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Актуальність проблеми Найвищою цінністю на Землі є людина. 

Виховання людини, формування особистості є невід’ємною складовою ідеології 

і культури суспільства. Розбудова української держави ставить на порядок 

денний надзвичайно важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього 

патріота рідної землі із сформованою громадянською компетентністю. 

У Державних національних програмах “ Освіта” ( “ Україна XXI 

століття”), Діти України”, Національній доктрині розвитку освіти України 

першочерговими завданнями виховання в особистості любові до Батьківщини, 

усвідомлення свого громадянського обов’язку на основі національних і 

загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина – 

патріота України. Виховання громадянина має бути спрямованим передусім на 

розвиток патріотизму повинна турбота про благо народу, сприяння 

становленню й утвердженню України як правової, демократичної, соціальної 

держави, готовність відстояти незалежність Батьківщини. 

Згідно з проектом Концепції громадянської освіти в школах України, 

мета громадянської освіти – створити умови для формування особистості 

громадянина України, якому притаманні демократична громадянська культура, 

усвідомлення цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до 

участі в громадянському житті. 

Виходячи з цього громадянськість на даний час є нагальною потребою і 

держави, якій необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими 

громадянами – патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в 

цивілізованому світі, і особистості, яка своєю діяльністю любов’ю до 

Батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов вільного 

саморозвитку і збереження індивідуальності; і суспільства, яке зацікавлене в 



тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної 

самосвідомості здійснювався на моральній основі. 

Громадянське виховання зумовлюється водночас процесом становлення 

України як єдиної політичної нації. В умовах полі етнічної держави, воно 

покликане сприяти цілісності, соборності України, що є серцевиною 

української національної ідеї. При цьому важливо, щоб об’єднання різних 

етносів і регіонів України задля національного відродження, розбудови й 

вдосконалення суверенної правової держави і громадянського суспільства 

здійснювалось саме на базі демократичних цінностей, які в свою чергу мають 

лежати в основі громадянського виховання. 

Основою виховання громадськості є активне залучення молоді до 

розв’язання тих проблем, які стоять перед нашим суспільством. Усвідомлення 

школярами того, що великі справи починаються з маленьких вчинків ( 

посадженого дерева, очищеного струмка, допомоги ближньому), сприяє не 

лише конкретним діям, а й набуттю позитивного досвіду громадянської 

співучасті. 

Проблема громадянського виховання не нова, вона має тривалу історію 

тому громадянськість є багатоаспектним поняттям. Це фундаментальна 

духовно – моральна якість, світоглядна і психологічна характеристика 

особистості, що має культурологічні засади. 

Водночас засвоєння демократичних цінностей та навичок розв’язання 

соціально важливих проблем нелегко досягти на звичайних уроках у школі. 

Навичок найуспішніше набувають за час соціальної практики. 

Тож одним із перспективних напрямів, у якому має рухатися суспільство 

є громадянське виховання учнів. Це зумовлюється потребою державотворчих 

процесів на засадах гуманізму, демократії соціальної справедливості, що мають 

забезпечити усім громадянам рівні стартові можливості для розвитку й 

застосування їхніх потенційних здібностей.  
 


