 
представляти свої інтереси безпосередньо через вираження власних потреб та вимог.
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Досить актуальним методом викладання, що використовується при вивченні громадянської освіти, 
є метод рольової гри, деякі його положення досить вдало використовуються при вивченні теми «Ви
бори в Україні». Гра «День виборів президента» спрямовується на вивчення основних положень ви
борчого законодавства, про організацію і проведення голосування, набуття виборцем, членом виборчої 
комісії практичних навичок участі в процедурі голосування. Беручи участь у грі, учень може відчути 
себе повноцінним громадянином, який реалізовує свої політичні права через вибори.

Серед суспільних предметів, що викладають в школі і займають вагоме місце у становленні грома
дянської позиції, є «Суспільствознавство», де під час вивчення теми «Україна і світ» розглядаються 
шляхи України до світового співтовариства, становище нашої держави на тлі глобальних політичних 
трансформацій, та основи її геополітики. Учні знайомляться з вченими, що зробили вагомий внесок у 
світову культуру, сприяли співпраці України з міжнародними організаціями. Досить вдало при вивчен
ні даного предмета використовується педагогічний прийом «займи позицію», де кожен має можливість 
відстоювати власну думку та аргументовано її доводити

Основою становлення громадянського виховання у молодшій школі є предмет «Я і Україна», що 
вивчається у 2 і 3 класах. Особливістю вивчення даного предмету є донесення до дитини розуміння 
значення власної держави у світі, і усвідомлення себе як окремої частинки цієї держави. Для того, щоб 
діти краще засвоїли матеріал, використовують різноманітні шляхи, які через дослідження, прояв твор
чого потенціалу, та зацікавлення до вивчення даного предмету зі сторони вчителя, викликають інтерес 
у учнів. Ця дисципліна вчить любити свою державу, поважати її звичаї та традиції, знати свою історію 
та пишатися нею. Працюючи над дослідженням історичних пам’яток, та роллю української еліти, учні 
самостійно знаходять інформацію, малюють плакати, створюють виставки, що також сприяє розвитку 
творчого потенціалу школярів та становленню їх громадянської позиції.

Працюючи на уроках і в позакласний час, ми намагаємося навчити і виховати гідного громадянина 
нашої держави, який розуміє сутність громадянського суспільства, вміє висловлювати власну точку 
зору і гідно представляти інтереси власної держави у світі. Спираючись на власний педагогічний до
свід та досвід європейських держав, ми вчимо наших дітей самостійно мислити, отримувати інформа
цію з різних джерел, аналізувати її критично оцінювати, вміти реалізувати громадські та індивідуальні 
права та обов’язки, використовувати механізми захисту прав людини, висловлювати власну думку та 
слухати інших.

Ми бачимо нашого випускника таким, який розуміє суть громадянського суспільства та його осно
вні функції, вміє оцінювати світовий досвід і формувати власну громадянську свідомість, який стане 
гідним представником держави Україна у світі.
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до питАння розвитку громАдянської освіти  
у крАїнАх лАтиноАмерикАнського регіону

У есе запропоновано короткий виклад розвитку громадянської освіти у країнах Латинської 
Америки. Наголошено на підготовці вчителів школи і викладачів університетів, охарактеризовано 
основні методи навчання, окреслено роль громадських неприбуткових недержавних і міжнародних 
організацій, а також наведено приклади реалізації громадянської освіти в окремих країнах лати-
ноамериканського регіону.

Ihor Plevako. The revisited issue of development of civic education in the countries of Latin America.
In the essay the author offers a short vision of development of civic education in the countries of Latin 

America, stressing attention on professional training of teachers and faculty at the universities. He also 
discusses the main methods of teaching, the role of NGOs and international organizations in the process 
as well as gives examples of implementation of civic education model in the region. 

