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Актуальність проблеми розвитку громадянської освіти обумовлена 

недостатньою спрямованістю навчально-виховного процесу в Україні на форми 

демократичного світогляду та необхідністю досягти відповідність теоретичного 

знання повсякденній соціальній практиці. 

Громадянська освіта – спеціалізована, систематична підготовка людей до 

суспільного життя в умовах демократії, тому розвиток та вдосконалення її 

системи є актуальним завданням для всіх демократичних країн. Багатий досвід 

громадянської освіти накопичено в умовах зрілих демократій Великобританії, 

США, Канади, Франції, та інших країн, де створено різноманітні підручники, 

налагоджено відповідну підготовку та перепідготовку вчителів. 

Громадянська освіта може бути ефективною лише за умов створення 

широкого культурного контексту, причетності всього суспільства до справи 

утвердження демократії, надання вихованцям прикладів ефективної 

громадянської дії. 

У сучасній українській педагогічній науці проблема громадянського 

виховання особистості досліджувалась вченими у різних її аспектах: 

концептуальні основи виховання громадянина (О. Вишневський, Т. Дем’янюк, 

Ю. Руденко, О. Сухомлинська), психолого-педагогічні засади громадянського 

виховання молоді (І. Бех, М. Боришевський, О. Киричук), особливості 

формування громадянськості як інтегративної якості (П. Ігнатенко, Н. Косарєва, 

Н. Крицька, К. Чорна), питання громадянської освіти (Р. Арцишевський, Т. 

Грабовська, І. Жадан, І. Тараненко), формування екологічної свідомості 

громадян (А. Степанюк, Н. Демешкант), основ морального (Г. Васянович, А. 

Донцов, І. Зязюн, М. Фіцула) та національного виховання (І. Мартинюк, М. 

Стельмахович, В. Струманський, Д. Тхоржевський, П. Щербань). 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що вітчизняними 

дослідниками педагогічні аспекти формування громадянськості студентів 



досліджені частково: теоретико-методологічні засади громадянського 

виховання студентської молоді (В. Астахова, Б. Буяк, Т. Дем’янюк, В. Іванчук), 

історичні особливості формування громадянськості студентів (О. Рацул), 

формування громадянської зрілості студентів факультетів іноземної філології 

(Т. Мироненко), досвід громадянського виховання студентської молоді за 

кордоном (Т. Грабовська, І. Тараненко), роль засобів масової інформації у 

формуванні громадянськості студентів (О. Киричук, Т. Звєрко). У дослідженнях 

В. Федорчука розроблено модель концептуального управління громадянським 

вихованням у вищому навчальному закладі. Досвід громадянського виховання 

студентів у Харківському регіоні узагальнила В. Астахова. 

Важливими етапами на шляху українського суспільства до демократичної 

консолідації є виховання толерантності, поваги до прав людини, вміння долати 

стереотипи, знаходити компроміс. Необхідно, щоб громадяни знали свої права і 

обов'язки, були впевнені, що можуть впливати на зміни в суспільстві, 

дотримувались закону, мислили критично і незалежно. 

Громадянська освіта є важливим компонентом демократичних перетворень 

ще й тому, що звертається до проблем побудови системи, яка визначає і 

встановлює єдині «правила гри» для організацій та індивідів. Школа, як 

осередок громадянської освіти, має сприяти розвиткові демократичної 

політичної культури, формуванню громадянської компетентності, політико-

правових знань, політичних умінь, гідності та відповідальності молодих людей, 

усвідомленню і визнанню ними демократичних принципів життя та пріоритету 

прав людини. 

Відтак, розбудова сучасної системи громадянської освіти набуває 

надзвичайної актуальності, що зумовлена такими реаліями політичного життя 

України. 

Демократія – це триваюча спроба відтворити сферу громадянського стану. 

Отже, Україні потрібна така система .громадянської освіти яка б сприяла 

переходові до демократії, становленню демократичних норм і цінностей 

особистості та суспільства, заохочувала громадян мислити критично та 

незалежно  


