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АНОТАЦІЯ 

Євсюкова А. В. Громадянська освіта як чинник розвитку демократії: досвід 

Республіки Польща та України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за  

спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018. 

Актуальність дослідження зумовлена існуванням загрози деградації демократії, 

яка сьогодні стала реальною й усвідомлюваною, навіть, для тих держав, громадяни 

яких, значний час виховувалися згідно її принципів та цінностей. Відповідно, 

необхідним стає посилення уваги до аналізу та підвищення якості громадянської 

освіти, як одного з ключових чинників вирішення важливої проблеми демократії – 

пасивності й некомпетентності громадян. Саме, громадянська освіта формує в 

громадян необхідні знання, практичні навички та ставлення, які забезпечують дієву 

участь у демократії та сприяють її розвитку. Досвід Республіки Польща було обрано 

автором з огляду на те, що Республіка Польща та Україна мають спільні історичні 

традиції, характерні риси та особливості щодо форми правління та форми державного 

устрою, подібності в системі організації діяльності органів публічної влади. Крім 

того, позитивний досвід Республіки Польщі у сфері громадянської освіти та 

можливості його застосування в Україні набувають надзвичайної актуальності, що 

зумовлено реаліями політичного життя України: спонтанністю, неузгодженістю та 

безсистемністю зусиль, спрямованих на демократизацію суспільного життя; 

небезпечно низьким рівнем суспільної довіри до влади; недемократичністю відносин 

між державою та громадянами. 

Сукупність методології дослідження становлять: історіографічний, структурно-

функціональний, порівняльний, а також метод контент-аналізу. Докладніше зазначені 

методи характеризуються у відповідному розділі дисертаційної роботи. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що проведене 

дослідження є першим в українській політичній науці комплексним аналізом 

громадянської освіти як чинника розвитку демократії в Республіці Польща та Україні, 
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здійсненим на основі узагальнення науково-теоретичного доробку західних (зокрема, 

польських) і вітчизняних вчених, використання емпіричної бази.  

Запропоновано авторське визначення категорії «громадянська освіта», на 

основі здійснення комплексного узагальнення теоретичних напрацювань зарубіжних 

(зокрема, польських) та вітчизняних учених щодо громадянської освіти  як чинника 

розвитку демократії. А також розроблено авторську періодизацію інституціоналізації 

громадянської освіти як чинника розвитку демократії, яка охоплює шість періодів від 

другої половини XIX ст., до 2018 р., включно.  

Набуло подальшого розвитку дослідження основних моделей впровадження 

громадянської освіти (зокрема, актуальної класифікації американського політолога     

Р. М. Мерельмана, який виокремлює чотири класичні моделі громадянської освіти: 

гегемоністську, критичну, трансформаційну та символічну). У даному контексті 

запропоновано авторську модель громадянської освіти – цифровою (digital), що 

опосередкована розвитком цифрових технологій та використанням своєрідних 

онлайн-інструментів, серед яких: соціальні мережі (Facebook, Twitter, Instagram, 

Telegram), веб-сайти, блоги, онлайн- платформи (насамперед, освітні та культурні), 

веб- форуми, чати, онлайн- хаби, політ- моби та інші, та є актуальною як для 

Республіки Польща, так і для України. 

Вперше охарактеризовано політико- правові засади забезпечення 

громадянської освіти як чинника розвитку демократії в Республіці Польща та Україні 

(нормативно-правові акти, рекомендації, концепції, політичні рішення, програмні 

документи громадських організацій, дані соціологічних досліджень, зокрема 

проведеного здобувачем власного онлайн міні-опитування тощо), та виявлено 

існуючі відмінності, які стосуються громадянської освіти як чинника розвитку 

демократії в обох державах, зокрема щодо змісту громадянської освіти, 

зорієнтованості на певних категоріях громадян, тривалості, системності 

впровадження та реалізації проектів та ідей громадянської освіти після їх завершення, 

зв’язку між теорією та практикою (підходів до формування демократичних 

громадянських компетентностей) координації та моніторингу того, як 

запроваджується громадянська освіта, та які її результати. 
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Поглиблено позитивні аспекти вивчення і впровадження польського досвіду 

щодо громадянської освіти як чинника розвитку демократії. 

З’ясовано специфіку формування та розвитку громадянської освіти як чинника 

розвитку демократії в Україні, яка, загалом, полягає у відсутності чіткого запиту на 

громадянську освіту в державі з боку органів державної влади, спрямованості лише 

на теоретичне відтворення демократичних норм та цінностей у суспільстві, а не на 

формування нової системи громадянських відносин; 

Запропоновано авторські рекомендації щодо розробки нової концепції 

громадянської освіти в Україні, («Концепції розвитку громадянської освіти в 

Україні»), яка на момент написання дисертаційного дослідження (січень-лютий 2018 

р.) була підготовлена Міністерством освіти і науки України та винесена на громадське 

обговорення. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання результатів дисертаційного дослідження в діяльності органів публічної 

влади, інститутів громадянського суспільства. 

Крім того, теоретичні положення дисертації можуть бути використані в 

науково- освітньому процесі під час підготовки наукових програм, навчальних 

посібників і підготовці спецкурсів із політичних наук, таких як «Громадянське 

суспільство», «Теорія демократії», «Демократія: від теорії до практики» тощо. 

Зокрема, практичне значення отриманих результатів засвідчує довідка надана 

Державною службою якості освіти України від 13.12.2018 р., №01-22/1271. 

Представлене дослідження може бути корисним для політологів, які 

цікавляться проблематикою громадянської освіти, державних службовців, 

представників органів освіти та інших фахівців, які займаються підготовкою 

проектів, пов’язаних із впровадженням громадянської освіти, забезпеченням 

активного діалогу й налагодженням співпраці між владою і громадянами. 

Ключові слова: демократія, громадянська освіта, громадянин демократичної 

держави,  Республіка Польща, Україна. 

ANNOTATION 
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Ievsiukova A.V. Civic education as a factor in the development of democracy: the 

experience of the Republic of Poland and Ukraine. – Manuscript. 

The dissertation for a Candidate Degree in Political Sciences, speciality 23.00.02 – 

political institutions and processes. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

  The urgency of the study is explained by the fact that the threat of the degradation of 

democracy has become real and perceived today, even for those states whose citizens have 

been brought up for a long time in accordance with its principles and values. Accordingly, 

a sensible response is to increase the focus on analyzing and improving the quality of civic 

education as one of the key factors in solving an important problem of democracy – the 

passivity and incompetence of citizens. It is civic education that generates the necessary 

knowledge, practical skills and attitudes for citizens, which ensures effective participation 

in democracy and contributes to its development. The experience of the Republic of Poland 

was chosen by the author, bearing in mind that the Republic of Poland and Ukraine have 

common historical traditions, characteristics and peculiarities concerning the stages of 

formation of their own statehood, the form of government and the form of government, and 

the similarity in the system of organization of public authorities. In addition, the positive 

experience of the Republic of Poland in the area of civic education and the possibilities for 

its application in Ukraine is becoming extremely relevant due to the realities of political life 

in Ukraine: the spontaneity, inconsistency and unsystematic efforts aimed at democratizing 

public life; dangerously low level of public trust in power; undemocratic relations between 

the state and citizens. 

The main methods of research are historiographical, structural-functional, 

comparative, as well as the method of content analysis. More detailed methods are described 

in the corresponding section of dissertation work. 

The scientific novelty is that the research is the first in Ukrainian political science to 

provide a comprehensive analysis of civic education as a factor in the development of 

democracy in the Republic of Poland and Ukraine, carried out on the basis of the 

generalization of the scientific and theoretical work of Western (in particular, Polish) and 

domestic scientists and the use of the empirical base. 
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For the first time, the author's definition of the category «civic education» was 

proposed, based on an integrated generalization of theoretical developments of foreign (in 

particular, Polish) and domestic scholars on civic education as a factor in the development 

of democracy. Also authored the periodization of the institutionalization of civic education 

as a factor in the development of democracy, which covers six periods from the second half 

of the XIX century, until 2018, inclusive. 

Further development of the study of the main models of the implementation of civic 

education (in particular, the actual classification of American political scientist R. M. 

Merelman, which distinguishes four classic models of civic education: hegemonic, critical, 

transformational and symbolic) has been further developed. In this context, the author’s 

model of civic education, digital, which is mediated by the development of digital 

technologies and the use of peculiar online tools, among which: social networks (Facebook, 

Twitter, Instagram, Telegram), web sites, blogs, online platforms (primarily educational and 

cultural) is proposed, web forums, chat rooms, online hubs, political mobs and others, and 

relevant for both the Republic of Poland and Ukraine. 

For the first time, the political and legal principles of ensuring civic education as a 

factor in the development of democracy in the Republic of Poland and Ukraine (normative 

acts, recommendations, concepts, political decisions, program documents of public 

organizations, data of sociological research, in particular, conducted by the competitor of 

their own online mini-poll, etc.) were first characterized., and the existing differences 

regarding civic education as a factor in the development of democracy in both countries are 

identified, in particular regarding the content of civic education, orientation and certain 

categories of citizens, durability, consistency and implementation of projects and ideas of 

civic education after their completion, the relationship between theory and practice 

(approaches to the development of democratic civic competences) coordination and 

monitoring being introduced civic education, and that its results. 

The profoundly positive aspects of the study and implementation of Polish experience 

in civic education as a factor in the development of democracy. 

The specificity of the formation and development of civic education as a factor of 

development of democracy in Ukraine is determined, which in general consists in the 
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absence of a clear request for civil education by the state authorities, aimed only at the 

theoretical reproduction of democratic norms and values in society, and not on the formation 

of a new system of civil relations; 

The author's recommendations for developing a new concept of civic education in 

Ukraine, in particular, on the «Concept of the Development of Civic Education in Ukraine», 

were proposed for the first time. At the time of the writing of the dissertation research 

(January-February 2018), it was prepared by the Ministry of Education and Science of 

Ukraine and submitted for public discussion. 

The practical significance of the results obtained is the possibility of using the results 

of a dissertation study in the activities of public authorities, civil society institutions. 

In addition, the theoretical provisions of the dissertation can be used in the scientific 

and educational process during the preparation of scientific programs, manuals and special 

courses in political sciences such as «Civil Society», «Theory of Democracy», «Democracy: 

from theory to practice», etc. In particular, the practical value of the results obtained is 

certified by the State Service of Quality of Education of Ukraine dated 12/13/2018, No. 01-

22 / 1271. 

The presented study may be useful for political scientists interested in civic education, 

civil servants, representatives of educational institutions and other professionals involved in 

the preparation of projects related to the implementation of civic education, ensuring active 

dialogue and establishing cooperation between government and citizens. 

Key words: democracy, civiс education, citizen of a democratic state, Republic of 

Poland, Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Для успішного розвитку сучасних суспільств 

демократія потребує компетентних, активних та відповідальних громадян, здатних з 

розумінням ставитися до існуючих загальносоціальних проблем та викликів, 

“включатися» в різні політичні процеси, усвідомлюючи власні права та 

громадянський обов’язок перед суспільством та державою. Вказані знання та навички 

формує освіта, в тому числі громадянська, адже люди не народжуються зі знаннями 

суспільного, політичного, навичками демократичного громадянства – цьому треба 

навчати та відповідно набувати.  

Громадянська освіта є вимогою сучасності, а посилення уваги до її аналізу до 

підвищення якості впровадження – є актуальною необхідністю для багатьох 

демократичних країн.  

Безперечно, досвід різних держав унікальний, проте, так чи інакше, всі 

демократичні держави характеризуються наявністю переконання громадян у тому, 

що «життєвість» та ефективність публічних, політичних чи соціальних процесів, 

діяльність державних інститутів передбачає реалізацію громадянських практик, 

якість яких залежить від функціонування загальнонаціональної системи 

громадянської освіти, форм та засобів її впровадження.  

Досвід Республіки Польща обрано автором з огляду на те, що Республіка Польща 

та Україна мають спільні історичні традиції, характерні риси та особливості щодо 

форми правління та форми державного устрою, подібності у системі організації 

органів публічної влади. Однак, Республіка Польща раніше, ніж Україна позбулася 

соціалістичного минулого, активізувала процеси зміни політичного режиму у 

демократичному напрямі, а громадянська освіта стала одним із чинників демократії, 

який пришвидшив розвиток демократичних процесів та сприяв становленню 

демократичних інститутів. 

Впровадження громадянської освіти в сучасних умовах є базовою та важливою 

проблемою розвитку українського суспільства та демократичної держави загалом. 

Ситуація ускладняється безсистемністю зусиль держави, спрямованих на 
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демократизацію суспільного життя (зокрема, намагання політичної влади, завершити 

демократизацію, як правило, лише завдяки інституційним перетворенням – шляхом 

ухвалення нових законів чи створення нових владних інституцій). Крім того, сучасна 

державна стратегія розвитку громадянської освіти не є ефективною, не враховує 

відповідні запити та інтереси громадян і, зокрема, знецінює її практичне значення для 

деяких цільових груп та регіонів (прикордонних, прифронтових, «комунізованих» 

тощо). 

Необхідно зазначити, що здебільшого наявні дослідження із запропонованої 

теми виконані зарубіжними науковцями. В Україні нечисленні дослідження 

громадянської освіти, як правило, не є комплексними та структурованими, саме в 

аспекті політичного аналізу, і повною мірою не розкривають важливість значення 

громадянської освіти, як чинника розвитку демократії.  

Вивчення громадянської освіти, як чинника розвитку демократії в Республіці 

Польща та Україні набуває важливого теоретичного і практичного значення, що і 

визначило вибір теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана 

в межах комплексної наукової програми Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових 

процесів глобалізації» та науково-дослідницької теми філософського факультету 

«Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі 

міжнародних освітньо-наукових стандартів» 16БФ041-01.  

Метою дослідження є з’ясувати сутність громадянської освіти як чинника 

розвитку демократії в Республіці Польща та Україні. 

Відповідно до мети сформульовано основні завдання дослідження: 

 розкрити теоретичні засади дослідження громадянської освіти як чинника 

розвитку демократії (зокрема, на основі аналізу наукових підходів вітчизняних 

та зарубіжних (польських) дослідників, запропонувати авторське визначення 

громадянської освіти та розробити власну періодизацію інституціоналізації 

громадянської освіти як чинника розвитку демократії); 
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 визначити основні моделі впровадження громадянської освіти, а також 

запропонувати авторську модель громадянської освіти, що є актуальною для 

обох держав, обраних для дослідження; 

 охарактеризувати політико-правові засади (нормативно-правові акти, 

рекомендації, концепції, політичні рішення, програмні документи громадських 

організацій, дані соціологічних досліджень тощо), що регламентують сучасне 

впровадження громадянської освіти як чинника розвитку демократії в 

Республіці Польща та Україні; на основі вказаного розгляду виявити існуючі 

відмінності в забезпеченні розвитку громадянської освіти як чинника розвитку 

демократії в обох державах; 

 виявити позитивні аспекти польського досвіду щодо громадянської освіти як 

чинника розвитку демократії; 

 з’ясувати специфіку формування та розвитку громадянської освіти як чинника 

розвитку демократії в Україні; 

 запропонувати авторські рекомендації щодо розробки нової концепції 

громадянської освіти в Україні. 

Об’єктом дослідження є сучасна демократія та чинники її розвитку. 

Предметом дослідження є громадянська освіта як чинник розвитку демократії в 

Республіці Польща та Україні. 

Методи дослідження. В роботі використано комплекс загальнонаукових і 

спеціальних методів дослідження: історіографічний, структурно-функціональний, 

порівняльний, метод контент-аналізу. Історіографічний метод дав можливість 

показати  розвиток  уявлень про громадянську освіту, простежити еволюцію дефініції 

і змісту громадянської освіти як чинника розвитку демократії на прикладі Республіки 

Польща та України. За допомогою структурно-функціонального методу було 

досліджено кожен з елементів громадянської освіти, як чинника розвитку демократії 

(зміст громадянської освіти, що має трикомпонентну структуру: громадянські знання, 

громадянські навички та громадянські ставлення; моделі громадянської освіти; 

агентів громадянської освіти) та їхню роль в процесі формування громадянина 

демократичного суспільства. Порівняльний метод дозволив виявити специфічні 
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особливості, спільне і відмінне у впровадженні громадянської освіти в Республіці 

Польща та Україні, а також сформулювати можливі рекомендації адаптації 

польського досвіду в подальшому розвитку демократії в Україні. Метод контент-

аналізу використано для розгляду та вивчення документів (проектів, концепцій, 

законів, рекомендацій) щодо громадянської освіти як чинника розвитку демократії на 

прикладі Республіки Польща та України. 

Емпірична основа дисертаційного дослідження базується на офіційних 

документах Ради Європи, нормативно-правових документах Республіки Польща та 

України, даних міжнародних (зокрема, польських) фондів «Освіти для Демократії», 

Фонду імені Стефана Баторія, Фундації «Центр громадянської освіти», європейських 

освітніх центрів, зокрема, Європейського центру імені Вергеланда, а також 

вітчизняних аналітичних центрів, серед яких «Обсерваторія демократії», та 

результатах соціологічних досліджень, що проводилися Програмою розвитку 

Організації об’єднаних націй, Українським центром економічних і політичних 

досліджень імені О. Разумкова, Київським міжнародним інститутом соціології 

(КМІС), Інститутом світової політики, Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва. Також, враховані дані проведеного здобувачем онлайн міні-опитування на 

тему «Громадянська освіта в цифрову епоху» («Civic Education in the Digital Age»), 

для визначення того чи/як сучасні цифрові технології та онлайн інструменти 

допомагають стати/бути компетентним, відповідальним та активним громадянином  

демократичної держави (в Республіці Польща та Україні).  

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дисертації полягає 

в тому, що проведене дослідження є першим в українській політичній науці 

комплексним аналізом громадянської освіти як чинника розвитку демократії в 

Республіці Польща та Україні, здійсненим на основі узагальнення науково-

теоретичного доробку західних (зокрема, польських) і вітчизняних вчених та 

використання емпіричної бази.  

Новизна наукових результатів конкретизується в наступних положеннях: 

- запропоновано авторське визначення категорії «громадянська освіта», яку 

визначено як процес безперервного та системного набуття громадянами знань і 
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формування практичних навичок та ставлень, що забезпечують їх становлення як 

компетентних, активних та відповідальних громадян демократичної держави, 

поділяють її цінності, здатні критично аналізувати складні суспільно- політичні 

ситуації, протистояти пропаганді, а також здатні захищати власні права та інтереси, 

через різні форми участі, зокрема, в обговоренні та прийнятті рішень на різних рівнях;  

- запропоновано періодизацію інституціоналізації громадянської освіти як 

чинника розвитку демократії, у якій виокремлено шість періодів, зокрема: 

кристалізація ідей демократії (друга половина XIX ст.); утвердження демократичних 

ідей (початок XX ст.); первинні дослідження з громадянської освіти в країнах 

усталеної демократії (друга половина XX ст.); трансформація ролі та значення 

громадянської освіти зі встановленням демократії в країнах Центральної та Східної 

Європи (кінець XX ст.); громадянська освіта в контексті глобального громадянства 

(початок XXI ст.); громадянська освіта в умовах діджиталізації та пошуку нових 

інструментів її впровадження (2010– 2018 рр.); 

- набуло подальшого розвитку дослідження основних моделей впровадження 

громадянської освіти (зокрема, актуальної класифікації американського політолога Р. 