Латинська Америка – це географічно віддалена від Євразії територія, яка протягом чверті століт
тя переживає низку трансформацій у політичній, економічній та гуманітарній сфері. Процесам змін 
піддаються й елементи громадянської освіти, яка вкрай нерівномірно розвивається у цьому великому 
регіону. Частково спричинені низкою проблем соціального характеру у громадянській освіті постали 
прогалини, які намагаються подолати як уряди країн, так і громадські недержавні організації та й між
народні структури. 

У Латинській Америці на зламі століть було зроблено дуже мало досліджень, що стосувалися б 
громадянської освіти або розвитку громадянських цінностей. Важливо, що на сьогодні у латиноаме
риканському регіоні, порівняно із періодом біполярного протистояння, тривають освітні реформи. Все 
більше людей беруть участь у розробці й перегляді національних навчальних програм. Не лише спів
робітники міністерств освіти більшості країн переглядають значну частину національних навчальних 
програм з усіх предметів, у тому числі й тих, що стосуються громадянського виховання, а й до цього 
процесу приєднуються вчителі усіх рівнів, батьки учні та інші члени спільноти, включаючи студентів 
і бізнесменів. Не залишаються осторонь і громадські організації. 

Щодо навчальних програм, то, як засвідчують результати опитування, конкретний навчальний план 
для громадянської освіти зосереджений на наданні фактів про теми, що мають відношення до грома
дянського суспільства. Акцент робиться на розвиток навичок, які дозволяють учням і студентам актив
но брати участь у житті суспільства і розвивати громадянські цінності. Разом з тим, в деяких країнах, з 
метою навчання основам «громадянськості», споживачі опиняються перед проблемою уточнення цьо
го терміну і процесу. Метою навчання в рамках моделі громадянської освіти є охоплення низки про
блем, пов’язаних із соціальними аспектами та елементами гігієни. Щоправда найголовнішими темами, 
що виносяться на обговорення і впровадження, залишаються сім’я, патріотизм і національні символи. 
Починаючи із 90х рр. ХХ ст. значну увагу приділяється демократичним цінностям, процесам та участі 
громадян у суспільному житті.

Щодо підготовки вчителів, то це залишається однією із найслабших сфер у формуванні бази для 
громадянської освіти. У 90 рр. ХХ ст., жодна з латиноамериканських країн не запропонувала окре
му спеціалізацію, що була би безпосередньо присвячена громадянській освіті. Вчителі продовжували 
отримувати загальну підготовку в суспільних науках, а вчителі старших класів спеціалізувалися, крім 
суто суспільних дисциплін, ще в історії чи географії. Відсутність значної уваги до громадянської осві
ти, почала викликають занепокоєння у освятипрактиків, і тому вчителі більшу увагу почали звертати 
на такий тип педагогіки, який не суперечить цінностям демократії. Як показали наступні опитування, 
вчителі почали готувати майбутніх студентів до відкритих дискусій на тематику, пов’язану із демокра
тизацією суспільства, а уряди запропонували перепідготовку викладачам. Крім того, більшість урядів 
країн закріпили норму, згідно з якою вчителі можуть вносити певні зміни у навчальний план і досить 
гнучко реагувати на регіональні потреби. У деяких країнах вчителів запрошують до участі у програмах 
на етапі проектування. Наприклад, вчителі у Гватемалі, Домініканській Республіці, Мексиці, Нікарагуа 
разом із викладачами університетів працюють над розробкою громадянознавчих темами і програм дис
циплін. 

Щодо методів навчання, то на сьогодні існує суперечливість між діяльністю викладачів і студентів, 
оскільки активність перших не завжди належним чином сприймається студентством і останні залишають
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ся пасивними до нововведень. Це пояснюється проблемами підготовки вчителів. У латиноамерикансько
му суспільстві утвердилася думка про необхідність зміни методів викладання у школах і вищих школах. 
Якщо мета навчання полягає не лише у навчанні, а й у тому, щоб, наприклад, студенти, були й активними 
членами суспільства, включаючи можливості бути активними членами громад, то для того, щоб це відбу
лося, атмосфера школи або класу повинна бути більш демократичною та сприятливою для участі. 

