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          Удосконалення будь-якого суспільства немислиме без систематичної й 

цілеспрямованої роботи з формування та розвитку особистості. А досягти 

зрілості як особистість людина здатна лише через громадянське бачення світу, 

через оцінку всього, що відбувається навколо, з позицій власної активної  

участі й відповідальності за те, що відбувається в суспільстві. І хоча потреба 

бути громадянином своєї держави є цілком природною, сама собою вона не 

зможе реалізуватися. Допомогти в цьому підростаючому поколінню покликане 

громадянське виховання.   

          Сучасна українська освіта ставить проблему виховання громадянина на 

одне з перших місць, оскільки добре відомою є незаперечна істина: щоб 

демократія стала реальністю життя, потрібна зацікавленість людей у досягненні 

суспільно важливої мети і відповідальність за долю суспільства як за свою 

власну; потрібне сприяння зближенню інтересів особи, суспільства, держави і 

подолання або хоча б послаблення суперечностей між ними.  

          У сучасному українському суспільстві актуальність громадянського 

виховання особистості великою мірою зумовлюється потребою 

державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної 

справедливості; власне процесом відродження нації. 

Відомий український педагог Василь Сухомлинський одним з перших 

звернувся до громадянського виховання як до головної педагогічної проблеми. 

Першочерговою умовою формування рис громадянина педагог вважав 

організацію емоційно насиченого, діяльного життя школи, розвиток 

громадянської активності кожного індивіда в контексті діяльного життя 

шкільного колективу. 

В Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», у 

Національній доктрині розвитку освіти, Національній програмі виховання дітей та 

учнівської молоді підкреслюється, що головною метою сучасної школи є 

допомога учнівської молоді у її «життєвому самовизначенні, самореалізації, 

життєтворчості згідно з національними цінностями та в контексті ідеї інтеграції 

української держави у Європейський простір». Пріоритетним завданням 

діяльності педагогів визначено розвиток активної, творчої особистості, здатної 

виконувати масштабні завдання, які забезпечують поступ нації. Виходячи з цього,  

виховання – це процес залучення особистості до засвоєння вироблених людством 

цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного 

потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямований на утвердження 

суспільно-значущих норм і правил поведінки особистості. 

        Основним напрямом виховання є громадянське виховання. У вітчизняній 

педагогічній практиці громадянське виховання все частіше розуміється як система 

або модель шкільної освіти, яка наскрізь проходить не лише через навчальний 

процес у вузькому предметному значенні, але в ширшому значенні цього поняття 

є надпредметною областю діяльності школи, що сприяє вихованню 
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демократичних, громадянських цінностей і поведінки усіх учасників освітнього 

процесу.  

        Як зазначають вітчизняні дослідники даного питання, громадянське 

виховання, з одного боку, – це процес формування поваги до закону і безперечне 

підкорення йому, нормам колективного життя, розвиток громадянського 

самопізнання, соціальної і політичної відповідальності, культури міжнаціональних 

відносин, громадянських почуттів і якостей: патріотизму, національної і расової 

терплячості, почуття громадянського обов’язку і соціальної відповідальності, 

готовності захищати свою Вітчизну, відстоювати свої погляди тощо. З іншого 

боку, громадянське виховання – це процес формування громадянськості як риси 

особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав і обов’язків у 

ставленні до держави, народу, законів, норм життя; турботою про благополуччя 

своєї країни, збереження людської цивілізації конкретними діями відповідно до 

власних переконань і цінностей.  

         В “Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності” зазначається, що «громадянське виховання –  це процес 

формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що надає людині 

можливість відчувати себе морально, соціально, політико, юридично дієздатною 

та захищеною». Таким чином, громадянське виховання – це всеохоплююча 

категорія, що поєднує всі грані педагогічного процесу. Важливе місце у ньому 

посідає освітня складова, у вигляді громадянської освіти, яка доповнюється й 

розширюється вихованням у дусі громадянськості, що передбачає розвиток в 

особистості здатності усвідомлювати провідні моральні цінності. 

Мета громадянського виховання – сформувати національно свідомого 

громадянина, патріота, професіонала, тобто людину, якій притаманні 

особистісні якості і риси характеру, світогляд та спосіб мислення, почуття, 

вчинки та поведінка, спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного 

громадянського суспільства в Україні. Вони мають органічно поєднуватися з 

потребою й умінням діяти компетентно й технологічно. 