М. Мерельмана, який виокремлює чотири класичні моделі громадянської освіти: 

гегемоністську, критичну, трансформаційну та символічну). У даному контексті 

запропоновано власну модель громадянської освіти – цифрову (digital), що 

опосередкована розвитком цифрових технологій та використанням своєрідних 

онлайн-інструментів, серед яких: соціальні мережі (Facebook, Twitter, Instagram, 

Telegram), веб-сайти, блоги, онлайн- платформи (насамперед, освітні та культурні), 

веб- форуми, чати, онлайн-хаби, політ- моби та інші, що є актуальним як для 

Республіки Польща, так і для України; 

- вперше охарактеризовано політико- правові засади забезпечення 

громадянської освіти як чинника розвитку демократії в Республіці Польща та Україні 

(нормативно- правові акти, рекомендації, концепції, політичні рішення, програмні 

документи громадських організацій, дані соціологічних досліджень, зокрема, 

проведеного здобувачем власного онлайн міні-опитування тощо); виявлено існуючі 
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відмінності, що стосуються громадянської освіти як чинника розвитку демократії в 

обох державах; 

- поглиблено позитивні аспекти вивчення і впровадження польського досвіду 

щодо громадянської освіти як чинника розвитку демократії, зокрема, йдеться про 

розробку законодавчого забезпечення громадянської освіти (концепції, комплексної 

державної програми/cтратегії, статутів, дорожньої карти розвитку, окремих 

документів, які стосуються неформальної громадянської освіти) тощо; впровадження 

безперервної та, насамперед, практично спрямованої громадянської освіти; розробки 

та переходу до моделі громадянської освіти з концептуальною опорою на актуальну 

польську п’ятикомпонентну модель «Citizenship education»; створення локальних 

центрів громадянської освіти та мережі регіональних координаторів, що розв’язує 

проблему «масштабування» та розширення сфери впливу громадянської освіти в 

суспільстві та державі загалом; трансформації відносин влади та громадян через 

поглиблене використання в громадянській освіті сучасних цифрових технологій та 

онлайн інструментів; розвитку системи неформальної громадянської освіти; 

- з’ясовано специфіку формування та розвитку громадянської освіти як чинника 

розвитку демократії в Україні, яка, загалом, полягає у відсутності чіткого запиту на 

громадянську освіту в державі з боку органів державної влади, спрямованості лише 

на теоретичне відтворення демократичних норм та цінностей у суспільстві, а не на 

формування нової системи громадянських відносин; 

- запропоновано авторські рекомендації щодо розробки нової концепції 

громадянської освіти в Україні («Концепції розвитку громадянської освіти в Україні» 

2018 р.). Вказані рекомендації полягають у чіткому визначенні поняття 

«громадянська освіта”; формуванні понятійного апарату в просторі громадянської 

освіти; визначенні моделі впровадження громадянської освіти в Україні; визначенні 

ролі держави в здійсненні громадянської освіти, загалом, та визначенні державного 

органу, що виступатиме організатором, здійснюватиме моніторинг виконання 

поставлених завдань в сфері громадянської освіти, а також оцінку результатів її 

впровадження; розробці критеріїв оцінки ефективності програм та проектів із 

громадянської освіти на всіх рівнях (формальному, неформальному, інформальному); 
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розгляді основних агентів громадянської освіти; зосередженні на особливостях, 

інтересах та потребах деяких цільових груп та регіонів – зокрема, на переселенцях із 

прикордонних, прифронтових, та «комунізованих» регіонів; з’ясуванні ролі 

неурядових організацій, зокрема, молодіжних, та інших суб’єктів впливу 

громадянської освіти (наприклад, численних ініціативних груп та рухів, у тому числі 

волонтерських) у розвитку громадянської освіти, а також визначення умов і форм 

їхньої співпраці з державою. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання результатів дисертаційного дослідження в діяльності органів публічної 

влади, інститутів громадянського суспільства. 

Крім того, теоретичні положення дисертації можуть бути використані в науково- 

освітньому процесі під час підготовки наукових програм, навчальних посібників і 

підготовці спецкурсів із політичних наук, таких як «Громадянське суспільство», 

«Теорія демократії», «Демократія: від теорії до практики» тощо. Зокрема, практичне 

значення отриманих результатів засвідчує довідка надана Державною службою якості 

освіти України від 13.12.2018 р., №01-22/1271. 

Представлене дослідження може бути корисним для політологів, які цікавляться 

проблематикою громадянської освіти, державних службовців, представників органів 

освіти та інших фахівців, які займаються підготовкою проектів, пов’язаних із 

впровадженням громадянської освіти, забезпеченням активного діалогу й 

налагодженням співпраці між владою і громадянами. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 

працею, яка знайшла відображення в 14 публікаціях, із них 5 опубліковані у фахових 

виданнях із політичних наук. Автором особисто опрацьована література, визначена 

тема й завдання дослідження, підготовлено всі розділи та узагальнено висновки 

дисертаційної роботи, розроблено додатки.   

 Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження обговорювалися на Міжнародних наукових конференціях у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка: Міжнародна наукова 

конференція «Дні науки філософського факультету – 2016» (м. Київ, 2016 р.), 
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Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2017» (м. 

Київ, 2017 р.). Також, положення дисертаційного дослідження апробовано на VI 

Національному конвенті МАСПН (Україна) «Нові парадигми суспільно-політичного 

розвитку та управління» (м. Житомир, 2016 р.), VII Національному конвенті МАСПН 

(Україна) (м. Одеса, 2017 р.), VIII Національному конвенті МАСПН (Україна)   

«Популізм та політика постправди: виклики та перспективи» (м. Острог, 2018 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Нові завдання суспільних наук у XXI 

столітті» (м. Київ, 2017 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні питання: відкриття та досягнення в галузі суспільних наук» (м. 

Запоріжжя, 2017 р.), International scientific-practical conference «Personality, family and 

society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology» (Shumen, Bulgaria, 2017 

y.). 

Окремі аспекти дисертаційного дослідження були апробовані на 

Międzynarodowa konferencja naukowa «Zadania administracji bezpieczeóstwa i porządku 

publicznego w Polsce і na Ukrainie w dobie narastających konfliltów» (Warszawa, 2016 r.).  

Практичне впровадження ідей громадянської освіти здійснено на тренінгах з 

освіти для демократичного громадянства (з інтерактивної методології викладання) – 

«Демократія: від теорії до практики» («Democracy: from theory to practice»), 

організованого Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) за підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ 

Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії (м. Полтава, 2018 р.) (м. 

Одеса, 2018 р.), (м. Київ, 2019 р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені в 14 

публікаціях, у тому числі в шести наукових статтях. З них три статті опубліковані у 

фахових виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, дві статті у 

наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено 

дисертацію, одна стаття в іншому науковому виданні, вісім тез доповідей на 

міжнародних та науково- практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації визначена її змістом, метою та поставленими 

завданнями. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 
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використаних джерел, який налічує 294 найменування та 7 додатків. Загальний об’єм 

дисертації становить 236 сторінок. Із них, обсяг основного тексту – 185 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

ОСВІТИ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ 

 

Науково- історичний аналіз розвитку суспільних відносин свідчить, що 

теоретичні та методологічні основи громадянської освіти мають давнє походження. 

За час розвитку людської цивілізації суспільство, певним чином, сприяло 

становленню особистості у відповідності із загальноприйнятими нормами, правами 

та обов’язками, здатної до співіснування та самореалізації в соціумі, яка за допомогою 

права здатна задовольнити власні потреби та забезпечити реалізацію законних 

інтересів [170, с. 65]. 

Власне, сама ідея громадянської освіти сягає античних часів. На думку 

дослідника А. Ю. Согомонова, історично перші прояви громадянської освіти 

виникають у ранніх грецьких полісах, а саме, із моменту винайдення практики 

виховання громадянської доброчинності (відповідно до грецького arete), яка 

передбачала формуванню військової доблесті, хоча не була протиставлена мирській 

(спортивній, поетичній тощо). Виконання воєнного обов’язку репрезентувалося не, 

як зовнішній примус чи насильство з боку тих, хто володарював, а саме, як внутрішнє 

прагнення громадянина, яке за певних обставин задовольняло звичайні людські 

амбіції, почуття особистої слави. Отже, справжнім громадянином вважалася вільна 

людина, яка власний життєвий успіх, згідно з принципом громадянської належності, 

символічно ототожнювала з полісом (яскравим прикладом слугує Спарта). Проте 

виховання (arete) відповідало вимогам архаїчної епохи, але вважатися 

демократичною практикою, як такою, фактично ще не могло [160]. 

У процесі розвитку полісів, зокрема в Афінах, вільне населення, на яке 

накладалися військові й релігійно-політичні повинності, достатньо часу приділяло 

вирішенню цивільних прав спільноти, що визначала їх належність. Зазначимо, така 

участь (за сутнісними ознаками – пряма демократія) була не актом вільного вибору 

громадянина, а його обов’язком. Однак здійснювалася вона не за допомогою 

примусу, а завдяки використанню цілком демократичної процедури – жеребкування. 

У вказаному контексті випадкова повинність тлумачилась, як божественна 
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легітимація виконання громадянином тих чи інших обов’язків. Вказане означало, що 

кожний вільний громадянин мав можливість бути залученим до виконання різних 

громадянських обов’язків. Водночас, так звані, «аутсайдери» (залежне населення) 

позбавлялися можливості бути випадково залученими до прямої демократії. 

Вищезазначене вказує на те, що за переважної суспільної думки, афінська модель 

демократії протягом багатьох століть сприймалася не досить позитивно. 

Розвиток афінської демократії характеризувався швидким ускладненням 

суспільно-політичного життя в місті, демографічним зростанням та економічним 

піднесенням. Представників афінської молоді (ефебів) у віці 18-20 років 

систематично починали готувати не лише до військової служби, а й до виконання 

ними громадянських обов’язків. Оволодіння мистецтвом політики (politike techne), 

розумілося, насамперед, як стійкий риторичний навик, зокрема, мова йде про 

мистецтво вільної та публічної громадянської презентації й підпорядкування 

індивідуальних дій [160]. 

Таким чином, центральною категорією афінської громадянської освіти періоду 

класичної демократії вважалася – «парресія» (відповідно до грецького parrhesia). 

Парресія передбачала наявність (володіння) та вдале застосування вільної, щирої, 

безстрашної мови громадянами Стародавньої Греції. Вільний і риторично 

компетентний громадянин (парресіаст) висловлювався відкрито й забезпечував 

розуміння в оточенні, про наявність у нього власної думки, володіючи правом 

критичного оцінювання не тільки себе, а і свого оточення, соціуму загалом. 

Використання такої риторичної спрямованості трактувалася тогочасним 

суспільством, як власний громадянський обов’язок та забезпечувало моделювання 

громадянської ідентичності. 

Формування громадянської ідентичності в афінян ґрунтувалося на таких 

фундаментальних засадах, як свобода й закон, а також на освітніх способах розвитку 

вказаної ідентичності, що сприяло формуванню унікального для світової історії 

демократичного досвіду, виявляючи, водночас, комплексність сильних і слабких 

сторін, наявного демократичного устрою суспільства та особливості тогочасного 

політичного життя. Відтак, лише демократія найбільш адекватно забезпечує 
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підтримку свобод та інтересів суспільства. Але, водночас, дана історична форма 

правління не обов’язково базується на таких засадах, як чесність та істинність, до чого 

були спрямовані прагнення античних філософів. Зворотною стороною демократії стає 

залежність окремої людини від сукупної волі думок інших, вплинути на яку , 

неможливо лише за допомогою силових методів, а тільки – з допомогою проведення 

системних просвітницьких заходів. Завдячуючи афінянам, сучасна демократія 

наділена значним політичним лексиконом, а також, характеризується винайденням 

демократичних образів людини та відповідних моделей інститутів влади. Так, 

семантичне розмежування між «хорошим» і «поганим» громадянином походить, саме 

з Афін, з класичного етапу їхнього розвитку [159, с. 18]. 

Попри вказане для римлян, на відміну від греків, як наголошує  А. Ю. 

Согомонов, «громадянин» – це, вже не стільки політична ідея й суспільна функція, 

скільки правове поняття, що визначає змістовні ознаки та межі статусу, а також 

сукупність прав та обов’язків його носія. Відповідно, і громадянська освіта, на 

відміну від грецької, була прагматично зосереджено на тому, як людині бути 

всередині загального правового простору, водночас, не зобов’язуючи себе до участі в 

реальному політичному процесі [160]. 

Римляни, натомість зазначимо, високо цінували риторичне вміння й  чимало 

запозичили в греків, але на відміну від них, римська система публічно-ораторського 

навчання була спрямована не на відпрацювання вміння вимовляти «безстрашні мови» 

(нехай, навіть, і в ім’я спільної правди), а на навчання аристократичних нащадків 

політичному дискурсу. Олігархічний Рим був позбавлений віри щодо здатності 

натовпу до розумного «говоріння», а, навпаки, сприяв розвитку ораторського 

мистецтва, як «професійного» навику політичних еліт. На відміну від греків (за 

винятком, мабуть, спартанців), римляни не вбачали необхідності в створенні 

спеціальних освітніх інститутів, вважаючи за краще, побудувати модель внутрішньо- 

сімейної громадянської освіти за сприянням «батьків сімейства» (відповідно до 

грецького pater familias) [160]. 

Не вдаючись до характеристики вищезазначених термінологічних відмінностей 

у започаткуванні традицій громадянської освіти, нами акцентовано увагу, що 
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центральною категорією римської республіканської громадянської освіти була 

«громадянська вихованість» (відповідно до грецького humanitas). За умов досить 

жорсткого протиставлення громадян та всіх інших народів освоєного світу, процесу 

масового наділення громадянськими правами представників аристократичних сімей, 

із завойованих та нових приєднаних територій, впровадженню насильницької 

романізації провінцій, поширенню латинської мови й культури – у римського соціуму 

не залишалося додаткових скреп консолідації власної держави, окрім, силових 

ресурсів (армії), а також, права законів та суддівської влади. У даному контексті, 

показовими є праці таких представників світової наукової думки як: Цицерона, Гая, 

Ульпіана, Квінтіліана [185, с.15; 29]. 

Як зазначає В. В. Тесленко в період занепаду Римської імперії та з прийняттям 

християнства в історії західноєвропейської цивілізації відбулася зміна ціннісних 

орієнтирів щодо ставлення до людської особистості [170, с. 66]. На думку іншого 

вченого А. Ю. Согомонова, публічні ритуали поступилися місцем скромним і 

латентним культам. Громадяни замикалися в межах власного приватного світу, 

організовувалися в незначні спільноти закритого типу, у локальні кола, основу яких, 

складала церква. Міська ідентичність поступово поступалася місцем космополітичній 

ідентичності «граду Божого», у той час, як жителі «граду земного» переформатували 

колишні інститути і практики міського життя [160]. У подальшому В. В. Тесленко 

наголошує, що громадянська освіта в представленому християнському ідеалі того 

часу, набуває характеру спрямованості не лише на розвиток розумових здібностей 

особистості, але й на розвиток духовних якостей громадянина. Середньовічні 

тенденції розвитку громадянської освіти були, досить, своєрідними: з однієї сторони 

– це процес інтенсивного викладання предметів громадянської спрямованості, таких 

як політична філософія, цивільне та державне право, теологія тощо. А з іншої сторони 

– це посилення ідей про недосконалість природи людини, залежність її прав від місця 

в суспільній ієрархії [170, с. 66]. 

Пізніше, у період з XIII до XIV ст., головним інструментом забезпечення 

процесу формування громадянськості в середньовічному місті виступали гільдії. У 

правовому сенсі громадянами ставали лише ті жителі, які не сприймався тогочасним 
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суспільством: чужинцями (ззовні) чи аутсайдерами (зсередини). Гільдії, як 

організаційно дієвий осередок соціально конструювалися, керувалися свідомими, 

вольовими та договірними засадами функціонування. Ці клятвені асоціації, були не 

пов’язані з вимогою дотримання натурального порядку речей (сім'ї, роду, племені 

тощо), і тому характеризувалися подібністю з ранньохристиянськими міськими 

об’єднаннями, що виникали навколо місцевої церкви. Хоча, в даному випадку, чітко 

спостерігається наявність прототипу сучасного громадянського суспільства з його 

інститутами, установами, правовими засадами й контрактними відносинами. Так, 

власне, і ранні міські комуни в Європі, були сконструйовані, як договірні (клятвені) 

спільноти, які формувалися під серйозним інституційно-освітнім впливом з боку 

гільдій. 

Призначення гільдій полягало в служінні різним цілям. Гільдія легко 

трансформувалася, розвивала в громадян взаємні зобов’язання, зміцнювала довіру, 

формувала солідарність, розвивала конкурентне середовище й за своєю природою 

була договірним інструментом соціального й ціннісного контролю. Обов’язкова 

участь у гільдії молодого покоління городян – сприяла засвоєнню наявної системи 

цінностей і норм, з допомогою яких, у молоді формувалися громадянські відносини, 

взаємодопомога, уміння вирішувати конфлікти. Парадоксально, але належність до 

гільдії формувала почуття вільної людини. З моменту надання «клятви вірності» 

гільдії з’являється ритуал громадянського присягання місту або Вітчизні, що 

забезпечув наділення членів гільдії статусом «рівних» (відповідно до грецького 

pares). У статутах гільдії були закріплені принципи проповідування миру на 

противагу всякому насильству. Водночас, гільдії і представники міської влади несли 

спільну відповідальність за цивільний церемоніал – міські ритуали суспільного 

життя. Ще однією перевагою функціонування гільдій, стало те, що вони почали 

формувати величезну спадщину законодавчого регулювання, створивши тим самим, 

прекрасний фундамент для всього сучасного муніципального права. У гільдії були 

об’єднані не тільки ремісники й торговці, але гільдіями, варто вважати: чернечі 

братства, союзи кліриків, університетські асоціації магістрів і школярів, нотаріусів та 

інші подібні міські корпорації. Участь у гільдіях сприяла формуванню в індивіда 
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комунікативних навичок щодо розуміння власних прав і інтересів, а також, щодо 

вміння розпоряджатися власним головним корпоративним правом – участь в 

управлінні місцевими справами [160]. 

За часів Реформації (XVI ст.) виникають інші концептуальні погляди на ідею 

громадянської освіти. У даному контексті, варто згадати знаменитий лист М. Лютера 

від 1524 р., під назвою «Членам рад усіх міст у Німеччині, у яких засновані та 

утримуються християнські школи», зміст якого, зводиться до проповідування ідеї 

створення нових шкіл, у яких процес навчання синтезував християнське виховання і 

громадянську освіту [72]. Закономірно, що М. Лютер звертається до проблематики 

формування громадянської освіти й повною мірою, переносить відповідальність за її 

подальший розвиток від батьків та церкви до школи та органів муніципальної  

(місцевої) влади. Освіта, на думку автора, повинна стати і стає іманентною частиною 

політики певної територіальної громади, а формування «громадянського розуміння» 

жителів вважається основним завданням суверенної влади. У новостворених 

тогочасних школах християнське вчення аргументувало необхідність вивчення 

фундаментальних положень громадянської доктрини й навпаки, громадянська 

доктрина сприяла усвідомленню в суспільстві основних ідеологічних постулатів 

християнства. Цей просвітницький синкретизм виявився стійким та довговічним, і в 

підсумку, саме він сприяв виникненню цілого напряму в інтелектуальній думці 

раннього модерну – «громадянської релігії» (civil religion) [161]. 

Наступний етап оновлення ідеї громадянської освіти, на думку В. В. Тесленка , 

розпочинається в епоху Відродження [170, с. 67]. Мислителі епохи Ренесансу, а саме: 

Дж. Боккаччо, Л. Бруні, М. Пальміері, А. Рінуччині, Л. Б. Альберті, Дж. Бруно 

звертали особливу увагу на якості ідеального громадянина, серед яких, на їхню 

думку, мали б бути: глибокі знання, гідність, терплячість, чесність, благородність, 

мужність, активність та інтелігентність, якими мають володіти громадяни держави з 

республіканською формою правління [149, с. 15]. 