На початку 1990х рр. розпочалися різкі зміни у національних навчальних програмах. У кількох 
країнах (Чилі, Болівії, Сальвадорі і Нікарагуа) ревізії були обумовлені політичними зміни в країні. Крім 
того, в деяких країнах (КостаРиці, Колумбії, Перу і Аргентині) зміни були пов’язані із реформами в 
освіті.

Для досягнення успішних змін була переглянута не лише підготовка вчителів, а й навчальних мате
ріалів. Йдеться про ті матеріали, які використовуються для вивчення основ громадянськості. Очевид
но, що багато інших матеріалів мали бути розроблені або були доступні. На сьогодні студенти викорис
товують свої національні конституції, детально ознайомлюються з організацією політичних форм своєї 
країни та її уряду. Вони також використовують й інші документи (наприклад, Декларацію прав людини 
і різноманітні закони). Частим є використання інших, менш традиційних матеріалів, які необхідні (ігри 
та плакати, аудіовізуальні матеріали, розповіді). 

В цілому освіта скерована на вивчення правових дисциплін. Важливо, що головний акцент робить
ся, знову ж таки, на знанні фактів (організація держави і уряду, а також права і обов’язки громадян). У 
Колумбії та КостаРіці наголошується на важливості демократії як явища. У Колумбії курс на адапта
цію демократичних цінностей реалізується способом викладання відповідних курсів у десятому і оди
надцятому класах усіх шкіл. У КостаРіці демократію і демократичні цінності вивчають у всіх класах і 
на всіх рівнях системи освіти. 

Важливою проблемою є те, що деякі країни з демократичними урядами ігнорують тему демократії, 
або ж не надають їй великого значення. Наприклад, досить довго не було таких дисциплін у Болівії, 
Чилі та Мексиці. Основи демократії і громадянського суспільства викладаються лише в декількох кла
сах у Домініканській Республіці, Еквадорі і Панамі. У всіх інших країнах, така дисципліна розглядаєть
ся як частина громадянської освіти. 

Більшість країн, крім Гватемали (де варіації у навчальних програмах орієнтуються на відмінності в 
етнічних групах) та Аргентини (де навчальна програма була децентралізована в 1983 році) мають на
ціональний навчальний план для усіх предметів. Згадана вище Колумбія, переживає процес децентра
лізації, але в даний час використовує національну навчальну програму в усіх школах. 

Сьогодні посилилася роль неурядових організацій, які все частіше співпрацюють із міністерствами 
освіти країн латиноамериканського регіону. Багато неурядових організацій в латиноамериканському 
регіоні працюють над поліпшенням загального демократичного виховання громадян. Більшість цих 
організацій працюють за межами шкіл через відсутність зв’язку із Міністерством освіти. У багатьох 
випадках, неприбуткові організації мають програми, спрямовані тільки на дорослих, які пропонуються 
тільки в неформальному секторі. Розширення прав і можливостей цих організацій і встановлення тіс
них зв’язків між ними та міністерствами освіти є питаннями, що мають високий пріоритет. Всі країни 
мають формальні навчальні програми, які стосуються як самостійних предметів, так і частини певного 
освітнього напрямку. Значний обсяг громадянської освіти фокусується на утриманні, а не на розвитку 
навичок і цінностей, використовує традиційне навчання.

Модель громадянської освіти визначена у кожній країні у різний спосіб. Хоча ключова мета її – під
готовка громадян, захист і служба своїй країні. У Домініканській Республіці, Гватемалі, Мексиці та 
Нікарагуа громадянська освіта включає підготовку громадян до участі в демократичній діяльності. На
вчальна програма громадянської освіти розроблена різними підрозділами Міністерства освіти. Лише 
у Перу програма громадянської освіти знаходиться під наглядом Управління національної оборони. У 
більшості країн, громадянська освіта викладається як у початковій так і у середній школі як частини 
інших предметів. Тільки в Чилі, Мексиці і Нікарагуа громадянське виховання викладається як окрема 
дисципліна.