     Мета громадянського виховання конкретизується через систему завдань: 

 визнання й забезпечення в реальному житті прав людини як гуманістичної 

цінності та єдиної норми всіх людей без будь-яких дискримінацій, на чому будується 

відкрите, демократичне, громадянське суспільство; 

 усвідомлення  взаємозв'язку між ідеями індивідуальної свободи, прав 

людини та її громадянською відповідальністю; 

 формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу; 

      визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини;    

      виховання почуття патріотизму, відданості у служінні Батьківщині; 

 утвердження гуманістичної моралі та формування поваги до таких 

цінностей як свобода, рівність, справедливість; 

 формування соціальної активності і професійної компетентності 

особистості на основі соціальних умінь: готовність до участі у процесах 

державотворення, здатність до спільного життя га співпраці у громадянському 

суспільству готовте взяти на себе  відповідальність; 

 здатність розв'язувати конфлікти у відповідності з демократичними  

принципами, здатність до самостійного життєвого вибору на основі 

гуманістичних цінностей; формування працелюбності особистості, 



відповідальності за свої дії; 

 формування політичної  та правової культури засобами громадянської 

освіти, яка дає знання про політичні системи та владу на всіх рівнях 

суспільного життя про закони та законодавчі системи; 

 законотворення в умовах розбудови української державності; виховання 

поваги до Конституції України, державної символіки, української мови як 

державної; 

 розвиток критичного мислення, що забезпечує здатність усвідомлювати 

та відстоювати  особисту позицію в тих чи інших питаннях, уміння визначати 

проблеми і знаходити шляхи їх розв'язання; 

 формування інтеркультурного менталітету, сприйнятливості до 

культурного плюралізму, загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення 

до інших культур і традицій; 

 виховання негативною ставлення до будь-яких форм насильства; 

 формування внутрішньої потреби протистояти проявам шовінізму, 

фашизму, екстремізму, месіанських налаштованостей; 

 розвиток потреби в оволодінні певного професією, ознайомлення з 

основами ринкової економіки, підприємництва, вироблення свідомого 

ставлення до праці як вищої цінності держави, вміння включатись в сучасні 

виробничі відносини; 

 уміння визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства, 

спілкуватися з демократичними інститутами, органами влади, захищати і 

підтримувати закони та права людини, бути обізнаними зі способами 

соціального захисту. 

        Розглядаючи проблему виховання громадянина в її історичному аспекті, 

необхідно зазначити, що громадянські якості особистості визначалися тими 

цінностями, які були прийняті в конкретний історичний період розвитку 

суспільства та держави. 

        У той час, коли в Україні відбуваються економічні, політичні та суспільні 

зміни, особливого значення набуває виховання громадян, здатних побудувати 

відкрите, інформативне, громадянське суспільство, в основу якого були б 

покладені та постійно втілювалися конституційна демократія, толерантність і 

повага до прав людини. 

        Німецький мислитель Вільгельм Гумбольдт зауважував, що обставини, за 

яких протікає життя, впливають на людину більше, ніж виховання. 

        Нинішня суспільна ситуація не дає підстав для соціального оптимізму та 

довіри до суспільства. Ми, вчителі, сьогодні практично позбавлені можливості 

використовувати найбільш універсальний та ефективний метод навчання — 

власне життя в демократичному суспільстві. Надто мало прикладів із реального 

сьогодення можна навести як доказ проголошених демократичних цінностей. І 

все ж сучасна молодь потребує готовності до життя у відкритому 

європейському суспільстві, соціальної активності, громадянської компетент-

ності, усвідомлення своєї ролі в житті та впевненості в тому, що вона може 

позитивно впливати на зміни в соціумі. 

        Перед школою, як соціальним інститутом постало завдання – виховання 

громадянськості особистості, громадян, які люблять свій народ, свою Україну, 

готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, 



демократичну, правову і соціальну державу. При цьому вони мають людську 

гідність, національну самосвідомість, гуманістичну мораль, знають свої права і 

свободи і вміють цивілізованим шляхом відстояти їх, сприяючи 

громадянському миру і злагоді в суспільстві та дотримуючись законів. 

        Виховання громадянина має бути спрямованим передусім на розвиток 

патріотизму – любові до свого народу, до України. Важливою якістю 

українського патріотизму має бути турбота про благо народу, сприяння 

становленню і утвердженню України як правової, демократичної, соціальної 

держави, готовність відстояти незалежність Батьківщини. 

        З патріотизмом органічно поєднується національна самосвідомість 

громадян, яка базується на національній 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’ю, вірою, волею, 

осмисленням відповідальності перед своєю нацією. 

        Одним з головних показників громадянської зрілості є збереження 

української мови, ґрунтовне володіння нею. 

        Важливе місце у змісті громадянського виховання посідає формування 

культури міжетнічних стосунків. Культура міжетнічних відносин – це 

реалізація взаємозалежних інтересів етносів, народностей у процесі 

економічного, політичного, соціального і духовного життя на принципах 

свободи, рівноправності, взаємодопомоги, миру, толерантності. Культура 

міжетнічних стосунків має економічну, політичну, правову, духовну основи. 