Зокрема, італійський мислитель епохи Відродження Л. Бруні у власних працях 

«Восхваляння міста Флоренції» і «Про флорентійську державу», як наголошує 

науковець А. В. Рачипа, розробив цілісне вчення про громадянство і громадянську 
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освіту [149, c. 15]. Наполягаючи на розумінні людини, як «суспільної істоти» (не без 

впливу Арістотеля), Л. Бруні закріплює в науковому дискурсі дихотомію особистого 

й суспільного блага, надаючи перевагу останньому. Представлена ним тріада свободи 

рівності і справедливості у її нерозривній єдності стала революційним проривом того 

часу. Ідеальним громадянином вважався індивід, який є публічною фігурою, володіє 

хорошими навичками публічного виступу й є етично освіченим. А також, здатний до 

консенсусу, розважливий, обережний, чесний, у власних переконаннях спирається на 

розум, а не на використання сили. Як показує історична ретроспектива , влада й 

контроль над містами зосереджувалася в руках середнього класу. Відтак, заслуговує 

точка зору Л. Бруні, що не всякий городянин може бути допущений до влади, але 

кожен може сподіватися на належність до неї [149, с. 15- 16]. 

В абсолютистських монархіях, починаючи ще з XVI ст. право “вважатися 

громадянином” фактично було приватизовано бюрократичною верхівкою. 

Одночасно виникає інший термін – «елітистське громадянство». На думку А. Ю. 

Согомонова, ті версти населення, які навчалися в європейських навчальних закладах 

(університетах) для подальшого професійного зростання та побудови кар’єри на ниві 

державного управління, по-суті, лише й отримували громадянську освіту [161].  

Сенс громадянської освіти періоду абсолютних монархій зводився до того, 

щоби на основі фундаменту різноманітних наукових вчень, розвинути в молодого 

громадянина стійку звичку щодо виконання власного обов’язку перед державою. Такі 

навчальні дисципліни, як історія, юриспруденція, риторика  – мали власну 

громадянську основу [161]. 

Наприкінці XVI ст. на початку XVII ст. у когорті політичних діячів та 

мислителів відбувається трансформація розуміння, що ні сімейне, ні приватне 

виховання не створює справжніх (для держави) громадян. Беззаперечною стає 

необхідність того, що навчальні заклади за функціональним призначенням мають 

бути принципово іншого типу, у яких має відбуватися орієнтація молоді не на війну, 

а на мирне життя, не на бунти, а на соціальне співробітництво, зокрема, мова йде про 

так звані «школи ідентичності», на думку Ж. Бодена [43, с. 22]. А інший відомий 
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мислитель Т. Гоббс у своєму «Левіафані» доводить, що, саме, суверенна влада має 

забезпечувати громадянське просвітництво народу [15, с. 306]. 

Попри зазначене, закцентуємо увагу на тому, що XVIII ст., було непростим для 

подальшого утвердження громадянської освіти в суспільстві. Так званий 

«громадянський пошук» за часів епохи Просвітництва відбувався досить суперечливо 

та неоднозначно. У даному контексті варто звернутися до цитування А. Ю 

Согомонова, який у статті «Гражданское образование в контекстах мировой истории 

(часть 2-я)», зазначає що в цей період: 1) продовжують формуватися держави (в особі 

абсолютної монархії), у яких обстоювалася власна концепція «підданства» та 

формувалися прагнення продукувати на її основі автентичну освітню політику; 2) 

церква продовжує імплементувати у свідомість громадян релігійні уявлення про 

християнський обов’язок і «небесне громадянство»; 3) суспільство, спираючись на 

потреби власних громадян сприяло появі значної кількості літературно-філософських 

гуртків, що розвивали ідею про створення моделі «громадянина світу», який є 

освіченим і керується у власних діях такими принципами, як: світська етика, цінності 

свободи і природні права людини [161]. 

Відповідно, у вказаний час, у країнах Західної Європи великої суспільної 

впливовості набуває єзуїтський орден, створений ще в XVI ст., І. Лойолою. Проте, 

щодо розвитку ідей громадянської освіти, єзуїти у власних переконаннях та діях були, 

вельми, стриманими. Ідейні постулати витримані в строгому, методичному й 

католицькому дусі, підтриманому практиками самодисципліни. Нагадаємо, що єзуїти 

були не терпимими до панування абсолютної влади й без остраху пропагували 

доктрину «тирановбивства», що за таких обставин, неминуче призвело їх до 

конфлікту з центральною владою, і до заборони указом Папи Римського в 1762 р. 

єзуїтського ордену. Єзуїтів звинуватили в діяльності, яка завдає нищівної шкоди 

християнській моралі, нації й королівській владі та яка є руйнівником громадянського 

суспільства й підштовхує людину до непристойних вчинків. Недосконалість 

єзуїтської модель християнського світу й освіченого громадянина програла троїстому 

союзу «король-нація-піддані». 
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Нівелювання єзуїтських поглядів щодо громадянської освіти та відсторонення 

їх від освітніх установ, практично не вплинуло на зміст освіти, проте одночасно 

ознаменувало закріплення концептуальних засад теорії «підданства». Починаючи з 

1760-х рр., громадянська освіта стає предметом відкритої й публічної дискусії. 

Здійснивши значний крок у секуляризації освіти, концептуально її фундаментальні 

положення залишалися досить двозначними. Дистанціюючись від церкви, змістовна 

складова громадянської освіти, все ще, заперечувала єзуїтські підходи. Як приклад, 

наведемо відоме твердження Ф. Вольтера про те, що жебраки повинні залишатися 

неосвіченими, оскільки народом варто керувати, а не навчити його [161]. 

Згадаймо твердження про те, що громадянської освіти в суспільстві має бути «в 

міру», головне, щоби вона не призвела до розхитування основ соціального 

світоустрою. Вказана помірна освітянська позиція, цілком, влаштовувала владу і 

відповідала інтересам концепції освіченого «підданства»: нація й монархія у якій – 

гармонійно «зливалися». Освіта покликана готувати кожного індивіда «для держави», 

а тому має апелювати до змісту її законів і конституційних засад, забезпечувати 

підготовку громадян до суспільного життя, з огляду на християнські ціннісні 

орієнтири. Саме, зазначеної двозначності завжди уникали єзуїти. Вказана важлива 

справа для суспільного прогресу (тобто громадянська освіта) мала покладатися не на 

школи, а функцію з підготовки населення до громадянського життя має забезпечувати 

держава – що, стало невід’ємним переконанням, як стверджував Ж- Ж. Руссо, про що 

й зазначено в його трактаті «Про суспільну угоду або принципи політичного права»  

[155, с. 218]. Втім, Ж- Ж. Руссо дотримувався думки про те, що найкращою формою 

реалізації громадянської освіти може бути лише співучасть громадян у здійсненні 

політичного управління (партиципація), що безпосередньо залежить від 

демократичної коректності конституційних актів тогочасних держав. 

З часом, процес підготовки європейських суспільств до громадянського життя 

в аспекті наявних перешкод і нових можливостей щодо вказаного, став одним із 

лейтмотивів Великої французької революції.  Зазначимо, що одним із революційних 

кредо Великої французької революції було те, що освіта громадян є певним 

механізмом зміни суспільства. Усвідомлення того, що громадянином необхідно 
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«відбутися» (стати) підтверджувалось розумінням про те, що якість бути справжнім 

громадянином не надається під час народження чи за фактом соціального існування. 

Процес реформування освітньої системи почався із публічного обговорення значної 

кількості освітніх проектів, для розробки яких, залучилися провідні мислителі 

тогочасної епохи (Г. Букьє, Ж. Кондорсе, Л. М. Лепелетьє, А. Л. Лавуазьє,                              

О. Г. Мірабо, Ж. Ромма, Ш. М. Талейран, А. Шеньє). З огляду на різноаспектність 

політичних поглядів вказаних авторів, відмінності в методах реалізації їх проектів та 

в термінах їх втілення, зазначимо, що всі вони апелювали до основних цінностей 

Просвітництва та егалітаризму [169]. 

За змістом представлені проекти ретельно регламентували використання 

інструментарію громадянської освіти, де провідне місце відводилося місцевим 

революційним комунам, громадянським театрам, зборам громадян, громадянським 

святам та профільним школам громадянськості й республіканізму. Аналізуючи 

вказане, тогочасні школи функціонували, як позастановий інститут та були 

позбавлені проявів політичного диктату. Вказані освітні заклади були орієнтовані на 

створення єдиної нації, а освіта вбачалася, як засіб громадянського транзиту від 

суспільства тиранів до суспільства вільних громадян. Отже, доцільно підкреслити, що 

за вищевказаних умов, пріоритетом громадянської освіти стало формування та 

розвиток у молодого покоління почуття громадянськості, відповідних навичок та 

моделей поведінки. А основними завданнями громадянської освіти було, насамперед: 

вивчення змісту конституційних положень та оволодіння засобами їх захисту, 

удосконалення методів змістовного «покращення» конституції, а також , визначення 

сукупності моральних складових, які становили її основу. Безпрецедентною подією 

для західної історії стало створення таких інституцій, як «недільні школи 

громадянства», навчатися в яких, мали право громадяни без вікових обмежень та 

незалежно від наділеного певного соціального статусу [161]. 

У подальшому, громадянська освіта (як сама ідея та, як просвітницька 

практика) на початку XIX ст., зайняла належне місце в системі соціально-

гуманітарного знання. Важливим кроком стало виникнення «масового 

громадянства», яке фактично замінило «елітне громадянство», та сприяло 
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докорінному переформатуванню «освітнього порядку денного». Саме, на цьому 

історичному щаблі, самоосвіта починає сприйматися, як базове громадянське право 

людини. Вказаний, на нашу думку, прорив було здійснено в Америці за часів 

президентства Т. Джефферсона (1801-1809 рр.), який став автором концепції 

«свідомого громадянина» (good citizen), особистість якого відомий мислитель 

визначав як індивіда, що добре володіє знаннями про власні громадянські обов’язки.  

Не вдаючись до деталізації тлумачення змісту громадянських обов’язків, визначимо 

їх градацію, аналізуючи точку зору Т. Джеферсона, щодо вказаного. Так, до 

громадянських обов’язків варто віднести низку: 1) обов’язків громадянина перед 

іншим громадянином, як власної держави, так і громади, до якої він належить на 

основі солідарності; 2) обов’язків щодо компетентного виконання власних 

професійних функцій (робоча спеціалізація), а результати виконання яких , будуть 

впливати не лише на виконавця, але й на всіх залучених до цього процесу (тобто 

формування відповідальності); 3) обов’язків, які сприяють повному розумінню 

власних прав, як громадянина-виборця, формуванню справедливого та суворого 

ставлення до носіїв владних повноважень, через систему громадського контролю; 4) 

обов’язків, які формують уважне та належне ставлення до носіїв представницьких 

повноважень через громадянську підзвітність. Зазначені блоки громадянських 

обов’язків і за сучасних умов є актуальними та складають основу сучасного поняття 

«демократичний громадянин». Визначним кроком для розвитку громадянської освіти 

стало трактування Т. Джефферсоном громадянської освіти, як процесу накопичення 

контекстного розуміння. Зазначимо, що відбувалося активне насадження практики 

громадянської включеності дитини в справи місцевої громади (що в кінцевому 

підсумку повинно було призвести до усвідомлення нею цінностей і принципів 

рівності та свободи). Однак, державний діяч вважав, що політичні навички 

відповідального і справедливого управління, плюралізму й конкуренції є 

прерогативою лише для республіканської «еліти» [169]. 

Варто також зазначити і про іншого вченого – Н. Вебстера та його працю 

«Американський тлумачний словник англійської мови» [294]. Вказаний науковець 

уперше систематизував громадянські значення та виступив проповідником 
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громадянського погляду на історію, релігію, географію та моральні традиції держави. 

Н. Вебстер вважав, що за умов відсутності сформованого національного характеру 

Америки, використовуючи просвітницькі зусилля – можливим є імплементування до 

громадянської свідомості молодих поколінь практичних ідей щодо свободи й 

добродіяння, прив’язавши ці ліберальні конструкти до національної ідентичності, яка 

як зазначалося вище, до кінця не була сформована.  

До речі, зазначимо, що в цей час Європа мала автентичний шлях розуміння суті 

та завдань громадянської  освіти. Мова йде про досвід Франції та Британії, який, 

проте, не був позбавлений певних складнощів. Перша складність, яка виникає в 

європейському суспільстві XIX ст., пов’язана з усвідомленням значущості освіти для 

реалізації виборчого процесу. У вказаний історичний період розгортаються палкі 

політичні дискусії щодо розширення електоральних прав громадян. Основним 

аргументом політичних опонентів щодо наділення громадян виборчим правом, була 

теза про неосвіченість значної частини пересічних громадян і, відповідно, їх 

фундаментальна непідготовленість до такого відповідального акту, як голосування. 

Вони, також вважали, що політична свідомість таких громадян не сформована, і це 

робить їх надзвичайно піддатливими до всякого роду політичних маніпуляцій.  

Прихильники максимального розширення виборчого права та збільшення 

електорального корпусу, залучення якомога більшої кількості громадян до виборчого 

процесу, навпаки, стверджували, що участь у виборах неосвічених найнижчих верств 

суспільства є доречним, оскільки ці неосвічені маси керуються у власних судженнях 

і діях не високими науковими знаннями й аристократичною освіченістю, а щирими 

почуттями і громадянськими чеснотами.  

Другою складністю розвитку громадянської освіти в Європі XIX ст., стало 

стримування загальноєвропейського суспільного руху за розширення виборчих прав 

громадян. Ускладнювалася ситуація тим, що в суспільстві виникла сутнісна дилема: 

громадянські права чи громадянська освіта – а саме, недостатнє розуміння з чого 

політично правомірно та варто починати (першочергово). Спричинив зазначену 

диллему – досить низький рівень грамотності. Вказана ситуація сприяла пошуку 

ефективних інструментів підвищення громадянської культури «європейських низів». 
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Так, у початкових навчальних закладах поступово вводяться заняття з 

громадянськості, основною метою яких, стає розгляд правових питань, інституційної 

політичної структури та європейський суспільних традицій. Однак, загальна 

грамотність та накопичення громадянських знань, безпосередньо, не сприяли 

визріванню нових культурних пріоритетів і моральної прихильності європейців до 

цінностей і принципів демократії, не сформували соціокультурний тип 

відповідального громадянина, у якому вже існувала потреба [169]. 

Натомість, на нашу думку, саме з другої половини XIX ст., варто розпочинати 

періодизацію виникнення громадянської освіти, як чинника розвитку демократії.  

Так, лише в другій половині XIX ст., у Європі й Америці паралельно 

відбувається поступова кристалізація двох найважливіших доктрин: 1. В основі 

першої доктрини покладена модель ліберальної демократії, яка системно була 

сформульована Дж. С. Міллем у працях: «Роздумах про представницьке врядування», 

«Про свободу: Есе» [78; 77]. Вчений переконливо доводив, що для розвитку 

суспільства, необхідно створити максимальний простір для громадської діяльності. А 

досягти вказаного, можливо, лише через широке поширення виборчого права та 

активізацію участі громадян (починаючи зокрема, з їхньої участі у вирішенні 

адміністративних справ, судових прецедентів, і, забезпечуючи, у такий спосіб, 

реалізацію принципів гласності та відкритості). За таких умов, індивід матиме 

можливість вільно обговорювати суспільні питання, приймати участь у процесі 

розробки та прийнятті політичних рішень, керуючись власними моральними 

переконаннями, а також брати на себе відповідальність за наслідки власних дій та 

вчинків. На думку Дж. С. Мілля, функції уряду можна поділити на дві групи: 1) 

забезпечення виховання громадян (для формування якомога більшої кількості 

позитивних якостей населення, серед яких: доброчесність, відповідальність, 

активність, наполегливість у досягненні мети та інші); 2) вирішення суспільних 

проблем, з огляду на освітній рівень населення. У даному контексті заслуговують на 

увагу критичні погляди, Дж. С. Мілля щодо основних недоліків решти форм 

правління, серед яких він виокремлює: низький інтелектуальний рівень правління й 

панування інтересів, що суперечать загальному суспільному благу [78]. 
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Необхідною науковою аксіомою щодо реалізації моделі ліберальної демократії 

Дж.С. Мілля є те, що вчений ототожнює демократію з освітою та вважає, що держава 

повинна гарантувати та заперечувати можливість для кожного громадянина 

отримувати освіту й бути залученим до виховного процесу [77]. 

2. Друга доктрина громадянської освіти базується на концепції виховання 

«демократичного громадянина», яка початково виражалася в дихотомії 

громадянської та християнської моралі, що в подальшому стало квінтесенцією 

громадянської освітньої філософії. У XIX ст. (а саме, із середини та до кінця другої 

половини) відбувалося послаблення контролю церкви над освітою, що призвело до 

пошуку змістовних відповідей на актуальні питання: «Як стати громадянином?» та 

«Що означає – бути громадянином?» [162]. 

Примітною, у даному контексті, є діяльність Ж. Фері – французького 

політичного діяча та прем’єр-міністра (1880- 1881 рр.). Протягом декількох років він 

проводив масштабні реформи і створив, по-суті, сучасну європейську систему 

громадянської освіти. Ж. Фері був прихильником послідовного розмежування церкви 

від держави й запровадив методи позбавлення будь-яких можливостей церковного 

впливу на освітній процес. Уперше, за всю історію громадянського освіти 

просвітницькі цілі були сформульовані без будь-якої зацікавленості зі сторони уявної 

фігури Вихователя. Ж. Фері був переконаний, що дитину треба готувати до дорослого 

та самостійного громадянського життя, не вкладаючи у її свідомість апріорних 

шаблонів, ідеологій, заготовлених раніше концептів. Програми громадянської освіти 

мають бути передусім орієнтовані на майбутнє дитини, а не на інтереси влади, церкви 

або інших політичних акторів [162]. 

Суспільно значущою в історії розвитку громадянської освіти стало прийняття 

28 березня 1882 р., у Франції, за сприяння Ж. Фері, закону Французької Республіки 

«Про обов’язкову освіту та виховання дітей від 6 до 13 років». Головною освітньою 

місією стало формування в дітей моральної свідомості і громадянськості, а 

первинною функцією освітніх закладів стало виховання чесних громадян. Як 

наслідок, зміна фігури наставника, який має прививати дітям почуття індивідуальної 
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свободи, формувати культ знання власних прав і обов’язків, навчати толерантності, 

повазі до закону, благодійності, повазі до національних символів тощо [16]. 

Водночас, в Англії представники радикальної філософської школи (серед них 

відомий економіст початку 1800-х Дж. Мілль), вважали, що тільки громадянська 

освіта зробить політику більш демократичною. Насамперед, мова йшла про 

громадянську освіту для робітничого класу, який у той час сприймався 

адміністративними елітами, як неосвічена маса, а тому – абсолютно не достойна бути 

залученою до політичних виборів та політичного процесу загалом [161]. 

Цікавими були ідеї британського громадсько-політичного діяча, одного з 

лідерів чартизму В. Ловетта. Він вважав, що організовувати освіту варто, виходячи 

тільки із власних соціально-політичних цінностей та цілей, позбавляючись расової, 

класової та гендерної диференціації. В. Ловетт наполягав на організації навчальних 

заходів із метою роз’яснення суті політичної системи, реалізації принципів 

верховенства права й поділу влади, усвідомлення прав і обов’язків громадян, 

вивчення молодим поколінням історії та досконале володіння мови. В. Ловетт 

категорично заперечував будь-який державний контроль і, особливо, вторгнення 

уряду в освітнє життя суспільства. Протистояти політиці як «брудній справі», 

можливо, на думку дослідника, лише завдяки створенню ефективної системи 

громадсько-морального виховання середніх і нижчих станів, за умови дотримання 

принципу загальної політичної рівності [9, с. 70]. 