 Отже громадянська освіта в країнах латиноамериканського регіону впливає на якість демократії. 
Важливо, що було реалізовано кілька моделей навичок і цінностей, що стосувалися питання, як гро
мадяни повинні жити в демократичному суспільстві. Крім того уряди латиноамериканських країн під
тримують розвиток громадянської освіти і стимулюють активні методи навчання: наприклад, дискусії, 
екскурсії, участь у громадянських акціях. Це використовується як у початковій, так і у середній освіті. 
Разом з тим, країни Латинської Америки потребують підтримки для досягнення критичних змін у ви
кладанні і в подальшій реалізації здобутих навичок і цінностей. 
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Олександр Циценко

Через громАдянську освіту до демокрАтиЧних перетворень

Автор есе розмірковує про основні пріоритети та завдання громадянської освіти в Україні на 
сучасному етапі.

Oleksandr Tsytsenko. Through civic education to democratic transformations.
The author of the essay argues that the main priorities and tasks of civic education in Ukraine should 

be oriented to the creating links between theoretical knowledge and real political practice.  

В умовах посткомуністичної трансформації розвиток системи громадянської освіти є важливою 
складовою перехідного процесу до стабільної демократичної системи. Хоча від дня проголошення не
залежності процес становлення громадянської культури в Україні пройшов низку важливих етапів – 
багатопартійність, альтернативні вибори, розвиток мережі недержавних організацій та добровільних 
асоціацій громадян, – існуюча у державі система освіти слабо зорієнтована на формування у молоді 
демократичних цінностей, виховання громадянина демократичної держави. Навчальновиховний про
цес недостатньо спрямований на формування демократичного світогляду. Серйозною перешкодою на 
шляху громадянської освіти та виховання є розрив між теоретичними знаннями та повсякденною со
ціальною практикою.

Мета громадянської освіти – сформувати особистість, якій властиві демократична громадянська 
культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадян
ською відповідальністю, готовністю до компетентної участі в житті суспільства. 

Виходячи з поставленої мети, завданням громадянської освіти є формування світоглядних орієн
тацій особистості, продукування власної філософії життєдіяльності, самовизначення й самореаліза
ція в економічній, соціальній, культурній, політикоправовій сфері, формування мотивації й основних 
умінь, необхідних для відповідальної участі в громадянськополітичних процесах, критичноконструк
тивне ставлення молоді до життя суспільства,  орієнтація на позитивні соціальні дії, формування толе
рантності, гуманізму.

У цілому, громадянська освіта не обмежується інформуванням, вона також формує позиції й сто
сунки студентів до тих або інших явищ і процесів життєдіяльності суспільства, сприяє становленню 
в них нових алгоритмів громадянської активності. Не важко помітити, що сукупність поставлених за
вдань охоплює практично весь спектр особистісного розвитку сучасної людини, а не тільки ракурс 
громадянськості. 

Цілком згодний з тим, що зміст громадської освіти повинен орієнтуватися не тільки на розвиток 
уявлень молоді про громадянськість й шляхи її реалізації на основі системи понять із різних галузей 
наукових знань, а й на формування емоційноціннісного компонента громадянської культури особис
тості, що включає, насамперед: 

 усвідомлення абсолютної цінності прав людини, свободи особи; 
 усвідомлення себе як громадянина й патріота України; 
 почуття власної гідності, гуманізм, толерантність, плюралізм, здатність до компромісу; 
 лояльне й одночасно вимогливе ставлення до влади, законослухняність; 
 активну позицію щодо необхідності брати участь у демократичних
перетвореннях; 
 усвідомлення себе як особистості, здатної впливати на ситуацію в
Державі.
Громадянська освіта є важливим компонентом демократичних перетворень ще й тому, що зверта

ється до проблем побудови системи, яка визначає і встановлює єдині “правила гри” для організацій 
та індивідів. Громадяни перехідних суспільств потребують вміння оцінювати конкуруючі пропозиції 
політики та ідей. Школа, як осередок громадянської освіти, має сприяти розвиткові демократичної по
літичної культури, формуванню громадянської компетентності, політикоправових знань, політичних 
умінь, гідності та відповідальності молодих людей, усвідомленню і визнанню ними демократичних 
принципів життя та пріоритету прав людини.