Деформація цих основ призводить до конфліктних міжетнічних стосунків, 

проявів шовінізму та інших небезпечних для громадянського миру і злагоди 

ситуацій. Культура міжетнічних стосунків проявляється у повазі інтересів, 

прав, самобутності великих і малих народів; у підготовці особистості до 

свідомого життя у вільному, демократичному суспільстві; готовності й умінні 

йти на компроміси з різними етнічними, релігійними групами заради 

соціального миру в державі. 

        Громадянське виховання має стимулювати також розвиток планетарної 

свідомості. Вона включає відчуття єдності й унікальності життя на Землі, 

повагу до всіх народів, їх прав, інтересів і цінностей; розуміння світу як єдності 

і різноманітності, в, які мусять мирно співіснувати, співпрацювати в умовах 

свободи, на засадах моральних ідеалів, гуманізації міжнародних стосунків, 

визнання головним пріоритетом права людини, націй і народів, постійної уваги 

до світових проблем. 

        Визначальною характеристикою громадянської зрілості як результату 

громадянського виховання є розвинена правосвідомість – усвідомлення своїх 

прав, свобод, обов’язків, ставлення до закону, до державної влади. 

Правосвідомість охоплює знання, почуття, волю, уяву, думку і сферу 

підсвідомого духовного досвіду особистості. Основою правосвідомості 

особистості є усвідомлення, що головне завдання України як цивілізованої 

держави полягає в захисті соціальних інтересів, прав і свобод своїх громадян. 

Свобода і незалежність особистості є умовою безпеки і розквіту України. Тому 

ніхто не повинен бути поза системою захисту, турботи і сприяння. В той же час 

держава мусить гарантувати кожному реальну можливість працювати і творити 



за своєю вільною і творчою ініціативою. Права людини абсолютні, інтереси 

держави і суспільства відносні. Правова держава дотримується верховенства 

Закону, якому рівною мірою підкоряються всі його органи, а також громадські 

організації і окремі особи. 

      Важливою складовою змісту громадянського виховання є розвиток 

політичної культури. Вона включає належну політичну компетентність, знання 

про типи держав, політичне влаштування суспільства, політичні організації та 

інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу 

систему. Політична культура виявляється також у лояльному і водночас 

критично вимогливому ставленні людей до держави, її установ, органів влади, у 

здатності громадян брати участь у прийнятті рішень, які мають впливати на 

владу. 

      Громадянська зрілість підростаючого покоління включає бережливе 

ставлення до природи, що є справою як внутрішньодержавною, так і 

міжнародною. Це ставлення проявляється в особистій причетності й 

відповідальності за збереження і примноження природних багатств, вироблення 

уміння співіснувати з природою, нетерпимості і безкомпромісній боротьбі 

проти губителів природи, усвідомленні особливостей і основних екологічних 

проблем навколишнього середовища. 

         Найважливішою складовою громадянської свідомості є моральність 

особистості. Вона включає гуманістичні риси, що являють собою єдність 

національних і загальнолюдських цінностей: доброту; увагу; чуйність; 

милосердя; толерантність; совість; чесність; повагу; правдивість; 

працелюбність; справедливість; гідність; терпимість до людей; повагу і любов 

до своїх батьків, роду. Названі якості визначають культуру поведінки 

особистості. 

       Норми моралі полегшують сприймання норм правових, які, в свою чергу, 

сприяють глибшому усвідомленню моральних істин. Моральна свідомість 

дозволяє побачити і усвідомити ту межу моральної поведінки, за якою 

починаються аморальні і протиправні вчинки. Високоморальна свідомість 

стимулює соціально ціннісну поведінку, застерігає від правопорушень. 

       Важливою складовою змісту громадянського виховання є розвиток 

мотивації до праці, усвідомлення життєвої необхідності трудової активності, 

ініціативи, підприємництва, розуміння економічних законів і проблем 

суспільства та шляхів їх розв’язання, готовності до соціальної творчості як 

умови соціальної адаптації, конкурентноздатності й самореалізації особистості 

в ринкових відносинах. Усвідомлення працьовитості як високої моральної 

цінності є одним з найсуттєвіших свідчень громадянської позиції людини, її 

суспільної значущості. 

       Очевидно, що для реалізації цих глобальних завдань необхідна система 

роботи, яка б охоплювала і навчальну, і позаурочну діяльність педагогів, 

школярів, батьків, громадськості, науки, засобів масової інформації, суду і 

прокуратури, центрів зайнятості і здоров’я, соціальної служби та інших 

державних інститутів. 

 

 

 



 1. Посилити роботу з громадянського виховання в рамках навчальних 

предметів соціально-гуманітарного циклу. 

 

2. Застосовувати у виховній роботі активні методи впливу на особистість учня: 

ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні 

тренінги, інтелектуальні аукціони, “мозкові атаки”, метод аналізу соціальних 

ситуацій тощо. 

 

3. Залучати до системи громадянського виховання батьків учнівської молоді. 

 