Дещо відмінною є еволюція громадянської освіти в тогочасному 

американському суспільстві. Засновники американських традицій державотворення 

запропонували простий рецепт демократичної стійкості, який передбачає виховання 

молодого покоління на засадах  республіканізму й довіри місцевій владі й чиновникам 

штатів у здійсненні управління освітніми закладами. Проте, у процесі соціального 

ускладнення, появи в Америці індустріальних метрополій, вказаний рецепт 

поступово позбувається актуальності. Втім, вказана порада увійшла до складу ідейної 

спадщини засновників американської держави. Водночас, відбувається пошук нових 

форм і змісту громадянської освіти. 
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Американська концепція громадянської освіти, на відміну від європейської, 

протягом тривалого часу (упродовж XIX– XX ст.) перебувала під тиском різних 

соціальних процесів: прискореної індустріалізації, імміграції населення з усього 

світу, боротьби з работоргівлею, витіснення корінних народів, етнічної та расової 

сегрегації, постійного розширення кордонів країни. 

Держава, цілком конкретно, визначила завдання громадянської освіти, яке 

полягало: в організації та проведенні заходів, так званого, громадянського 

«щеплення» для етнічного населення (аборигенів) та емігрантів задля зміни їх 

свідомості шляхом вивчення засад англосаксонського права та особливостей форми 

правління, основних засад політичного режиму тощо. Вказані заходи сприяли б 

запобіганню (позбавленню) американським суспільством загрози від вказаних верств 

населення, які не володіли англосаксонськими уявленнями про «добро», 

«праведність», «добродіяння», «справедливость»; у формуванні почуття поваги до 

американських інститутів і національних демократичних звичаїв та цінностей. Значна 

кількість штатів відмовляється від інституційного різноманіття в середній освіті і 

впроваджує модель уніфікованих початкових шкіл (common schools), здебільшого 

відкритих для дітей, хоча і з певними обмеженнями. Основним завданням діяльності 

зазначених освітніх закладів стало формування нового покоління «добропорядних» і 

патріотичних американців, вихованих на ціннісних орієнтаціях та пріоритетах 

протестантської етики й культури [162]. 

Зазначимо, що в першій половині XIX ст., американці відмовилися від 

електоральних цензів, а вже в другій половині XIX ст., зросла кількість іммігрантів, 

що сприяло збільшенню кількісних показників електорального корпусу. Отже, 

проблемним завданням громадянської освіти американського суспільства став процес 

«онаучення» нової категорії виборців. У даному контексті мова йде не про зубожілі 

та неосвідченні верстви (як у Європі), а про особливі категорії населення (чорношкірі, 

чіканос, китайці, індійці, іммігранти першого покоління та інші). Відомо, що для 

ліквідації елементарної безграмотності в освітніх закладах було розпочато 

викладання таких навчальних дисциплін, як: історія, географія, основи 

конституційного права, проте вказане не сприяло єднанню молодої нації, оскільки 
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була відсутня загальна концепція щодо методології вказаних дисциплін. Особливо, 

вказане було помітно напередодні Громадянської війни (1861–1865 рр.). За 

твердженням А. Ю. Согомонова, освітні заклади в різних штатах, хоч і 

позиціонувалися, як інтегровані (загальні й публічні), але найчастіше залишалися 

сегрегаційними, на засадах роздільного навчання щодо расової, конфесійної та 

гендерної ознак [161]. Зокрема, массачусетський політик Х. Манн, наполягав на 

реалізації принципу рівного й загального доступу дітей до освіти й був переконаний, 

що держава покликана послідовно вказаний принцип реалізовувати. Х. Манн, вважав, 

що громадянська освіта має розвиватися шляхом реалізації двох автономних, але 

взаємопов’язаних векторів: навчального та афективного. Перший відповідав за 

формування інтелектуального потенціалу, другий мав розвивати соціальні почуття (а 

саме, громадянську мораль). Х. Манн сконструював успішну методику впровадження 

громадянської освіти для інших штатів країни, через створення централізованої 

системи громадянської освіти, забезпечення державного контролю за освітніми 

програмами, введення офіційного обліку і статистики, залучення професійних 

наставників, організацію тренінгів та інше. Дана практична спадщина Х. Манна була 

першоосновою американської доктрини громадянської освіти, задля досягнення 

«нової» демократичної ідентичності та зародження ліберального духу молодої нації. 

Натомість лише в 1874 р., глава федерального департаменту освіти – Дж. Ітон 

розповсюдив циркуляр «Основні положення про теорію освіти в США», у якому 

вперше проголошувався принцип загального освітнього права для всіх дітей. Вказана 

дія вищезазначеного американського державотворця, обґрунтовувалася наявністю не 

звичайної потреби американської індустрії в існуванні інтелектуальної робочої сили, 

як вважалося попередньо, а політичним аргументом, суть якого полягала в тому, що 

без просвітницького вирівнювання дітей, які мали різне станове походження – 

подальше існування демократичної республіки неможливе [49, с. 134]. 

Отже, друга половина XIX ст., характеризувалася розвитком громадянської 

освіти в умовах первинної кристалізації ідей демократії, зокрема, у контексті моделі 

ліберальної демократії Дж. С. Мілля та концепції виховання «демократичного 

громадянина». Громадянська освіта поступово перетворюється на універсальну 
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доктрину, у якій принцип релігійності освіти замінюється на принцип світськості, а 

принцип сегрегаційного навчання замінюється на принцип просвітницької рівності 

дітей – представників із різних станів, без розподілу за расовою, конфесійною чи 

гендерною ознаками. Змінюється соціальне призначення «Вихователя» в набутті 

демократичних цінностей та формуванні нових норм поведінки. Програми 

громадянської освіти орієнтуються на виховання молодих громадян без впливу на їх 

поведінку владних інтересів та інтересів різних політичних акторів. Громадянська 

освіта зазначеного періоду вперше визначає власну місію: «Як стати громадянином?» 

[77; 76]. 

Початок XX ст., ознаменував утвердження попередніх демократичних ідей. Як 

вважає дослідник В. В. Сенько, у цей час поняття «громадянська освіта» (від 

англійського «civic (democratic) education») стає загальноприйнятим. І тлумачиться  

суть вказаного поняття в значенні підготовки громадян до громадського життя в 

умовах демократичної держави [157, с. 58]. Громадянська освіта зі стихійної, 

необов’язкової та хаотичної практики – перетворюється на структуроване та 

систематизоване навчання громадян. Зокрема, в 1934 р. у Великобританії, 

приватними особами було засновано першу європейську Асоціацію громадянської  

освіти (Association for Education in Citizenship) [178, с. 19]. Власну діяльність 

Асоціація розпочала із задекларованого звернення про те, що з огляду на зростання 

проблем у суспільстві та посиленню негативного впливу тоталітарних держав, 

необхідно більш усвідомлено навчати молодь суспільним обов’язкам громадян 

демократичної держави. Представники Асоціації під громадянською освітою 

розуміли процес формування моральних якостей, необхідних громадянам демократії, 

заохочення раціональних думок щодо вирішення повсякденних справ і отримання 

знання про особливості сучасного світу, що зазвичай, є результатом вивчення курсів: 

історії, географії, економіки, громадянськості і громадських справ [178, с. 20]. До 

керівного органу Асоціації увійшли відомі суспільствознавці та політичні діячі:             

В. Беверідж, Б. Вебб, Д. Гобсон, Д. Гуч, Д. Коул, Г. Ласки, Н. Ейнджел, Г. Уеллс; та 

знані вчені Д. Адамс, П. Нанн, С. Норвуд, Д. Меррей. Очолював її тривалий час 

колишній прем’єр- міністр   С. Болдуін, а віце-президентами стали: парламентський 
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секретар міністерства освіти К. Ліндсей та колишній міністр освіти Г. Фішер. Завдяки 

діяльності Асоціації громадянської освіти було видано журнал «Громадянин», 

опублікована значна кількість книг, які стосувалися тематики, проблематики та 

методології реалізації громадянської освіти. У 1940 р., на конференції в Оксфорді 

спільно з громадською організацією «Співдружність» на користь «нової» освіти, було 

створено – Раду реформування навчального плану. У 1944 р. за сприянням 

представників Ради реформування навчального плану було опубліковано працю 

«Зміст освіти», яка висвітлювала позицію зазначеного органу щодо громадянської 

освіти молоді. Першочергово обґрунтовувалася необхідність формування 

поколіннями британців системи політичних цінностей, що є в основі демократії, а 

також створення своєрідної політичної філософії та побудови механізму обговорення 

питань, які стосуються політичної сфери та трактування суті певних ідейно-

політичних позицій [178, с. 19-20]. 

У США на початку XX ст., громадянська освіта стає масовим явищем, яке 

сприяє підготовці громадянина не лише до відповідальної ролі виборця, але й до 

набуття захисного імунітету від агітації і пропаганди, останні поширюються на всі 

демократичні інститути влади. Громадянська освіта перетворюється на важливий 

чинник закріплення демократичної стійкості держави, нарешті, отримує повне 

визнання в академічних дослідженнях і повноцінне наукове обґрунтування. У 

науковому дискурсі остаточно закріплюється поняття «свідомий громадянин» (good 

citizen), яке описує сукупну громадянську компетентність, створену на базі 

політичного навчання, морально-релігійного виховання й дотримання символічних 

ритуалів [162]. «Свідомий громадянин» у системі громадянського знання стає 

центральним емпіричним, а не інтуїтивним поняттям із невиразним змістом. Місія 

громадянської освіти трактується, відтепер, не як початкове ознайомлення-

інструктаж в області того, як влаштований і як функціонує уряд, як діє конституція 

та формується влада загалом, а як глибоке занурення в контексти того, що є 

суспільство й держава, що, можливо, і необхідно зробити для їх вдосконалення, яка у 

вказаному процесі відповідальна роль та яке призначення громадянина. 

Узагальнюючи зазначимо, що громадянська освіта створює своєрідну «революцію», 
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забезпечуючи зміну оповідно-споглядальної моделі пізнання соціального й 

політичного світу до активістської, дієвої і прагматичної моделі. Відповідно до 

фокусу уваги, здебільшого, позбавляючись місії – наукового обґрунтування та 

концептуального вивчення, громадянська освіта починає опікуватися вирішенням не 

загальнодержавних абстрактних питань, а повсякденними завданнями, як покращити 

громадянське життя, зробити його безпечним, цікавим, динамічним, а також, 

діяльністю (ефективною та прозорою для громадянського суспільства) 

відповідальних за це осіб та інститутів. За таких обставин у державі посилюється 

видавнича активність, зокрема, видано понад двадцять п’ять наукових праць. 

Знаковою подією cтало опублікування головної праці американського філософа Дж. 

Дьюї «Демократія й освіта». Дж. Дьюї визначив демократію в такий спосіб: 

«Демократія – це більше ніж форма правління, це, насамперед, спосіб асоційованого 

життя, взаємопов’язуюче спілкування». Дж. Дьюї вказує на те, що людина, яка 

усвідомила і виконує свій громадянський обов’язок – у майбутньому стане не тільки 

виборцем і громадянином, а й буде сама надавати освіту власним нащадкам у дусі 

демократії, що забезпечить наступність у розвитку суспільства. Людина майбутнього 

набуде професії, яка буде корисна соціуму, і забезпечить її незалежність та повагу. 

Така особистість, як член спільноти визнаватиме його цінності. Адже, в умовах 

ускладнення та посилення різноманітності політичного життя, громадянська освіта є 

важливим чинником політичної ефективності. Саме, високоосвічений електорат та 

його представники здатні подолати загрозу невігластва, спалахи некерованості та 

насильства. Крім вказаного, освіченими, політично грамотними людьми, які вміють 

формувати та висловлювати думки, неможливо маніпулювати [28, с. 87]. 

Наприкінці двадцятих років минулого століття майже у всіх штатах були 

прийняті регіональні закони, які зобов’язали проводити оновлену громадянську 

освіту. Однак наявність значної кількості посібників, що спричинило появу 

методичного дисбалансу, наявність невизначеності в ключових поняттях і, 

безсистемність у трактуваннях категорії громадянськості, позбавляли нову систему 

цілісності. Очевидно, що зазначений негативний вплив на громадянську освіту 

здійснило болюче расове питання й наявність незбалансованої динаміки масових 
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політичних настроїв, як-то – Велика депресія, Новий курс, Друга світова війна, що 

незмінно заважали громадянській освіті стати національним пріоритетом. Даний 

статус громадянська освіта набула в США лише наприкінці 1970-х рр., всередині 

американського суспільства й після невдалих наслідків в’єтнамської війни, за умов 

необхідності розвитку громадянської освіти задля подолання хаотичних тенденцій 

формування громадянського суспільства в американській державі [162]. 

Отже, у вказаний період стало очевидним те, що масове громадянство може 

загрожувати політичній стабільності якщо не розпочати впровадження систематичної 

громадянської освіти, особливо серед представників нижчих верств суспільства, які 

лише частково отримали право голосу. Вказане загальне розуміння сформувалося, 

шляхом поєднання тиску протестних сил «знизу», та завдяки переосмисленню, 

оновленню поглядів на суспільну місію громадянської освіти. 

Як засвідчила практика становлення громадянської освіти в другій половині XX 

ст., у країнах усталеної демократії розпочинаються перші ґрунтовні дослідження, 

предметом яких і стає громадянська освіта. 

Зазначимо, що початком створення та реалізації європейської програми 

громадянської освіти вважається 1978 р. У цей час у м. Відні було проведено 

Міжнародний конгрес із питань впровадження методики викладання прав людини, 

організатором якого виступило ЮНЕСКО [285]. Результатом діяльності конгресу 

стало напрацювання низки рекомендацій щодо освіти в галузі прав людини. У 

подальшому, на підставі вказаних рекомендацій Комітет міністрів Ради Європи 

ухвалив Резолюцію (78) 41 «Про вивчення прав людини» [259].   

З часом у 1982 р., за участю Ради Європи було організовано і проведено 

конференцію за тематикою: «Підготовка до життя», основним результатом діяльності 

якої, стало сформоване усвідомлення про те, що майбутнє держав Європейського 

співтовариства залежить від здатності й готовності всіх членів ЄС прийняти, зберегти 

й підтримати загальнолюдські цінності, демократію і права людини [163, с. 123]. У 

1985 р. в м. Обервезелі (Німеччина) було засновано «Європейський центр 

громадського виховання» (European Centre for Community Education). Основною 

метою діяльності якого, стало прагнення учасників цієї організації імплементувати у 
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свідомість громадян концепцію Європи, як соціальної спільноти. У даному контексті 

термін «громадянська освіта» використовується для залучення людей до соціальної 

діяльності, співпраці в громадах, роботи з молоддю та зі знедоленими людьми, а 

також, для організації інших освітніх заходів. Вказана організація покликана сприяти 

поширенню знань і кращому розумінню культурних цінностей європейських країн 

серед молоді, акцентуючи увагу на вивченні цих європейських цінностях, шляхом 

накопичення освітнього досвіду та реалізації навчальних заходів для молодих 

європейців [275]. 

Подальшим кроком розвитку громадянської освіти стало проведення в 1993 р., 

ЮНЕСКО двох значних заходів: Міжнародного конгресу «Освіта – для прав людини 

й демократії» в м. Монреаль (Канада) та Всесвітньої конференції з прав людини  у м. 

Відні (Австрія). Під час дискусійних обговорень на вказаних заходах було 

акцентовано увагу на необхідності забезпечення широкої освітньої діяльності з 

реалізації прав людини, розвитку гуманітарного права, демократії [189].  

У 1995 p.,  як зазначає дослідник С. Ф. Клепко в м. Прага політичні діячі, 

науковці та педагоги з п’ятдесяти двох країн світу, створили міжнародний консорціум 

із громадянської освіти – CIVITAS International [273] та прийняли Декларацію 

CIVITAS, у якій наголошувалося, що, незважаючи, на суспільні відмінності різних 

країн та культур, усі вони мають значну кількість спільних загроз громадянському 

життю в загальних площинах соціального, економічного й політичного життя [268]. 

Прагнучи створити й підтримувати в усьому світі мережу, що надасть громадянській 

освіті більшої пріоритетності серед питань міжнародного порядку денного, CIVITAS 

International організовує активний особистий та електронний інтерактивний обмін 

програмами, навчальними методами, результатами досліджень сукупних складових 

освіти з проблем громадянськості, економічних знань та історії [57, с. 63]. 

Важливим кроком на шляху формування громадянської освіти у європейських 

країнах став ініційований і реалізований Радою Європи в 1997 р. масштабний проект 

«Освіта для демократичного громадянства» (Education for Democratic Citizenship) 

метою якого, було вивчення ціннісних орієнтацій та вмінь, необхідних особистості 

для того, щоби стати активним громадянином демократичного суспільства, а також, 
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відпрацювання шляхів набуття зазначених компетенцій, визнання сутності 

громадянської освіти. Реалізація проекту була спрямована на розвиток активної 

громадянської позиції через навчання впродовж усього життя, як у межах 

формального, так і неформального освітнього середовища [10]. 

Також, за необхідне вважаємо зазначити, що прийнята в 1999 р. Радою Європи 

«Декларація та програма освіти для демократичного громадянства, яка ґрунтується 

на правах і обов’язках громадян» зазначала, що навчання демократії повинно стати 

«значущим компонентом усієї освітньої, виховної, культурної та молодіжної 

політики і практики» [86, с. 9]. У вказанному документі громадянське виховання 

трактується, як справа впродовж життя. Відповідно, такий виховний процес має 

охоплювати всі вікові групи, незважаючи на вікові ознаки, розвиватися в сім’ї, у 

навчальних закладах, на робочому місці, у межах діяльності професійних, політичних 

і неурядових організацій, у територіальних громадах, а також через ЗМІ. До того ж, 

Комітет міністрів Ради Європи закликав істеблішмент світових держав сприяти 

демократичному вихованню громадян, зробивши його найважливішим компонентом 

усіх політичних програм і практичних дій, що стосуються освітньої сфери, 

професійної підготовки, культурних цінностей і молодого покоління [172]. 

Знаковою подією щодо розвитку громадянської освіти, стало створення 

«Центру громадянської освіти» (Center for Civic Education) у Сполучених Штатах 

Америки в 1964 р., у м. Калабасас (штат Каліфорнія). З 1981 р., і дотепер «Центр 

громадянської освіти» функціонує, як міжнародна, неурядова й неприбуткова 

організація, що передбачає досягнення основних цілей, які полягають у допомозі 

громадянам розвинути: (1) поглиблене розуміння інститутів конституційної 

демократії та фундаментальних принципів і цінностей, на яких вони засновані; (2) 

формування навичок, щодо необхідності участі громадян, як компетентних і 

відповідальних, у суспільно-політичному житті; (3) готовність використовувати 

демократичні процедури для прийняття рішень та управління конфліктами. Серед 

здобутків організації є реалізація проектів: «Ми – люди»: Громадяни та Конституція; 

«Ми – люди»: Громадянин, Основи демократії, Громадяни та уряд; «Res Publica»: 

Міжнародна основа для освіти в демократії [283]. 
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Що стосується розвитку держав – «молодих демократій», то наприкінці XX ст., 

як зазначають представники Аналітичного центру «Обсерваторія демократії» С. 