Ідеї громадянськості та демократії мають бути основними та наскрізними в системі шкільного 
життя, в його формальних та неформальних проявах. При формуванні змісту громадянської освіти 
та запровадженні її в рамках предметнотематичної моделі в навчальний процес слід дотримуватись 
принципу послідовності та безперервності. Згідно вікової вертикалі зміст громадянської освіти може 
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розглядатись як ознайомлюючі або підготовчі курси в початковій та основній школі, та спеціальні те
матичні курси в основній та старшій школі.

Громадянська освіта має базуватися на принципах гуманізму, демократичності, зв’язку з практич
ною діяльністю, зорієнтованості на позитивні соціальні дії, наступності і безперервності, міждисциплі
нарності, культуровідповідності, полікультурності, плюралізму. Така освіта включає в себе надання 
громадянських знань, формування вмінь та виховання чеснот, необхідних людині для життя в демокра
тичному суспільстві. Являючи широкий комплекс освітніх заходів, громадянська освіта може здійсню
ватися у таких формах, як самостійний навчальний предмет, впровадження елементів громадянської 
освіти до існуючих шкільних предметів, організація на демократичних засадах шкільного життя, по
закласної та позашкільної активності. Перевага має бути надана активним методам, що стимулюють 
творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення і базуються на принципах багатосторонньої 
взаємодії (дискусії, рольові ігри, мозкові атаки тощо).

Поширювати громадянську освіту в Україні покликана система соціальних інститутів: освітні ви
ховні заклади, сім’я, громадські організації та асоціації, засоби масової інформації. Її розвиток перед
бачає включення проблематики формування культури громадянськості до дослідницьких програм та 
планів освітніх і наукових закладів, розробку відповідних навчальних курсів і методичних матеріа
лів, підготовку та перепідготовку педагогів, широке залучення неурядових громадських організацій та 
батьків.
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нові потреби громАдянської освіти АмерикАнського суспільствА

Есе присвячено розгляду основних проблем громадянської свідомості та участі громадян у по-
літичних процесах у Сполучених Штатах Америки на сучасному етапі. Авторка есе приділяє осо-
бливу увагу результатам досліджень стану громадянської свідомості та громадянської освіти, а 
також новим напрямкам роботи інституту Довіри до демократії Національної конференції за-
конодавчих зборів Сполучених Штатів Америки. 

Janet Goehring (translated by Olha Batishcheva). New demands in civic education of American 
society.

The essay represents the most recent contributions by Jan Goehring to the NCSL’s blog «The Thicket» 
in which she shared information of the New Civic Mission of Schools and New Civic Health reports of the 
states. She emphasized the widespread issues in civic education and civic participation in American society. 

«Охоронці демократії: Нова громадянська місія шкіл» – це новий звіт, з якого дізнаємося про про
блеми у шкільній громадянські освіті. У звіті описано шість ефективних практик громадянського на
вчання та запропоновано рекомендації для розробників освітньої політики. Основний акцент звіту зро
блено на тому, що інвестування державних ресурсів на громадянську освіту – це запорука посилення 
американської демократії. «Охоронці демократії…» описують, як американські школи або нехтують 
таким важливим напрямом освіти, як громадянське виховання, або здійснюють його неналежним чи
ном, поверхово. Водночас, у звіті наводяться прецеденті випадки того, як навчання громадянським цін
ностям покращує знання громадянських практик, навички громадської активності та суспільні настрої. 
«Учні та студенти, що прослухали предмети громадянознавчого спрямування у порівнянні з іншими 
студентами мають краще розуміння суспільних проблем та ставляться до участі у суспільнополітич
ному житті як до способу розв’язання локальних проблем, вони частіше беруть участь у громадських 
акціях. Також навчання громадським цінностям та основам громадянської активності пропагує грома
дянську рівність.» 