Топалова та О. Українець, роль громадянської освіти в таких державах суттєво 

змінюється [172]. Вказано, що під час посткомуністичних перетворень у країнах 

Центральної та Східної Європи, починаючи 1989 р. та за умов проведення 

економічних і політичних реформ у Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, Болгарії, 

Румунії та республіках колишньої Югославії – Боснії та Герцеговині, Сербії й 

Чорногорії, Македонії, Хорватії, Словенії й Албанії, громадянська освіта 

перетворюється з інструменту політичної індоктринації в суттєвий чинник 

трансформаційних перетворень. До впровадження вказаного реформування, курс 

розвитку громадянської освіти був спрямований на посилення позицій верховної 

влади, на контроль над духовним життям суспільства, на забезпечення практичного 

виконання завдань правової просвіти та на виховання вірних ідеології громадян. 

Адже, надзвичайно важливим завданням політичних систем того часу, було 

переконання власних громадян у тому, що наявний лад є реальним втіленням 

справедливого, найбільш досконалого суспільства, яке ставить за мету захист та 

реалізацію інтересів всього народу, а, власне, держава та органи влади мають 

забезпечувати реалізацію вказаних завдань. Зазначені дії необхідні для мобілізації 

громадян для досягнення ідеалів прийнятих ідеологічних доктрин. Громадянська 

освіта традиційно мала державницький характер, регулювалася виключно органами 

державної влади й управління. Відбувалося відчуження сім’ї від навчання власної 

дитини та проблем навчальних закладів. Здебільшого громадяни не мали уявлення 

про можливості реалізації власних прав, так само як, і не знали про існування 

Загальної Декларації й міжнародних пактів, які були не оприлюднені в суспільстві, а 

опубліковані значно пізніше. Владні структури тогочасних політичних режимів не 

передбачали наявність існування механізмів та функціонування інститутів, 

необхідних для забезпечення реалізації громадянських прав. Їх єдиним джерелом 

була, власне, держава, яка не була зацікавлена в репрезентації демократичних 

цінностей [50]. 
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Очевидно, що в державах із таким демократичним режимом, питання щодо 

підвищення політичної компетентності громадян неминуче актуалізується в площині 

проблематики громадянської освіти, яка повинна змінити людину так, щоби вона 

стала здатною «приймати свої власні рішення на підставі власних думок, яка без 

страху може оскаржити думки іншої людини, але водночас поважаючи її особистість 

та позицію; яка може змінити власні погляди, якщо факти виправдовують цю зміну, і 

могла б приєднатися до інших, якби спільні зусилля були більш ефективні, ніж 

діяльність на самоті» – вважає дослідник Дж. Дж Пілон [134, с. 13- 14]. 

З початком трансформаційних перетворень, саме громадянська освіта, стала 

потужним чинником, який прискорив звільнення від довготривалої залежності та 

наслідків управлінських рішень, прийнятих за умов централізації владних відносин. 

Громадянська освіта сприяла підготовці громадян до процесу адаптації в новому 

незалежному демократичному суспільстві. Це відбулося через засвоєння 

громадянами знань про суспільство, набуття навичок демократичного громадянства, 

засвоєння цінностей та норм нового демократичного порядку. 

Динамічні зміни сучасного світу породжують нові феномени. На початку XXI 

ст., як вважає В. В. Тесленко, людство у своєму історичному розвитку постало перед 

необхідністю об’єднання зусиль щодо розв’язання проблем глобального характеру 

[170, с. 69]. Водночас, дослідник В. В. Сенько додає, що першочерговою має стати 

концепція транснаціонального (глобального) громадянства, яке, на думку вченого, 

має сприяти вихованню «громадян світу», здатних вийти за межі етноцентризму та 

корпоративних інтересів [158, с. 112]. 

Концепція глобального (транснаціонального) громадянства (global citizenship) 

спирається на основні принципи глобальної етики, глобальної справедливості й миру, 

та демонструє важливість їх дотримання в сучасному взаємозалежному світі. 

Глобальне громадянство повинно застосовуватися у всьому світі, для забезпечення та 

зміцнення миру й імплементування поняття громадянства на глобальний рівень. 

Феномен глобального громадянства тісно пов’язаний із поняттями глобалізації та 

космополітизму. Проте, акцентуючи увагу на глобальному громадянстві, не варто 

мати на увазі лише європейське громадянство (в межах ЄС), воно, також не зменшує 
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ваги, національної ідентичності та патріотизму. Глобальне громадянство не заперечує 

інші концепції громадянства, а лише доповнює їх. До того ж, глобальний громадянин 

не зводиться лише до продукту глобалізації та розвитку глобальної комунікації. У 

даному контексті мова йде про збереження національних кордонів і національної 

культури [220, с.14- 15]. 

Концепція глобального громадянства спрямована на співставлення розуміння 

суті інтересів локальних груп та глобального контексту, на необхідність дотримання 

прав людини та захисту людської гідності всіх людей на планеті. Одним з основних 

принципів концепції глобального громадянства є повага до громадян, незалежно від 

расових, релігійних відмінностей або віросповідання та створення універсальної 

симпатії до них за межами міжнаціональних бар’єрів. Будь-який активізм у межах 

глобального громадянства передбачає відповідальність щодо скорочення 

міжнародних нерівностей (як соціальних, так і економічних); утримання від дій, які 

можуть порушувати фізичний стан та матеріальне благополуччя людей; уникнення 

деградації навколишнього середовища. Глобальне громадянство повинно зобов’язати 

громадян діяти усвідомлюючи, що світ є співтовариством у глобальному аспекті, 

визнавати і виконувати свої зобов’язання щодо глобального світу, дотримуючись 

громадянських прав [158, с. 113- 114]. 

У контексті глобального громадянства набувають актуальності проблеми 

сталого розвитку та ресурсоорієнтованої економіки, які мають бути враховані в 

реалізації громадянської освіти, як процесу підготовки свідомого й активного 

громадянина, готового до компетентної участі в житті суспільства. 

Отже, концепція глобального громадянства у впровадженні та  розвитку 

громадянської освіти формує в громадян відчуття власної залученості до світового 

співтовариства, забезпечує мотивацію до активної участі громадян, не лише в межах 

локальної спільноти, а й у процесах становлення та розвитку демократії в державі, 

залученні та вирішенні глобальних проблем людства, покращенні життя всіх членів 

суспільства. 

Вищезазначені аспекти розвитку громадянської освіти зумовили актуальність і 

складність проблематики щодо її основних засад на даному етапі.  
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Американський дослідник Б. Барбер зауважує, що на початку нового XXI ст., 

«є лише одна дорога до демократії – освіта» [199, с. 23]. Він наголошує на тому, що 

демократія потребує «громадянської підготовки та громадянської компетентності для 

ефективної участі в обговоренні та ухваленні рішень», а не лише для реалізації всього 

спектра форм політичної участі громадянам, що діють у межах певної політичної 

системи. У даному контексті демократія, на думку автора, розуміється як пряме 

правління освічених громадян, зокрема добре поінформованих громадян, які 

віддалилися від винятково власних інтересів настільки, наскільки суспільна сфера 

відокремлена від приватної. Як висновок: «Демократія – це не стільки правління 

народу чи правління мас, скільки правління освічених громадян», з чим варто 

погодитися [199, с. 23]. 

З огляду на думку американського дослідника, варто погодитися з існуючим 

ситуаційним фактом реальності – владі впливати на неосвічене населенням набагато 

легше, адже переконувати не підготовлену аудиторію, можливо, використовуючи 

мінімум аргументів. Як зауважує Б. Барбер «Політика стає для громадян їх 

університетом, громадянська сфера – їх тренувальним майданчиком, а участь у 

політичному житті – їх наставником», підкреслюючи, водночас, що успіх 

демократичних перетворень залежить від рівня політичної компетентності, та 

визначається регулярністю участі та рівнем політичної активності громадян  [3, с. 

261]. 

Розуміння важливості вивчення проблематики громадянського освіти спонукає 

представників влади європейських країн та керівництво органів Ради Європи  

розробити концепції, програми та плани дій із її реалізації. На початку XXI ст., Рада 

Європи запровадила широкомасштабну програму навчання демократичної 

громадянськості та прав людини : «Освіта для демократичного громадянства та прав 

людини». Керівні органи Ради Європи приймають низку рекомендаційних 

документів, з яких найбільш значущими вважаються: Рекомендації Комітету 

міністрів Ради Європи з питань виховання демократичної громадянськості від (2002 

р.), Декларації європейських міністрів освіти з інтелектуальної освіти в новому 
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європейському контексті (2003 р.), Рекомендації (2008 г.) з просування культури 

демократії і прав людини через освітній процес [274]. 

Як наголошує українська дослідниця О. В. Василенко, у 2000 р. міністри освіти 

європейських країн прийняли «Краківську резолюцію і проект керівних принципів 

навчання демократії» [224]. У вказанному документі зазначалося, що громадянська 

освіта ґрунтується на фундаментальних принципах поваги до прав людини, 

плюралізму, демократії й верховенства права. Громадянська освіта зосереджує увагу 

на правах і обов’язках громадян, наділяючи їх відповідними компетенціями, 

необхідними для участі в суспільному житті, виховує повагу до культурної 

різноманітності; відіграє важливу роль у боротьбі проти насильства, ксенофобії, 

расизму, агресії, націоналізму та нетерпимості; сприяє збереженню соціальної 

однорідності, дотриманню соціальної справедливості й загального суспільного блага; 

зміцнює громадянське суспільство шляхом підвищення рівня освіченості громадян і 

формування в них демократичних умінь, тобто, має на меті підготовку молоді та 

дорослого населення до активної участі в житті демократичного суспільства. 

Відповідно до «Краківської резолюції і проекту керівних принципів навчання 

демократії», громадянська освіта має ґрунтуватися на багатовимірному підході до 

громадянства, що включає: 1) політичний вимір – участь у процесі прийняття рішень 

та використання політичної влади; 2) правовий вимір – знання та використання прав 

громадянина, дотримання його обов’язків; 3) культурний вимір – повагу до історії й 

культури інших народів, внесок у розбудову мирних міжнаціональних відносин; 4) 

соціальний та економічний вимір – боротьбу з бідністю та відчуженням, пошук нових 

форм праці і зміцнення громади, виявлення економічних чинників розвитку 

демократичного суспільства; 5) європейський вимір – усвідомлення єдності та 

багатоманітності європейської культури, відпрацювання навичок життя в 

європейському контексті; 6) глобальний вимір – усвідомлення та сприйняття 

глобальної солідарності [10, с. 2-3]. 

Також, принципи і зміст освіти для демократії було викладено у 2002 р., у 

Рекомендаціях Комітету міністрів ЄС «Про навчання демократичного громадянства». 

Змістовно у вказаному документі зазначалося, що громадянська освіта є чинником 
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забезпечення, взаєморозуміння, інтеркультурної освіти й міжрелігійного діалогу, 

гендерної рівності. Формування громадянської освіти здійснюється як формальними, 

так і неформальними соціальними інститутами, серед яких, важливу роль відіграє 

сім’я. Ядром сучасної громадянської освіти, на думку авторів документу, є: 

викладання й вивчення концепцій прав людини, нормативно-правових засад 

становлення сучасного демократичного суспільства; набуття громадянами вміння 

розв’язувати політичні, соціальні, культурні, ідеологічні, екологічні проблеми, які 

виникають у процесі розвитку суспільства, формування здатності критично 

оцінювати досвід минулих поколінь і власною працею примножувати його 

досягнення й багатства. Також, у цитованих нами рекомендаціях наголошувалося, що 

освіта для демократичного громадянства повинна бути основою освітньої політики й 

відповідних реформаційних змін. Визначальною метою громадянської освіти має 

стати розвиток відкритого, вільного суспільства, що ґрунтується на принципах 

терпимості і справедливості. Саме тому, освіту для демократичного громадянства 

доцільно, розглядати і як комплексний механізм розвитку, орієнтованого на цінності 

знань, які готують громадян до активного життя в умовах плюралістичної демократії. 

Така освіта розвиває самосвідомість, критичне мислення, свободу вибору, стверджує 

спільність цінностей, повагу до різноманітностей, створює конструктивні відносини 

між людьми задля мирного врегулювання конфліктів, а також формує глобальну 

перспективу, в основі якості й цінності, що є значущими, як для особистого розвитку 

кожного громадянина, так і для демократичного суспільства загалом [10, с. 3]. 

Наступним кроком розвитку громадянської освіти, за сприянням Ради Європи, 

стало ухвалення у 2004 р., Рекомендації Комітету міністрів, де зазначалося, що 

громадянська освіта є чинником забезпечення соціальної однорідності, 

взаєморозуміння, інтеркультурної освіти й міжрелігійного діалогу, тендерної 

рівності; яка здійснюється як формальними, так і неформальними соціальними 

інститутами, серед яких важливу роль відіграє сім’я [163, с. 125]. Прикметним є те, 

що в цьому році була cтворена мережа організацій громадянської освіти у Європі 

«NECE» (Networking European Citizenship Education). За сприяння цієї організації 

було запроваджено низку різноманітних заходів, для заохочення до співробітництва 
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та взаємодії в галузі громадянської освіти. NECE прагне забезпечити зацікавленість 

та надихнути до транснаціональних обговорень комплексу питань та актуальних 

проблем, що стосуються цієї галузі. Вказана організація об’єднує вчених та політиків, 

експертів і тренерів, представників ЗМІ та неурядових організацій для виконання 

вказаних важливих завдань [281]. 

Доречним вказати, що значним кроком до всебічного поширення громадянської 

освіти, на думку дослідниці О. Б. Осавульчик, стало проголошення Радою Європи, 

2005 р. – роком громадянської освіти для реалізації таких цілей, як: сприяння 

визнанню пріоритетної ролі громадянської освіти в освітній політиці країн-членів 

Ради Європи; створення освітянам і всім зацікавленим особам можливостей щодо 

вивчення кращих загальноєвропейських та національних здобутків у розробці змісту, 

форм і методів громадянської освіти; підтримка ініціатив щодо створення умов для 

співпраці освітніх установ та широкої громадськості у сфері громадянської освіти  [85, 

с. 54]. 

Іншою важливою подією в розвитку громадянської освіти стало прийняття у 

2010 р., Радою Міністрів Ради Європи – Хартії з освіти для демократичного 

громадянства та освіти з прав людини [181]. Хартія стала результатом багаторічних 

дискусій та напрацювань робочих експертних груп щодо систематизації 

попереднього досвіду Ради Європи у сфері навчання громадянству та правам людини 

й окреслення напрямів майбутньої діяльності для країн-членів Ради Європи. 

Вказаний документ мав рекомендаційний характер, у якому визначалися базові 

поняття та рекомендації щодо впровадження освіти й навчання у сфері демократії, 

громадянства та прав людини. Важливою перевагою вказаного документа стало 

забезпечення систематизації освіти з демократичного громадянства та освіти з прав 

людини, які тривалий час стосувалися різних сфер політики (освітньої й молодіжної). 

Хартія повинна допомогти європейським країнам удосконалити стандарти у сфері 

освіти, наголошуючи, насамперед, на визначеній ролі освіти в процесі формування 

демократичного громадянства та прав людини [10, с. 4]. 

У 2014 р., було розроблено Рекомендації «Визначення та дослідження 

показників підтримки Європейським Союзом громадянської освіти», у яких 



51 
 

запропоновано перелік принципів для планування й реалізації проектів у сфері 

громадянської освіти, а також, представлено систему показників для моніторингу та 

оцінки освітніх програм [234]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що на початку 2016 р., також була представлена 

«Освітня програма діяльності 2016-2017» («Education Programme of activities 2016-

2017»), спрямована на розробку норм та визначення найкращих практик (керівних 

принципів, рекомендацій щодо підвищення ефективності освітньої політики) та 

набуття навичок громадянської активності в демократичному суспільстві [216]. 

Таким чином, варто констатувати, що європейський і світовий досвід 

становлення та розвитку громадянської освіти містить значні теоретичні і практичні 

напрацювання, які доцільно вивчити, узагальнити й активно впроваджувати. 

Громадянська освіта постає одночасно об’єктом дослідження і пріоритетним 

напрямом діяльності Ради Європи, життєдіяльності європейського суспільства та 

формування державної політики, шляхом реалізації сучасних реформ у багатьох 

країнах світу (зокрема, у Республіці Польща та Україні). 

За умов сьогодення постають нові виклики у сфері громадянської освіти, які 

пов’язані з активним розвитком інформаційного суспільства, зі швидкістю процесу 

урбанізації, зростанням інформаційної конкуренції, появою нових форм соціальної 

взаємодії та форм правління суспільством (наприклад, нетократії, медіакратії, 

інфократії). 

Вказане сприяло появі «цифрового громадянства» (digital citizenship), яке 

спирається на використання інтернет-ресурсів та інших цифрових технологій, для 

підготовки громадян до відповідальної участі в соціальній та громадській діяльності  

[4]. 

Американський дослідник М. Рібл (M. Ribble), у 2016 р., виокремив дев’ять 

елементів цифрового громадянства [257]: 

1. Цифровий доступ: електронна участь у житті суспільства. Підтримка рівних 

цифрових прав та можливостей електронного доступу всіх громадян; 

2. Цифровий зв’язок: електронний обмін інформацією. Завдяки стрімкому 

розширенню у XXI ст., комунікаційних можливостей виникає широкий вибір 
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варіантів обміну інформацією (наприклад, електронна пошта, мобільні телефони, 

соціальні мережі). Кожен громадянин має можливість спілкуватися і співпрацювати 

з будь-ким, з будь-якого місця й у будь-який час; 

3. Цифрова грамотність: впровадження системи навчання щодо використання 

цифрових технологій. Готовність і спроможність особистості застосовувати 

інформаційно-комунікаційні технології впевнено, ефективно, критично й безпечно в 

різних сферах життєдіяльності (інформаційне середовище, комунікації, техносфера 

тощо) на основі оволодіння відповідними компетенціями як системою нових знань, 

умінь, відповідальності та мотивації; 

4. Цифрова торгівля: електронна купівля та продаж товарів. Цифрові громадяни 

повинні знати, як бути ефективними споживачами в новій цифровій економіці; 

5. Цифрова етика: електронні стандарти поведінки. Етичні аспекти виходять на 

основне місце регулювання інформаційних відносин, визначаючи норми поведінки у 

сфері використання інформаційних ресурсів; 

6. Цифрова відповідальність: електронна відповідальність за дію та справу. 

Користувачі повинні розуміти, що крадіжка чи нанесення шкоди чужій роботі, 

особистості або власності в інтернеті є злочином. До вказаного варто віднести 

«скачування» нелегальної музичної продукції, плагіат, створення деструктивних 

вірусів, відправлення «спаму» чи крадіжка ідентифікації; 

7. Цифрові права й обов’язки: поширюються на всіх учасників цифрового світу. 

Ідентично конституції, у якій представлено основний набір прав (наприклад, право на 

недоторканність приватного життя, свободу слова тощо) та обов’язків (наприклад, 

повага до гідності інших осіб), які розповсюджуються на «звичайного» громадянина 

є еквівалентні і для «цифрового» громадянина; 

8. Цифрове здоров’я й добробут: мова йде про фізичне і психологічне 

благополуччя громадян у світі цифрових технологій. Варто зважати на проблеми, які 

виникають із розвитком цифрового громадянства як фізичні (хвороби очей, стреси, 

синдром хронічної втоми, безсоння), так і психологічні (комплекс меншовартості, 

інтернет-залежність), які необхідно вирішувати в новому технологічному світі; 
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9. Цифрова безпека (самозахист): електронні запобіжні заходи. У будь-якому 

суспільстві є індивіди, які деформують або порушують права інших людей. Вказані 

тенденції притаманні й цифровому співтовариству. Цифрова безпека передбачає 

використання надійних захисних паролів, антивірусних програм, сервісів та флеш-

накопичувачів для правильного зберігання інформації, конфіденційність даних, 

убезпечення соціальних мереж. 

У сучасних наукових спільнотах виникають різні точки зору, концепції, 

стратегії щодо стрімкого розвитку суспільства, появи цифрового громадянства та 

його наслідків для громадян, громадянського ставлення та участі в суспільно-

політичному житті держави. 

Відтак, у квітні 2016 р., Рада ООН з прав людини [286] провела засідання, що 

стосувалося питань заохочення та захисту всіх прав людини, громадянських, 

політичних, економічних, соціальних і культурних прав, включно з правом на 

розвиток. У межах зазначеного засідання спеціальним доповідачем ООН із питань 

права на освіту було проголошено доповідь про цифрову революцію в освіті (окремі 

положення доповіді стосувалися громадянської освіти) [184]. Відтак, мова велася: про 

нові можливості покращення та підтримки громадянської освіти з допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій та доступу до нового освітнього контенту; 

про ризики надмірного використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

розвитку освіти, зокрема «цифрового розриву» (нерівного доступу до цифрових 

засобів), маргіналізації та соціальної ізоляції; про розгляд шляхів подолання вказаних 

вище загроз; про значення загальнолюдських цінностей та необхідні навички для 

використання цифрових технологій; про зміну ролі тих, хто здійснює громадянську 

освіту з допомогою інформаційно-комунікаційних технологій; також про те, що в 

державній політиці слід приділяти значну увагу створенню сприятливого 

нормативного середовища для використання цифрових технологій, які можуть бути 

корисними в галузі освіти, зокрема громадянської. 

Крім того, американські вчені Дж. Кане (J. Kahne), Е. Ходжин (E. Hodgin) та                  

Е. Ейдман-Аадаль (E. Eidman-Aadahl) у праці «Редизайн громадянської освіти в епоху 

цифрових технологій: політика участі і прагнення до демократичної залученості», 
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наполягають на тому, що цифрова революція внесла важливі зміни в політичне життя 

багатьох держав. Доступність цифрових засобів масової інформації надає громадянам 

можливість бути почутими, об’єднуватися і працювати для змін [226, c. 1]. Відтак, 

приклади політичних дій, що гуртуються на активній участі громадян, варіюються від 

ведення блогу й поширення політичних новин, до створення нових політичних груп; 

від подання електронних петицій, мобілізації інших для участі в громадському житті, 

застосування тиску на виборних посадових осіб до зміни вектору вирішення 

фундаментальних соціальних проблем, впливу на культурні норми та створення 

діалогу між громадянами і владою. Вказані дії не завжди повинні виникати в мережі 

(можливе створення політичної групи або поширення звернення, наприклад, без 

цифрових засобів масової інформації). Однак доступ до цифрових засобів масової 

інформації значно розширив можливості брати участь громадян у політиці, що 

ставить перед ними завдання з набуття нових вмінь, навичок та чеснот [226, c. 3]. 

Призначення сучасної громадянської освіти – це навчання громадян працювати 

колективно для виявлення, вивчення, обговорення та спільного вирішення наявних 

суспільно-політичних проблем. Досягти вказаного можливо через їх дослідження в 

онлайн-пошукових системах, створення або приєднання до онлайн-груп, участь у 

діалозі з іншими громадянами і співтовариством через соціальні мережеві платформи, 

створення соціально-корисного контенту, з використанням широкого спектру 

цифрових інструментів [225, с. 4]. 

Наукову цікавість викликає точка зору німецького політолога Т. Меєра                      

(T. Meyer) який вважає, що на сучасному етапі розвитку суспільства є загроза 

позбавлення можливості для самовизначення (суверенітету) громадян. Громадянин 

стає пасивним глядачем політичних подій, дебатів у засобах масової інформації без 

можливості активного втручання та участі, наприклад, спостерігаючи ток-шоу. ЗМІ 

наділяють громадян у даному випадку політичною пасивністю та індиферентністю, 

шляхом артикуляції і власного відбору. У такий спосіб, власне демократія співучасті 

перетворюється на уявну демократію споглядання [236]. 

У будь-якому випадку, за сучасних умов громадянська освіта поступово 

піддається діджиталізації (набуття головних громадянських компетентностей із 
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допомогою онлайн інструментів), переглядається її зміст, з’являється нова модель та 

відбувається пошук нових інструментів, які б посилили можливість компетентності в 

політиці для безпосередньої участі громадян, підвищили їх ініціативність та активне 

залучення до публічного життя на національному, регіональному та місцевому 

рівнях. А також, забезпечили налагодження політичного діалогу (двостороннього 

обміну інформацією між органами влади та громадянами), сприяли активізації 

публічних дебатів та залученню громадян до процесу прийняття державних рішень, а 

відтак, загалом прискорили демократичні процеси [236].   

Також варто зазначити, що наразі найновішими освітніми програмами, що 

реалізуються за різними напрямами громадянської освіти є: дворічна програма 

міжурядової співпраці «Освіта для Демократії 2018-2019» («Education for Democracy 

2018-2019»), прийнята Комітетом міністрів Ради Європи на початку 2018 р. [200; 218]. 

Дана програма спрямована на формування демократичної культури, засвоєння її 

етичних та комунікативних норм, а також провідних цінностей. Програма має три 

складові: «Інклюзивні підходи в освіті» («Inclusive approaches in Education») [191], 

«Цілісність в освіті» («Integrity in Education») [192] та «Цифрова громадянська освіта» 

(«Digital Citizenship Education») [190]; Друга програма – це «Європейський 

секторальний соціальний діалог в освіті» («European sectoral social dialogue in 

education»), розроблена Європейським Комітетом профсоюзів освіти  (European Trade 

Union Committee for Education – ETUCE) [274] та Європейською федерацією 

роботодавців освіти (European Federation of Education Employers – EFEE) [277]. Дана 

програма є всеохоплюючим документом, що вирішує широке коло питань, які 

стосуються вдосконалення сектору освіти, у тому числі, громадянської у всіх країнах 

Європейського Союзу. Зокрема, увага зосереджується на: соціальному партнерстві в 

громадянській освіті та міжкультурному діалозі; розвитку інноваційної освіти з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій; професійній підготовці та 

розвитку тренерів із громадянської освіти; дослідженні соціальної довіри, 

мобільності та гендерної рівності; сприянні та моніторингу реалізації результатів 

європейського соціального діалогу на національному рівні. 
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Завершуючи історичну ретроспективу дослідження громадянської освіти, на 

нашу думку, доцільним є виокремлення основних періодів її становлення та розвитку, 

які висвітлені в додатку 1. 

Отже, вважаємо, що історичне зростання інтересу до громадянської освіти 

зумовило варіативність у тлумаченні її, як наукової категорії. Сьогодні варто вести 

мову про відсутність єдиного підходу до сутнісної категоріальної інтерпретації 

громадянської освіти. Варто зазначити, що поряд із поняттям «громадянська освіта» 

досить часто, у науковому дискурсі, вживається поняття «громадянське виховання». 

Зазначимо, що для позбавлення термінологічних відмінностей, у дисертаційному 

дослідженні, ми використовуємо термін «civic education», яке етимологічно 

відповідає поняттю «громадянська освіта» й, так само, ототожнюється з поняттям 

«громадянське виховання». У даному контексті ми зупинилися на дослідженні 

громадянської освіти, саме, як чинника розвитку демократії, оскільки це відповідає 

вимогам часу та є актуальним завданням для держав, що перебувають на шляху 

демократичного розвитку, зокрема, мова буде йти про Республіку Польща та Україну. 

Зважаючи на особливості предмету нашого дослідження, Республіка Польща та 

Україна мають спільну історію та традиції державотворення, форму правління, 

національно-культурні орієнтації та цінності. Хоча демократичний розвиток 

Республіки Польща значно випереджає розвиток демократії в Україні та 

проблематика реалізації засад громадянської освіти є актуальною й необхідною для 

обох держав.  

Аналізуючи сутність громадянської освіти, британський вчений В. Кімлік              

(W. Kymlick), зазначає, що «це не лише навчання основним фактам про інститути  та 

процедури політичного життя…, громадянська освіта включає в себе набуття спектра 

диспозицій, чеснот і уподобань, які безпосередньо пов’язані з практикою 

демократичного громадянства та розвитком демократії загалом» [229, c. 132]. У такий 

спосіб, вчений наголошує на тому, що громадянська освіта – це багатогранна система, 

яка не обмежується знаннями про політичне життя та його особливості. За змістом 

вона охоплює різні (соціальні, економічні, правові, культурні тощо) знання, вміння та 

чесноти. 
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Відтак, у даному контексті варто наголосити на тому, що серед науковців часто 

виникають суперечності щодо тлумачення понять «громадянська» й «політична» 

освіта. Зміст зазначених понять по-різному визначається й у демократичних країнах. 

Зокрема, ми послуговуємося американською інтерпретацією змісту поняття 

«громадянський», яке значно ширше, за зміст поняття «політичний». Так, 

американський дослідник В. Крік (В. Crick), зазначав, що, на його думку, 

громадянська освіта включає «природу і практику участі в демократії; громадянські 

права, обов’язки і відповідальність особи, як громадянина; цінність діяльності на 

благо спільноти для людини й суспільства» [209, с. 35]. Остання складова виходить 

за межі концепції політичної освіти, яка є більш вузькою категорією порівнюючи, з 

громадянською. І хоча іноді вважається, що використання «громадянської» замість 

«політичної» є лише вмілим маніпулюванням цих понять (посилаючись на результати 

досліджень, що засвідчують більш значну популярність терміну «громадянська 

освіта») [136, c. 115]. 

Отже, на нашу думку, поняття «громадянська освіта» за змістом є ширшим, ніж 

«політична освіта», містить (уособлює) давню традицію щодо активної участі 

громадян у житті держави, у якій вони (громадяни) користувалися правами та 

виконували обов’язки задля спільного блага у всіх її суспільних сферах. 

Вдаючись до зазначеної кореляції вказаних понять у дисертаційному 

дослідженні наводиться переконання, що політична освіта є складовою частиною 

громадянської освіти, система якої, включає засвоєння політичних знань і навичок 

громадянської взаємодії, а також, формування сукупності вимог та переконань 

особистості, які відповідають цінностям демократії. Причому ці знання, навички, 

вимоги та переконання не зводяться лише до політичних. 

В. Ф. Бинум (W. F. Bunym) та Р. Портер (R. Porter), розглядали категорію 

«громадянська освіта» визначаючи її, як «систему, яка має забезпечити людині умови 

для реалізації трьох головних свобод: свободи вибору, свободи дії, та свободи нести 

відповідальність за результати власних дій» [203, с. 102]. Варто погодитися з 

цитованими дослідниками, що вказана система сприятиме досягненню важливих 
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інституційних та соціальних змін, які є необхідною засадою для становлення та 

розвитку демократії, побудови громадянського суспільства.  

Точка зору вказаних науковців підтверджує наше переконання в тому, що 

громадянська освіта – це, насамперед, мотивована поведінкова діяльність громадян, 

що виникає в процесі взаємодії та синтезу їх власних переконань та сформованих 

суспільством цінностей, що призводить до активізації їх участі в розробці та 

прийнятті важливих політичних рішень (шляхом тиску на органи влади), сприяє 

проведенню переговорів із владою, формує в громадян почуття «співучасті» та 

відповідальності за наслідки політичних (і не тільки) процесів, подій та явищ, що 

відбуваються в середовищі громадянського суспільства та в демократичній державі 

загалом.  

Фахівці Програми розвитку Організації об’єднаних націй визначають 

громадянську освіту, як навчання ефективній участі громадян у процесах 

демократичного розвитку як на місцевому, так і на національному рівні [18]. У 

даному випадку громадянська освіта має бути спрямована на переосмислення власної 

ролі та місця в спільноті з урахуванням відповідальності на різних рівнях (соціальної 

групи, суспільної організації, держави, світової спільноти). 

Серед когорти польських науковців варто згадати про наукові напрацювання 

такого дослідника, як А. Скрецко (A. Skreczko), що визначає громадянську освіту, як 

своєрідне ментальне та моральне виховання, яке сприяє інтеграції особистості в 

суспільне середовище, наділяючи її, водночас, такими атрибутами як: знання, 

навички, вміння, необхідні для участі в громадському та демократичному 

політичному житті. Громадянська освіта, на думку науковця, покликана сформувати 

свідомого громадянина даного суспільства, що прагне брати активну участь у 

соціальному та політичному житті, заради досягнення загального суспільного блага 

[264].    

Досліджуючи громадянську освіту, інша польська дослідниця П. Депкшинська 

(P. Depczyńska) зазначає, що «…демократію потрібно «вивчати». Громадянська 

освіта у сфері демократії – це не тільки вивчення, а й навчання основним правилам 

гри» в демократію; це комплекс відповідних знань і компетенцій, які формують у 
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громадян вміння формулювати й вільно висловлювати власні думки з тих чи інших 

соціальних та політичних питань; це одночасно можливість і прагнення брати 

активну участь у суспільному й політичному житті; це наявність свідомої 

відповідальності за себе, як громадянина, та за ту соціальну групу представником якої 

він є». Вказана, польською дослідницею, точка зору спонукає до висновку, що 

демократія одночасно, створює умови для активних дій громадян, і відповідно, сам 

громадянин створює й розвиває демократію, котра не може існувати виключно, як 

ідеологічна доктрина чи політичний образ. Між сферою ідеальних образів 

функціонування демократичної держави й реальністю є простір, свого роду розрив, 

який і усувається громадянською освітою [212, c. 81-82].  

Крім того, П. Депкшинська (P. Depczyńska) наголошує на тому, що 

громадянська освіта – це не лише формалізований освітній процес на шкільному 

рівні, а безперервна освіта протягом усього життя, де основними цільовими групами 

якої, на думку дослідниці, виступають: молоде покоління громадян, «дорослі» 

громадяни (у яких ціннісні орієнтації вже сформовані й потребують змін чи 

подальшого утвердження), громадяни похилого віку ( у яких остаточно сформовані 

не лише сукупність цінностей, а й базові пріоритети їхньої поведінки). До вказаних 

цільових груп, на які розповсюджується громадянська освіта, дослідниця додає 

наступні: залежно від національно-етнічної належності – національні меншини, 

етнічні групи, залежно від статусу громадянства – емігранти; залежно від соціального 

статусу – безробітні [212, c. 82]. Відтак, варто погодитися з науковою точкою зору 

польської дослідниці, про те, що громадянська освіта, зокрема, як чинник розвитку 

демократії є прерогативою не лише навчальних закладів (на кшталт затверджених на 

державному рівні класів із громадянської освіти), але й повинна включати також 

неформальні заходи впровадження громадянської освіти (тренінги/курси/патріотичні 

програми тощо). 

Інше визначення громадянської освіти, на яке варто вказати належить польській 

дослідниці M. Я. Пітружинській (M. J. Pietrusiński), яка репрезентує громадянську 

освіту, як «широку цілісну концепцію, складовими якої, є система організації і 

проведення освітніх заходів серед молоді та інших верств населення, що передбачає 
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оволодіння необхідними знаннями та навичками, які формують відповідального 

громадянина, що цікавитися державними справами,  бере активну участь у суспільно-

політичних дебатах, у дискусійних обговореннях важливих державних подій та 

суспільних проблем. А також формулює і висловлює власні думки (в тому числі в 

інтернеті), зважаючи на думки, відмінні від власних, замінює сприйняття світу від 

приватного до суспільного й державного» [248, c. 161- 162]. 

Український дослідник громадянської освіти В. В. Сенько пропонує тлумачити 

громадянську освіту, як багатогранну систему, що прямо чи опосередковано формує 

демократичну політичну культуру особистості та суспільства з допомогою 

гармонійного поєднання отримання знань про демократичну політичну систему, 

формування відповідної політичної свідомості, імплементації ліберальних 

переконань і цінностей та культивування готовності до активної демократичної 

політичної участі» [157, с. 165].  

Отже, громадянська освіта включає в себе не лише теоретичну підготовку, а, 

насамперед, має практичне навантаження, через об’єднання заради спільних цілей, 

активне залучення до соціально-політичних процесів, участі в організаціях різного 

типу та створення нових, які б репрезентували інтереси громадян. 

Дослідник С. Позняк вважає, що громадянська освіта слугує засобом підготовки 

молоді до повноцінного життя в демократичному суспільстві, яка апріорі є 

пов’язаною із соціально-економічними й культурними чинниками суспільства, з 

політичними й геополітичними інтересами держави [136, c. 20]. Аналізуючи 

визначення громадянської освіти дослідниці С. Позняк, зауважимо, що громадянська 

освіта повинна здійснюватися на засадах соціального розмаїття. Тобто передбачає, 

що громадянська освіта, як чинник розвитку демократії, спрямована не лише на 

підготовку молоді, а і спрямована, також, на роботу з «дорослими громадянами», зі 

старшим поколінням, задля його поступової адаптації до умов життя, яке швидко 

змінюються, на забезпечення участі та зменшення розриву (зокрема, ціннісного) з 

молоддю (додаток 2).  

Крім того, ми наголошуємо на тому, що громадянська освіта має бути 

спрямована на особливі цільові групи (наприклад, прикордонні, прифронтові, 
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«комунізовані» тощо). Важливість вказаного підходу до визначення громадянської 

освіти добре прослідковується на прикладі України. 

Наукову цікавість становить думка вітчизняної дослідниці громадянської 

освіти Г. О. Антіпової, яка визначає її, як підготовку громадян для реалізації власної 

відповідальності щодо підтримки й укріплення самоврядування, як основи участі в 

справах держави, нації. Так, запланованим результатом впровадження громадянської 

освіти повинно стати самоствердження індивідів, як суверенних членів суспільства. 

Водночас, передбачається утвердження людської гідності, а також особистої 

політичної й економічної відповідальності, що сприяє зміцненню демократії [2]. 

Інший вітчизняний вчений С. І. Ткачов, вбачає в громадянській освіті – 

«суспільно-політичний феномен і процес визначення державою характеру запиту 

щодо особистості громадянина («освічений громадянин» чи «обмежений 

виконавець») та організацію впливу соціальних інституцій задля засвоєння 

суспільством відповідних громадянських знань, умінь і цінностей» [171, с. 101]. 

Безперечно, варто погодитися з дослідником у тому значенні, що відповідно до 

державного запиту на громадянську освіту, відбувається формування того чи іншого 

типу громадянина: демократичного, свідомого щодо використання власних прав та 

обов’язків, активно залученого до процесу прийняття державних рішень і 

відповідального за наслідки таких рішень; і навпаки, авторитарного громадянина, 

відданого режиму, позбавленого власної думки та переконань, який є пасивним 

спостерігачем і не приймає участь у соціально-політичних процесах власної держави.  

Апелюючи до наукової думки С. Г. Рябова – «громадянська освіта, у 

демократичному (а надто перехідному до демократичного) суспільстві полягає в 

культивуванні вартостей прав, свобод і гідності людини, розвитку вміння особистості 

захищати власні права від зазіхань інших громадян чи то органів влади, формуванні  

громадянської компетентності, прихильності до цінностей демократії, поширенні 

критичного ставлення громадян до уряду та прийнятих урядових рішень, мотивуванні 

індивідів до участі в розв’язанні проблем громадського життя» [156, с. 56]. 