У звіті пропонується перелік із шести основних напрямків покращення громадянської освіти. Ефек
тивність цих практик підтверджується емпіричними дослідженнями. Отже, такі практики включають:

– навчання основам знань за такими основними тематичними напрямами, як: уряд, історія, еконо
міка, право та демократія;

– обговорення у класі актуальних проблем та резонансних подій в урядуванні демократичної держави;
– можливості практичного навчання реалізації сервісної функції (служіння громаді), які мають 

зв’язок з аудиторними заняттями;
– позаурочні заходи, що дозволяють учням бути залученими до життя  громади;
– студентське самоврядування;
– ігрисимуляції демократичних процесів та процедур.
У звіті також містяться численні рекомендації на адресу розробників освітньої політики на всіх рів

нях. Основні поради для адміністраторів сфери освіти на рівні штатів стосуються розробки стандартів 
та методик оцінювання ефективності громадянської освіти, впровадження відповідальності шкіл та 
районів за успішність у сфері громадянської совіти, використання альтернативних форм оцінювання 
таких видів діяльності, як групові проекти та підтримка професійного розвитку вчителів та викладачів 
громадянської освіти. Програма Довіра до демократії Національної конференції законодавчих зборів 
Сполучених Штатів Америки пропонує новий напрям – залучення законодавців штатів до заходів у 
рамках громадянської освіти, адже саме виборні особи мають унікальну здатність допомогти молодим 
людям зрозуміти важливість громадської та урядової діяльності. Законодавці можуть «оживити» об
говорення у класі своєю присутністю та участю у дискусіях через програму, що має назву «Повернення 
до школи законодавців Америки.» Розповідаючи про свій досвід роботи у законодавчому органі, про 
дебати, переговори та компроміси, на які приходиться погоджуватись, щоб досягти результату у за
конодавчому процесі, парламентарі підвищують ефективність засвоєння учнями знань та їх розуміння 
політичних процесів. 

Іншою програмою, що довела свою ефективність, на думку фахівців Національної конференції, є 
Консультативні ради, які залучають молодих людей у законодавчий процес та навчають громадськість 
демократичним практикам. Такі ради поки що функціонують лише у дванадцяти штатах. 

© Джанет Геринг, 2013



220 Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід

Ціла низка дослідницьких громадських організацій долучилася до формування звітів, що оціню
ють стан громадянської свідомості американців, зокрема це такі організації, як: Кампанія громадської 
місії шкіл, Інститут громадянської освіти Леонори Анненберг Центру громадської політики Аннен
берг Пенсільванського університету, Національна конференція громадянства, Інформаційнодослід
ницький центр громадянського навчання та участі Університету Тафт, а також Підрозділ Громадської 
освіти Американської асоціації адвокатів. Цей звіт щорічно поповнюється оновленою статистикою та 
аналітикою. 

Цікавим для розуміння особливостей впровадження громадянської освіти у різних штатах є Звіти 
стану громадської свідомості, що щорічно готує Національна конференція громадянства (НКГ) – ор
ганізація, що вивчає, вимірює, оцінює та пропагує участь у суспільнополітичних процесах. Останній 
звіт був присвячений стану учасницької демократії у таких штатах, як Каліфорнія, Іллінойс, Меріленд, 
Нью Йорк, Огайо, Оклахома, Пенсільванія та Вірджинія. 