Громадянська освіта, на думку вітчизняної дослідниці П. В. Вербицької – це 

система навчально-виховних заходів, спрямованих на формування громадянськості, 



62 
 

як інтегративної якості особистості, котра усвідомлює свої права й обов’язки щодо 

суспільства й держави; залучення молоді до сприйняття демократичної системи 

цінностей; формування індивідуального досвіду активних і відповідальних дій у 

демократичному суспільстві [11, с. 32]. Саме, сформована громадянськість, як влучно 

зазначає дослідниця П. В. Вербицька, є засадничою ознакою громадянина 

демократичного суспільства, а, відтак, своєрідним результатом громадянської освіти. 

З огляду на зазначене, вважаємо за належне продовжити розгляд категорії 

«громадянскість» у даному дисертаційному дослідженні [12].  

Поняття громадянськості є часто вживаним у дискурсі інших соціальних наук, 

і політичній, зокрема. Так, В. Ф. Цвих, визначає громадянськість, як якісну ознаку 

особи, що вказує чи дотримується вона своїх обов’язків чи користується наданими 

права й наскільки, у якому обсязі [183, с. 104]. Громадянськість – це певний морально 

духовний стан людини, відчуття власної свободи і відповідальності, віри в суспільні 

цінності, готовність і здатність до активної участі в справах суспільства та держави 

на засадах глибокого усвідомлення своїх прав та обов’язків, як наголошує С. Г. Рябов 

[156, с. 55]. Громадянськість – як здатність і готовність громадян до активної участі, 

як інтерес до примноження не тільки особистих, приватних, але й суспільних надбань, 

тобто як орієнтація на суспільне благо або почуття солідарності, що свідчить про їхню 

готовність до вчинків (дій, зусиль), за яких, або за які не очікується жодної або 

незначної матеріальної компенсації – розглядає Х. Мюнклер [79]. На думку 

дослідниці Л. В. Гонюкової, громадянськість – це активна свідома діяльність 

громадян в інтересах усього суспільства, його певної групи та самих себе; знання та 

вміння використовувати адекватні інструменти врядування, ухвалення рішень, 

взаємодії влади і громади; відповідальність за спільно ухвалені рішення [17, c. 7]. 

Відтак, на нашу думку, варто зауважити, що у вищезазначених визначеннях 

сутність громадянськості розкривається через ставлення людини до громадянських 

прав та обов’язків і позначає готовність до активної участі громадянина, а також 

трактується невіддільно від членства особи в політичній спільноті, яка наділяє її цими 

правами та обов’язками. Громадянськість, як ознака сформованого громадянина 
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демократичної держави є сталою в тому значенні, що в разі втрати громадянства тієї 

чи іншої держави, громадянськість залишається.  

Сутність громадянськості полягає в орієнтації пізнання, емоційно-почуттєвої 

сфери й діяльності людини на інтереси держави й суспільства, практичну реалізацію 

громадянських прав та обов’язків. 

Англійський вчений Д. Хітер (D. Heater) вважає, що основу громадянськості 

складають: громадянська ідентичність і розуміння. Під ідентичністю розуміється 

емоційне значення, якого люди надають своєму членству в певній політичній громаді. 

Д. Хітер, зазначає, що громадянська ідентичність є однією з багатьох ідентичностей 

особистості й пов’язана зі ставленням особи: до певної політичної спільноти через 

почуття прихильності до громади, прагнення її добробуту на основі спільної історії, 

культури й мети, що наближують громадян одне до одного й до громади загалом; до 

категорії або формального правового статусу громадянина, що передбачає членство 

в певній політичній спільноті [223, c. 184]. 

У контексті ідентичності центральними поняттями виступають громадянська 

пам’ять та патріотизм. Громадянська пам’ять означає трансляцію досвіду попередніх 

поколінь та ознайомлення з історичним досвідом громади, частиною якої , він є. А 

патріотизм розглядається, як ідентифікація себе з іншими громадянами держави, 

традиціями та символами громади та з почуттям лояльності до іншого громадянина й 

до держави. 

Категорія «розуміння» є основним структурним елементом громадянськості та 

стосується системи вірувань, поглядів громадян на власні взаємовідносини з 

політичною спільнотою та іншими громадянами. У контексті суті поняття 

«розуміння» центральними є категорії: толерантність та громадянська чеснота. 

Призначення першої полягає у виявленні особою поваги й терпимості до ставлень, 

традицій, расової різноманітності, релігій, фізіологічних якостей людей тощо, що 

відрізняються від власних, але, водночас, співіснують із ними. Призначення другої 

категорії полягає в готовності підкорити власні інтереси та егоїстичні прояви 

суспільному благу [223, c. 185].  
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Розглядаючи громадянську освіту, як чинник розвитку демократії, вважаємо за 

доцільне виокремити основні елементи, які можуть складати цілісну концепцію 

громадянської освіти, а саме: зміст громадянської освіти, який має трикомпонентну 

структуру – громадянські знання, громадянські вміння та громадянські ставлення та 

цінності; основні моделі громадянської освіти, які впроваджуються в тій чи іншій 

державі; та сукупність агентів громадянської освіти, які її здійснюють.  

Не менш важливим поняттям громадянськості, як якості особистості і способу 

її взаємодії з політичною спільнотою та іншими громадянами є «активність», що 

виявляється в політичній та суспільній участі громадянина [137, с. 11]. Індикаторами 

«активності» громадянина визначають: соціальну участь (волонтерська робота та 

громадська діяльність); політичну участь (голосування; участь у публічних дебатах, 

мирних протестах, демонстраціях; членство в політичній партії, діяльність у 

громадській організації; політичне спонсорство (меценатство); бойкотування товарів 

із політичних, етичних або екологічних причин тощо) [137, с. 57]. 

Змістовне наповнення громадянської освіти визначається характером 

політичного режиму, цілями та завданнями, які існують у суспільстві та в державі. У 

демократичному суспільстві метою громадянської освіти є виховання громадянина, 

що володіє необхідними знаннями про функціонування механізмів демократії, 

переконаного в цінностях і перевагах демократичного способу життя, що володіє 

якостями самостійної особистості (до вказаного ми відносимо такі якості, як: 

відповідальність, справедливість, чесність, та інші), а також навичками громадянської 

й політичної участі [2].  

Вважаємо за належне детально розглянути зміст громадянської освіти, який, на 

якому ми попередньо акцентували і який має трикомпонентну структуру: 

громадянські знання (знаннєвий компонент), громадянські навички (діяльнісний 

компонент) та громадянські ставлення, цінності (ціннісний компонент). Або, як їх 

визначили в ЮНЕСКО [285] – домени: когнітивний, соціально-емоційний та 

поведінковий [189, с. 22].  
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Громадянські знання визначаються, як теоретичні уявлення щодо форм і 

способів діяльності громадянина в політичному, правовому, економічному, 

соціальному та культурному полі демократичної держави [166]. 

Отже, громадянська освіта має наступні складові: 

- Політичні знання, які сприяють розумінню основ політичного устрою 

держави, допомагають розібратися в механізмі функціонування сучасної демократії 

та орієнтуватися у світі політичних партій та ідеологій, сприяють формуванню 

власної ідейно-політичної орієнтації, включенню в політичний процес і залученню до 

участі в управлінні державою; 

- Правові знання, які забезпечують формування уявлень про: основи 

конституційного ладу, а також закріплені в конституції права і свободи; механізми 

захисту цих прав та свобод; обов’язки і відповідальність, національні та міжнародні 

нормативні акти, що присвячені вказаній проблематиці; 

- Соціологічні знання, які мають допомогти з’ясуванню структури соціуму, 

його норм і цінностей, проблем суспільного розвитку, соціальної поведінки 

особистості; дають уявлення про розробку діалогічних стратегій комунікації між 

владою та громадянами, ознайомлюють зі способами розв’язання конфліктних 

ситуацій, сприяють розповсюдженню ефективних форм взаємодії з представниками 

владних структур та інших установ; 

- Філософські знання, які формують уявлення про світ, суспільство й 

людину, змушують до появи роздумів щодо «філософських» питань про державу і 

політику, сприяють формуванню власного світогляду. Філософія розкриває значення 

основних понять політики, права, держави; 

- Економічні знання, які надають інформацію, щодо сутності ринкових 

відносин, як елемента демократії; основних економічних принципів; фінансової 

системи, системи соціального забезпечення та соціального захисту; усвідомлення 

своїх обов’язків, як платника податків; нетерпимість до порушників податкового 

кодексу; усвідомлення того, що конкуренція – необхідна умова розвитку економіки; 

професійна етика у взаєминах; 
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- Історичні знання, які вказують на ретроспективу демократичної 

громадянськості, що ілюструє її на кращих зразках світової культури й цивілізації. 

Знання історії допомагає зрозуміти сьогодення і спланувати майбутнє. За сукупністю 

історичних фактів і подій є прихований акумульований досвід попередніх поколінь. 

Вивчення та усвідомлення героїчного минулого вказаної країни сприяє вихованню 

патріотизму і громадянськості; 

- Культурологічні знання, ядром яких у системі громадянської освіти , є 

культура міжлюдських (міжгрупових і міжособистісних) відносин. Оволодіння 

культурним надбанням своєї нації відбувається водночас із вихованням 

доброзичливого й зацікавленого ставлення до культур інших народів, етнічних 

спільнот, які становлять культурне розмаїття регіону, держави, Європи, 

міжнародного географічного регіону, світу загалом [166]. 

Однак, громадянська освіта спрямована не лише на одержання певних знань, а 

також на формування навичок і ставлень, які є основою будь-якої соціальної дії й 

необхідні для громадянського життя в демократичному суспільстві [2].  

Відтак, наступним компонентом змісту громадянської освіти виступають 

громадянські навички. Фактично вказане практичне застосування отриманих знань та 

використання досвіду участі в соціально-політичному житті держави. 

Серед громадянських навичок варто виокремити: здатність критично мислити; 

аналізувати та оцінювати інформацію; приймати відповідальні рішення; вивчати 

актуальні проблеми та події; обговорювати та розв’язувати проблеми, розглядати 

різні точки зору; формулювати питання на основі інформації; використовувати 

ефективні стратегії для пошуку інформації; узагальнювати інформацію в письмовій, 

усній та графічній формі; співпрацювати з іншими для досягнення мети; 

забезпечувати лідерство; комунікативні навички, зокрема здатність вести 

раціональний та ефективний диспут [240]. 

Останнім структурним компонентом громадянської освіти виступають 

громадянські ставлення та цінності, які являють собою норми, установки та якості, 

притаманні громадянинові демократичного суспільства. 
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Дослідниця Г. О. Антіпова виокремлює дві основні групи громадянських 

цінностей: суспільні та особистісні. 

Під суспільними цінностями розуміють лояльне і, водночас, вимогливе 

ставлення до влади, поважне ставлення до закону, гуманізм, міжкультурне 

взаєморозуміння [2].  

Особистісні цінності, на думку вказаної дослідниці, включають: почуття 

власної гідності, чесність, моральну відповідальність, самодисципліну, 

обов’язковість, наполегливість. співчуття до інших і повагу індивідуальності, 

патріотичну відданість у служінні Батьківщині й захисту її інтересів. 

У міжнародних, зокрема американських інструкціях та стандартах із 

громадянської освіти, таких як National Standarts for Civics та The National Assessment 

for Educational Progress (NAEP) in Civics визначаються такі ставлення, пов’язані з 

формуванням громадянина демократичної держави: визнання потреби людей брати 

на себе особисту, політичну, економічну відповідальність, як громадян; повага до 

цінності кожної особи та людської гідності; повага та довіра до інституцій влади; 

повага до верховенства права; толерантність до поглядів та стилів життя, що 

відрізняються від власних; відчуття здатності ефективно впливати на досягнення змін 

у своїй спільноті; відчуття громадянської відповідальності, що розглядається як 

сприяння «здоровій», дієвій демократії, а також інформована, вдумлива та ефективна 

участь у суспільному житті [270].  

Відтак, на наше переконання кожен із трьох вищезазначених компонентів 

змісту громадянської освіти спрямований на формування громадянина демократичної 

держави. Проте, зміст громадянської освіти варіюється в різних державах (зокрема, у 

Республіці Польща та Україні), який не може бути сталим протягом тривалого часу 

та потребує постійної актуалізації. Вказане пов’язане з багатьма чинниками, 

насамперед, зі зміною соціально-політичної ситуації в державі, а відтак, зміною 

ціннісних орієнтацій громадян та швидким розвитком суспільства (зокрема, 

інформаційним), що передбачає необхідність доповнення змісту громадянської 

освіти новими актуальними знаннями та навичками.  
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Так, за умов сьогодення до визначеного нами змісту громадянської освіти, 

варто додати: 

- інформаційно-медійні знання, які спрямовані на розвиток здатності пошуку, 

обробки, використання та перевірки інформації, вміння критичного аналізу 

різнобічної інформації в мережевих спільнотах та створення власних медіа 

повідомлень; а також, включають знання з медіаграмотності та медіабезпеки.  

- вміння, до яких належать використання інструментів інформаційно-

комунікативних технологій (ІКТ), адаптивність до умов, що постійно змінюються, 

здатність функціонувати в мережевому середовищі.  

- цінності, серед яких: саморозвиток, прагнення до самоствердження (влади, 

статусу, багатства), емпатійність, впевненість під час невизначеності й хаосу, потяг 

до пошуку нової інформації, фактів, економічна зацікавленість, індиферентність, 

співпереживання, етична відповідальність та інші [286] (Додаток 3). Крім того, як 

додає український вчений Ю. Ж. Шайгородський надання пріоритетності 

європейському ціннісному вектору дає потужну зовнішню підтримку державам із 

вирішення таких невідкладних проблем, як формування в суспільстві, особливо у 

внутрішньополітичних стосунках, атмосфери довіри, усунення нерівності громадян у 

стартових життєвих можливостях, посиленням впливу населення на публічну 

політику засобами розгортання й поглиблення громадського й державного контролю 

за її перебігом [188, с. 254]. 

Кожна держава розробляє і впроваджує власну модель громадянської освіти, 

яка безпосередньо залежить від соціально-політичної ситуації, розвитку 

демократичних інститутів, визначених цінностей та норм, які домінують у 

суспільстві, а також від особливостей культури, ментальності та низки інших 

важливих чинників. 

Американський політолог Р. М. Мерельман (R. M. Merelman) наполягає на 

існуванні чотирьох моделей громадянської освіти: 

- гегемоністська модель громадянської освіти, передбачає укріплення 

верховенства правлячих еліт, через нав’язування в суспільстві політичних цінностей 

цих же еліт. Така модель сприяє формуванню громадян, вороже налаштованих до 
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будь-якої соціальної та політичної системи, крім «своєї». Здійснюють громадянську 

освіту за такої моделі – органи пропаганди й агітації, які представляють інтереси 

правлячої еліти. Яскравим прикладом такої моделі громадянської освіти  свого часу 

був Радянський Союз;  

- критична модель громадянської освіти, характеризується залученням 

громадян до реалій політичної влади, розвитку розуміння важливості особистих 

інтересів, результатів впровадження (у тому числі й негативних) державної політики 

й політичних інститутів, нерівністю щодо розподілу політичної влади, задля 

досягнення спільних цілей. Здійснюють громадянську освіту за даної  моделі, як 

правило, родина, найближче оточення, громадські організації, засоби масової 

інформації. Така модель громадянської моделі наразі впроваджена в Сполучених 

Штатах Америки, Канаді, та в більшості європейських держав.  

- трансформаційна модель громадянської освіти, поєднує в собі елементи 

гегемоністської та критичної моделей. Вона характеризується боротьбою між старою 

системою традиційної індоктринації, та появою нових цінностей для пристосування 

в нестабільному соціальному та політичному середовищі. Трансформаційна модель 

громадянської освіти поширена в державах пострадянського простору, зокрема в 

Україні.  

- символічна модель громадянської освіти – це своєрідний ритуал політичної 

ностальгії, що створює в суспільстві ілюзію, у якій справжній прогрес у політичному 

середовищі вже давно розпочався. Р. М. Мерельман зазначає, що символічна модель 

працює за своєрідною формулою «щось робиться» для подолання «кризи». У такий 

спосіб, створюється ілюзія, яка вводить громадян в оману, і значно зменшує їхню 

активну участь у державних справах. Відтак, за впровадження символічної моделі 

громадянської освіти відповідають засоби масової інформації, групи інтересів та 

різноманітні інститути громадянського суспільства [208, с. 136- 137]. Серед держав, 

у яких впроваджена символічна модель громадянської освіти – Російська Федерація, 

Білорусь, Північна Корея та деякі інші.  

Вітчизняний дослідник С. Ф. Клепко наголошує на існуванні трьох моделей 

громадянської освіти: 
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- державоцентричної, яка спрямована на формування в громадян 

конформістського ставлення до наявного державного порядку. Дана модель не сприяє 

формуванню справжності громадянства та компетентностей щодо технологій влади, 

наприклад, вміння громадянина розбиратися, у тому які політичні сили та лідери 

пропонують найбільш раціональний розподіл ресурсів для розв’язування 

національних проблем, вміння критично мислити та аналізувати політичні програми 

тощо; 

- національно-патріотичної моделі, яка спрямована на формування пієтету до 

таких цінностей, як батьківщина, етнос, нація, національність, національна ідея, 

державна мова, рідна мова тощо. Така модель громадянської освіти оперує  

імперативами безумовної любові до рідної Батьківщини, що в деяких випадках, може 

призвести до бездумного підпорядкування владі й законам; 

- демократичної моделі, що зосереджується на оволодінні технологіями влади, 

які визначають поведінку громадян та підпорядковують їх тим чи іншим системам 

влади (панування), і надає максимально практичні рекомендації з таких питань: як 

застосовувати власне громадянство; як бути справжніми громадянами; як 

здійснювати свої громадянські права та обов’язки тощо [59, с. 6]. Вважаємо за 

потрібне, розглянути більш детально демократичну модель громадянської освіти. 

Демократична модель громадянської освіти, на думку української дослідниці    

Г. О. Антіпової, передбачає цілеспрямоване формування громадянських якостей і 

навичок, що дозволяють людині адаптуватися в умовах демократичної політичної 

системи. Відбувається забезпечення спадкоємності пануючої в суспільстві системи 

демократичних цінностей, засвоєння громадянами демократичних норм і правил 

громадського життя [2]. 

Демократична модель громадянської освіти, забезпечує «своєрідне звільнення 

людини із середини» – наголошує С. Ф. Клепко [58, с. 98- 99]. Зазначимо, що нами 

розглядається вказана дослідником теза через призму відповідності демократичним 

цінностям та ідеалам, спільних партнерських зусиль та відповідальності 

громадянського суспільства та держави. Основана мета демократично орієнтованої 

громадянської освіти полягає в створенні реальної можливості для вільного 
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раціонального вибору кожним громадянином прийнятної для нього політичної 

позиції, державного діяча, соціальної системи і власного місця в ній (на відміну від 

державоцентричної моделі громадянської освіти) [58, с. 99].  

На нашу думку, за сучасних особливостей розвитку суспільства та держави 

можливо вести мову про появу нової моделі громадянської освіти – цифрової (digital 

civic education), яку в контексті дисертаційного дослідження варто розглядати, як 

продовження вище цитованої класифікації Р. М. Мерельмана (за критерієм того, хто 

або через що здійснюється впровадження громадянської освіти). Цифрова модель 

опосередкована цифровими технологіями: крім традиційних телебачення й радіо, 

суспільнозначущими стають мобільні технології (WhatsApp Messenger, Viber, 

Telegram Messenger, Snapchat) та загалом мережа інтернет, яка виступає основним 

комунікативним медіумом між громадянами в середині спільноти (користувачами) та 

між громадянами і владою. Для впровадження даної моделі громадянської освіти 

використовуються своєрідні онлайн-інструменти (відбувається трансформація агента 

громадянської освіти): соціальні мережі (наприклад, Facebook, Twitter, Instagram), 

веб-сайти, блоги, онлайн-платформи (насамперед, освітні та культурні), веб-форуми, 

чати, онлайн-хаби, політ-моби та інші [225, с. 5- 6]. 