За результатами дослідження НКГ більше каліфорнійців стало брати участь у громадських акціях 
та громадській діяльності, ніж три роки тому. Водночас, поряд з позитивами, дослідники зафіксували 
й недоліки, зокрема штат на сьогодні знаходиться на 42 місці серед інших штатів за показниками ре
єстрації активних виборців та на 39 – за відсотком тих резидентів штату, які беруть активну участь у 
житті громади. 

Негативний досвід штату Іллінойс показує, як систематичне нехтування потребою громадянського 
навчання може призвести до появи громадян, яким бракує знань, навичок та бажання брати активну 
участь у демократичних процесах, і як десятиліття політичних скандалів призвели до систематичної 
недовіри до уряду. Однак, Адвокативний центр громадян, що діє на теренах штату, вбачає у цьому 
можливість для розробки нової політики, яка повинна мати на меті покращення впровадження грома
дянської освіти та виховання. 

Прикладом для багатьох штатів є штат Меріленд, який демонструє, згідно висновків дослідників 
з НКГ, вищі за середні, у порівнянні з іншими штатами країни, показники, що свідчать про стан гро
мадянської свідомості та громадянської освіти. Найвищими показниками може похвалитися цей штат 
й в ефективності освітніх заходів, що охоплюють батьків та друзів учнів. Водночас, як зазначають 
дослідники, показники Меріленду могли би бути й вищими, враховуючи високий рівень доходів його 
резидентів, сильні школи та близькість до Вашингтону. 

Мешканці штату Нью Йорк є соціально згуртованими та добре поінформованими, згідно результатів 
дослідження. Водночас, вони є дещо менш за середнє значення по всій країні залученими у громадську 
діяльність, волонтерство, менш охоче беруть участь у виборах та зустрічах громади міста та штату. 

Штатомлідером у впровадженні громадянської освіти та за станом громадянської свідомості його 
мешканців є штат Огайо. Економічна криза та безробіття, однак, негативно вплинули на життя громади 
та почуття приналежності до неї. 

Згідно звіту, штат Оклахома відзначається тим, що його мешканці багато інвестують у родинні та 
сусідські стосунки, а також більш охоче працюють разом з сусідами для розв’язання локальних про
блем громади. Штат посідає 19 місце у країні за поширенням волонтерських послуг. У звіті зазначаєть
ся також, що громадяни з вищим рівнем освіти є більш громадсько активними. 

У штаті Пенсільванія стан громадянської свідомості потерпає від низьких явок на вибори. Вод
ночас, відмічено, що ті громадяни, які мають численні зв’язки з іншими членами громади, є й більш 
активними у громадському житті. 

У штаті Вірджинія також зафіксовано проблему явки на вибори, зокрема особливо низькою вона 
є для громадян молодшого віку, що актуалізує потребу у більш ефективній громадянській освіті для 
мешканців штату. 

Проблемою штату Аризона є найнижчі у країні показники явки на вибори, які стабільно погіршу
ються (за винятком праймеріз 2010 року). Показники активності виборців молодого віку також постій
но знижуються, на відміну від національних показників, що почали стабільно зростати. Водночас, юні 
аризонці відзначаються зацікавленням у політиці. Цікавим є також такий факт, як розрив у рівні освіти 
громадсько активних та більш пасивних у громадському житті резидентів штату. Наявність вищої осві
ти свідчить про більш відповідальне ставлення до своїх громадянських обов’язків.

На думку дослідників, незважаючи на те, що у штаті Міссурі також спостерігаються серйозні про
блеми у залученні юнацтва та молоді до громадської діяльності та участі у політичних процесах, за 
індикаторами явки на вибори, волонтерства та інших форм політичної участі штат показує вищі за 
середні результати. У Міссурі було здійснено чимало спроб активізувати громадянську освіту, зокрема 
шляхом запровадження загальних тестів з громадянської освіти на рівні всього штату, створення регі
ональних центрів, що надають навчальні послуги у цій сфері, а також Комісії громадських робіт, яка 
допомагає залучати резидентів штату до волонтерства на користь громади свого міста. 

Північна Кароліна також показує непогані результати за індикатором активності громадян в остан
ніх президентських виборах. Хоча саме молоді люди є найменш активними учасниками громадського 
життя штату. Мешканці сільських громад є більш пов’язаними один з одним, а отже швидше беруть 
участь у спільних акціях, що результатом мають покращення якості життя у громаді. 
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Розглянуті звіти містять також рекомендації аналітиків, що мають на меті покращити знання молоді 
політичної системи, уряду, а також посилити участь молоді у суспільнополітичних процесах та житті 
громади. 

Результатом роботи програми Довіри до демократії та організації Да Вінчі Інтерактив по створенню 
навчальних матеріалів з громадянської освіти став новий інтерактивний інструмент, що має назву «Гра 
Американська демократія». Ця інтерактивна гра, що вийшла у світ у 2012 році, адресована для учнів 
середніх класів та вчить їх основам законодавчого процесу. Гра дозволяє учневі відчути себе членом 
парламенту та брати участь у процесі створенні законів, зокрема вводить учня в атмосферу конфліктів 
інтересів різних осіб та груп та навчає, як ці конфлікти можна уникнути, або розв’язати шляхом пере
говорів, дебатів та компромісів. Кожен з трьох наявних рівнів гри продуманий таким чином, що їх 
можна використовувати в урочний час індивідуально з кожним учнем. Законопроекти, що висуваються 
на обговорення та голосування, стосуються таких проблем, як, на приклад, гавкання собак, що заважає 
сусідам, обов’язкові фізичні вправи для учнів після школи, зниження вікового бар’єру для виборців 
і т.п. Гра також має додаткові можливості, зокрема інструмент для вчителя стежити за успішністю 
гравців (учнів), а також коментарі Національної конференції законодавчих зборів Сполучених Штатів 
Америки. 

Надзвичайно корисною ініціативою окремих штатів стало створення інтерактивних ігор, в основі 
яких лежить боротьба групових інтересів за відповідну алокацію ресурсів державного бюджету (бю
джету штату). Одними з перших таку гру поширили штати Колорадо, Каліфорнія, Іллінойс, Канзас, 
Массачусеттс, Міннесота, Техас і Вашингтон. Ці ігри отримали надзвичайну популярність не лише 
серед дітей, але й серед дорослого населення. Кожен гравець отримує можливість приміряти роль за
конодавця, який бере участь у дискусіях навколо розробки нового бюджету. Гра ускладнюється мірою 
того, як збільшується кількість гравців, що беруть у ній участь. Особлива складність гри полягає у 
вимозі досягти порозуміння більшістю учасників та домовитись про якесь одне спільне рішення. У 
техаській версії гри ваші рішення додатково або підтримуються, або відхиляються вашими виборцями, 
що значно ускладнює умови. Каліфорнійська версія ставить гравця у ще більш жорсткіші умови: як 
законодавець, гравець починає бюджетний процес з 24мільйонним дефіцитом і повинен вивести бю
джет штату у позитивні показники. 

Такі ігри не тільки дозволяють громадськості, зокрема молодим людям, усвідомити всю складність 
законодавчої діяльності, а, що цікаво, кожна з цих ігор дозволяє відправити на розгляд пропозиції та 
побажання гравців стосовно реального бюджету в адміністрацію штату. 

На закінчення, варто відзначити, що пріоритетними напрямами роботи інституту Довіри до демо
кратії Національної конференції законодавчих зборів Сполучених Штатів сьогодні є розробка та ре
алізація освітніх проектів, спрямованих на покращення розуміння законодавчих процесів та роботи 
конгресу, розробка мультимедійних навчальних програм, комп’ютерних ігор для різних вікових груп, 
тобто тих форм громадянської освіти, що показують себе як більш ефективні у роботі з новим поколін
ням учнів та студентів. 
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