Цифрова модель громадянської освіти наразі передбачає: 

- отримання та вироблення інформації (контенту). Громадяни в даному 

контексті, не лише стають споживачами інформації, а й самі її продукують. Крім того, 

зростає можливість рівноправного обміну інформацією (контентом) між учасниками 

мережевої спільноти, незалежно від реального соціального розшарування. 

Відбувається прискорення інформаційних обмінів, за схемою «зверху-донизу» 

(керівна ланка – громадяни), так, й у зворотному напрямі [194, с. 866]; 

- набуття колективних знань, умінь, чеснот, розвиток норм поведінки та 

дослідження запитів. Цифрова модель громадянської освіти створює емоційний фон 

залучення окремої особи до спільної справи. Відбувається власна ідентифікація на 

основі синтезу спільних думок, прагнень та інтересів. Створюються перспективи для 

набуття громадянських знань, умінь та компетенцій, необхідних для життя в умовах 
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демократії; відбувається поява та розвиток нових норм поведінки в громадян та 

дослідження актуальних колективних запитів [225, с. 3];  

- підтримку, зворотній зв’язок та мотивацію. Громадяни, контактуючи в 

онлайн-просторі, отримують підтримку власних ідей і миттєвий зворотній зв’язок на 

вказані ідеї. Є мотивовані до певних дій та мають значний простір для політичного, 

соціального й культурного дискурсу [225, с. 9; 12]. Розвинена система інформування 

громадян сприяє збільшенню капіталу суспільної довіри, необхідного для 

ефективного функціонування влади. З погляду на формування ефективного 

зворотного зв'язку, важливо те, що ресурси мережі інтернет забезпечують можливість 

до інтерактивної взаємодії. Не тільки громадяни одержують досить повну 

інформацію про діяльність уряду, але і для уряду з’являється додатковий канал 

одержання інформації, добровільно репрезентованої громадянами, що сприяє 

нарощуванню форми соціального капіталу. Чим більше громадяни і влада дізнаються 

про діяльність один одного, тим більший ступінь взаємної довіри [83, с. 17]. У даному 

контексті варто згадати точку зору Р. Патнема, за яким довіра або соціальний капітал, 

створений між індивідами завдяки участі в групах (в тому числі мережевих), наявних 

у громадянському суспільстві, призводить до підвищення рівня громадянської участі, 

що є важливим для розвитку здорового демократичного режиму [256, с. 70- 71]. 

- мобілізацію, організацію реальних дієвих заходів, згуртування навколо 

активних громадян та їхніх політичних, економічних, соціальних і культурних 

спільнот (Прикладом слугує факт використання мережі Twitter під час Арабської 

весни у 2011 р., використання мережі Facebook для гуманітарних, культурних, 

волонтерських проектів тощо) [233, с. 3]. У такий спосіб, відбувається активізація 

суспільної свідомості та координації дій громадянського суспільства загалом, 

перенесення обговорюваних проблем у сферу «реальної» політичної, соціальної, та 

інших практик (миттєва організація протестних акцій, інших скоординованих 

реальних виступів на базі ідентичного ставлення до подій реального суспільного 

життя та, навіть, можливе створення «віртуальних партій», надсилання онлайн-

петицій та звернень) [165, с. 5]. 
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Окрему увагу варто приділити детальному розгляду деяких онлайн-

інструментів: 

1. Мобільні месенджери (WhatsApp Messenger, Viber, Telegram Messenger, 

Snapchat тощо), які фактично виступають інструментом взаємодії громадян і влади. 

Громадяни (користувачі) мають можливість відправляти особисті текстові 

повідомлення іншим користувачам вказаного мобільного додатку. Це простий спосіб 

спілкування та знаходження однодумців. Даний онлайн-інструмент, загалом, 

призначений для організації діяльності невеликих груп громадян, задля досягнення 

спільних цілей (політичних, соціальних, культурних) [230, с. 175]. Дослідник В. В. 

Недбай, зазначає, про виникнення таких понять, як «мобільний уряд» і «мобільна 

демократія», які передбачають використання бездротових технологій у діяльності 

державних і муніципальних органів, доступ до їх послуг «мобільних» громадян і 

компаній [83, c. 18]. 

2. Соціальні мережі (Facebook, Twitter, Instagram та інші). Значні 

можливості соціальних мереж виявляються в кристалізації суспільних настроїв, 

втіленні в життя ідей громадянської солідарності. Вони є не лише місцем обговорень 

гострих сучасних проблем, а й важливим рушієм патріотичного піднесення, засобом 

мобілізації зусиль громадян для реалізації конкретних завдань чи проектів. Крім того, 

присутність у соціальних мережах численних представників наукової, освітянської, 

творчої інтелігенції, включно із загальновідомими громадськими діячами, значно 

визначає серйозність проблематики спілкування, у якій помітне місце належить 

обміну важливими соціально-політичними новинами, подіями культурно життя, 

влучними оцінками й оригінальними судженнями з багатьох актуальних проблем 

[165,  с. 6- 7]. Отже, взаємодія урядовців із громадянами в соціальних мережах 

відкриває додаткові шляхи до побудови ефективних комунікативних каналів між 

суспільством і владою. Зокрема, до них слід віднести утворення співтовариств, груп, 

сторінок у соціальних мережах, для налагодження комунікації державних інституцій 

із представниками громадянського суспільства, для оцінювання та обговорення 

процесу надання публічних послуг; залучення суспільства до удосконалення 

законодавства через доступ громадян у режимі онлайн до інформації державного 
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сектору, аналізу чинних законів та тих нормативно-правових актів, що є в стані 

розробки; оприлюднення прямої звітності чиновників перед громадянами; 

оперативне обговорення й розв’язання в режимі онлайн проблем, що виникають у 

державі й окремих сферах. З огляду на вказані аспекти, в умовах сучасності, соціальні 

мережі є ефективним інструментом розвитку громадянської освіти [71]. 

3. Блоги (WordPress, Blog.Meta.ua, BlogJ.ua, Intelligent Channel, Khan 

Academy). Блоги формують альтернативний інформаційний порядок денний, що 

частково корелюються з порядком денним ЗМІ або державної пропаганди, та є 

джерелом ретрансляції фактичного матеріалу, особистих оцінок і живих свідчень. 

Сучасні професійні ЗМІ (наприклад, CNN, the Guardian, the Economist, шведська 

газета Aftonbladet, польська газета Gazeta Wyborcza) створюють можливість для 

блогерів завантажувати фото- або відео-матеріали, які стосуються актуальної 

суспільної тематики, явищий, подій та ситуацій [165, с. 7]; 

4. Онлайн-платформи. Насамперед, йде мова про освітні та культурні 

онлайн-платформи, які покликані надавати практичні знання всім громадянам, щодо 

державної політики, законодавства, демократичних принципів управління, права, 

етики, культурних аспектів, соціальних традицій, що стосуються життєдіяльності 

громадян. Діяльність онлайн-платформ охоплює одразу декілька категорій громадян: 

молодих громадян, що лише починають цікавитися функціонуванням органів влади; 

громадян, які мають потребу в активізації захисту власних поглядів та інтересів; 

членів або активістів політичних партій та урядовців, які мають потребу в 

популяризації власних ідейно-політичних переконань [112]. Прикладом слугують 

популярні світові онлайн-платформи: TED, Coursera, The Open University; 

5. Веб-форуми, призначення яких, в обговоренні нових, актуальних 

суспільних тем, для обміну ідеями та включення в дискусії. Веб-форуми допомагають 

у просуванні тих чи інших політичних, соціальних, культурних проектів, програм, 

стратегій та громадських ініціатив. Створюють можливість для громадян формувати 

спільні зауваження та пропозиції для владних інституцій або суб’єктів владних 

відносин. Наприклад, одним із найбільших веб-форумів у світі є Gaia Online [230,                      

с. 174]. 
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6. Онлайн хаб (Online hub), який часто використовується, як аналогічний 

прототип «веб-сайту», але є відмінним за наявністю формою онлайн-спілкування та 

діяльності. Веб-сайт – це, передусім, односторонній діалог, що являє контактну 

форму або розділ коментарів, але здебільшого діє, як онлайн-брошура [238]. На 

відміну від веб-сайту, онлайн-хаби – це інтерактивні цифрові структури, діяльність 

яких здійснюється на засадах медіа грамотності й орієнтована, насамперед,  на 

молодих громадян. В онлайн-хабах молодь має змогу ознайомитися з останніми 

новинами та подіями, що відбуваються у їхньому регіоні чи місті [288]. Розробляють 

онлайн-проекти з подальшим спрямуванням до органів державної влади, створюють 

оригінальний веб-контент, обмінюються та коментують фото і відео-матеріали, 

мобілізуються для вирішення регіональних політичних, економічних, соціальних і 

екологічних питань та багато іншого. Онлайн- хаби значно доступніше «тиражувати» 

в регіонах та адаптувати їх дієздатність до потреб, інтересів мешканців певного 

регіону чи територіальної громади. Активно застосовується даний онлайн-інструмент 

у Сполучених Штатах Америки та деяких країнах Західної Європи. Наприклад, 

найбільш відомими є такі онлайн-хаби, як: Puget SoundOff, Villiers Park Online Hub 

[225, с. 21]. 

7. Polit mob (політ-моб). Формування політичних поглядів та переконань, 

активне залучення до суспільно-політичних процесів, також, можливе за допомогою 

політ-мобів. Вказаний онлайн-інструмент є інформаційно-комунікативним 

інструментом організації та проведення соціальних та політичних акцій. Політ-моби 

є спрощеним, оперативним та безпечним засобом репрезентації суспільної думки або 

активізації, посилення уваги до певних проблем, ніж мітинги чи демонстрації [14, с. 

60]. Теоретик громадянської освіти Е. Ґутман (A. Gutmann) у власній праці 

«Демократична освіта» вказує на те, що демократичний стан освіти означає, що за її 

зміст одночасно несуть відповідальність безпосередньо громадяни, формальні 

інститути (передусім, школа) та неформальні соціальні інститути (сім’я, громада, 

просвітницькі заклади, церква та релігійні об’єднання, громадські організації, 

профспілки, політичні партії, спортивні клуби, засоби масової інформації тощо) [221, 

с. 248].  
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Найбільш вдалим, на нашу думку, у представленому дисертаційному 

дослідженні варто замінити використання дефініції «інститут» громадянської освіти, 

на змістовно об’ємнішу дефініцію «агент» громадянської освіти. 

До агентів громадянської освіти, на нашу думку, слід зараховувати наступних 

суб’єктів як громадянського суспільства, так і держави загалом – осіб, груп осіб, 

організацій, які мають здатність одночасно або почергово впливати на реалізацію 

громадянської освіти, і які, за певних умов, перетворюються на безпосередніх 

об’єктів вказаного впливу. Для ідентифікації права на застосування авторського 

визначення змісту дефініції «агент» громадянської освіти вважаємо за належне, 

дослідити особливості їх функціонування більш детально: 

Сім’я та найближче соціальне оточення. Саме, родина та найближче соціальне 

оточення (друзі, знайомі, сусіди) виступають первинними агентами громадянської 

освіти, а відтак, наставниками дитини в процесі її становлення, як громадянина. 

Вказані агенти відповідають за трансляцію соціального досвіду, історичної пам’яті та 

культурних традицій держави. На думку дослідниці С. В. Гузеніної, норми 

суспільства, поняття честі, добра, справедливості, відповідальності, патріотизму, 

милосердя, співробітництва, солідарності, першопочатково постають перед дитиною 

втіленими в умовах життя родини та її найближчого оточення, і, навіть, не будучи до 

кінця усвідомленими, засвоюються як єдино можливий варіант поведінки [21, с. 53]. 

Поступово, у процесі спільної діяльності агентів та окремого громадянина, починає 

формуватися громадянськість, як, визначена нами, основна риса громадянина 

демократичного суспільства. Безперечно, у родині та з допомогою спілкування з 

найближчим соціальним оточенням, формуються передумови для сприйняття ідеї 

спільності громадянських інтересів і прагнень, єдиної держави, рідного народу тощо 

[21, с. 54].  

Освітні інституції (школа, ліцеї, гімназії, коледжі, університети, заклади освіти 

впродовж життя та інші ). Дитина або молодий громадянин, який приходить до 

навчального закладу, зі сформованою власною інтерпретацію оточуючого його світу, 

уявленнями та знаннями про норми життя та відносини в суспільстві, тобто володіє 

певними соціально-політичні уявленнями. Першочергове розуміння про право і 
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справедливість існують у свідомості кожного учня та справляють на нього потужний 

моральний і емоційний вплив. Через наявні уявлення він інтерпретує оточуючий світ 

і спілкується з іншими. Зазначимо, що такі уявлення не варто вважати перепоною, яку 

необхідно усунути, у процесі навчання на них важливо й потрібно посилатися, 

оскільки вказане сприяє репрезентації індивідуального досвіду [137, с. 118]. Такий 

освітній заклад, як школа забезпечує формування системи цінностей і настанов 

громадянської поведінки. Саме в цей час, відбувається накопичення знань і 

формування вмінь, необхідних для життя в суспільстві, зокрема, демократичному. На 

цьому етапі важливого значення набуває когнітивна складова громадянської освіти – 

систематичні, всеосяжні знання про формування й розвиток суспільства, 

функціонування громадських інституцій та органів управління, про систему 

законодавства і правила, що визначають стосунки громадян між собою та з владою, 

перебіг суспільних процесів, про політичну систему суспільства, про права, свободи, 

привілеї та, з іншого боку, про відповідальність і обов’язки людини й держави.  А вже 

у вищих навчальних закладах відбувається розширення й поглиблення знань про 

права людини, осмислення філософських, культурних, політичних, правових і 

економічних передумов, формування громадянської позиції та суспільно- політичної 

орієнтації громадянина [55, с. 86]. Здійснюється модерування демократичної 

поведінки, через створення практичних ситуацій, набуття та можливість рефлексії 

певного досвіду, під час якого учні, студенти мали б змогу практично засвоювати 

принципи громадянської освіти (наприклад, через практику самоврядування).  Як 

зазначає, М. А. Бойчук важливу роль відіграє й освітня діяльність поза межами 

освітнього закладу, а саме лекції, творчі зустрічі, екскурсії та експедиції, яким 

надається громадянознавче спрямування. Доцільним є проведення диспутів, дебатів, 

заходів змагального характеру. Участь у їх роботі, з одного боку, дає можливість 

учням отримати безпосередній громадянський досвід, а з іншого – залучитися до 

проведення різноманітних заходів, зокрема, і з громадянознавчої тематики [5, с. 28]. 

Однак, еволюція західної демократії яскраво засвідчує, що в умовах сучасності, 

саме ЗМІ, визначають формат політичних відносин. Роль ЗМІ (в тому числі, онлайн 

медіа), як агентів громадянської освіти розкривається через їх функціональне 
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призначення та фактичну функціональну реалізацію. Для здійснення ефективної 

взаємодії влади і громадян, останні повинні мати доступ до об’єктивної й повної 

інформації про події (інформаційна функція ЗМІ) та можливість висловити власну 

думку з найбільш важливиx питань суспільно-політичного життя (комунікативна 

функція ЗМІ) або, принаймні, знайти в масовій комунікації думку,яка є близькою до 

власної. Також, ЗМІ виступають функціоналом задля підтримки соціально-

політичних зв’язків (інтегративна функція ЗМІ). 

За умов сьогодення відбувається інструменталізація медіа (використання 

вказаних, як знаряддя задля досягнення власниx цілей певними олігархічними 

політичними структурами). ЗМІ здебільшого перебувають на утриманні фінансово-

політичних груп, саме тому, їх основною функцією є, власне, не об’єктивне 

інформування суспільства, а участь у міжклановій боротьбі. Таким чином, варто 

стверджувати, що друковані ЗМІ та телеканали не здатні в повному обсязі 

висвітлювати різноманітності позиції та погляди. За таких обставин роль, як вказують 

про ЗМІ - «псів демократії» поступово зводиться нанівець, а їх функціональну 

спроможність перехоплюють онлайн медіа (соціальні мережі, канали, блоги та інші 

соціальні сервіси) [177, с. 4; с. 7]. Беззаперечним є те, що онлайн медіа виступають 

інструментом активізації політичного й суспільного життя, сприяють підтримці 

суспільної рівноваги, формування громадянської ідентичності, є культурним 

тригером сучасного суспільства. Кожен громадянин має можливість щодо створення 

власного онлайн медіа й поширювати, ділитися власними знаннями серед інших 

громадян, формуючи, таким чином, відповідні навички один в одного. Відтак, наразі, 

закцентуємо увагу на зміні комунікації за трансформуванням її форми від «одного – 

багатьом» (за умов існування традиційних ЗМІ) до «багатьох – багатьом», що 

забезпечує перехід від розповсюдження вузькоспрямованого інформаційного потоку 

до діалогічного взаємозв’язку між громадянами і владою. Трансформаційні процеси 

щодо зміни форми комунікації, сприяють тому, що громадяни здатні самостійно 

просувати ідеї і знаходити підтримку у своїх прибічників задля розповсюдження та 

реалізації власних політичних поглядів, цінностей тощо. Онлайн медіа, у вказаному 

контексті, значно сприяють формуванню «віртуальних» політичних співтовариств, 
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причому в межах даного процесу не тільки інтенсифікується мережева політична 

комунікація, але й відбувається внутрішня диференціація мережевої громадськості. 

Кожна окрема мережева політична спільнота є тією частиною громадянського 

суспільства, яка декларує підвищені вимоги щодо доступу до інформації, 

забезпечення транспарентності політичних процесів і реалізації можливостей участі 

в прийнятті політичних рішень за допомогою цифрових засобів комунікації. 

Відтак, варто вести мову про певну форму виокремлення (перенесення) частини 

інститутів представницької демократії у віртуальний простір. Посилення впливу 

онлайн медіа на істотні якісні зміни, а саме, на: подолання недовіри до влади, 

політичної апатії та виключеності, посилення взаємодії між представниками 

громадянського суспільства, розширення можливостей щодо вироблення загального 

політичного порядку денного та загальної консолідації окремих політичних груп  із 

громадськістю [83, с. 6].  

Домінантою громадянської освіти в демократичному суспільстві є 

самоврядність та участь громадян у прийнятті суспільних рішень, адже найповніше 

ідеали демократії втілюються в життя, за умов, коли кожен член громади долучається 

до вирішення суспільних справ. Відтак, громадянська освіта є важливим засобом 

подолання громадянської апатії [55, с. 85]. Через приналежність та участь у діяльності 

громадських організаціях різного типу громадяни набувають досвіду групової 

взаємодії. Вони дізнаються, що означає бути членом групи чи організації, володіти 

відповідними правами, впливати на прийняття рішень щодо діяльності групи та 

навчатися суспільній відповідальності, з урахуванням інтересів інших членів та 

основної місії організації, спрямовувати власні зусилля на реалізацію різних програм, 

у подальшому застосовувати цей досвід у взаємодії з органами влади та державними 

інституціями [257, с. 65].  

Класифікація агентів громадянської освіти є досить об’ємною, що зумовлено 

власне, відсутністю єдиного концептуального підходу до тлумачення громадянської 

освіти в наукових колах. Крім того, сьогодні до провідних агентів здійснення 

громадянської освіти (зокрема, зважаючи на досвід розвитку громадянської освіти в 



80 
 

Республіці Польща та Україні) ми вважаємо за належне віднести донорські 

організації. 

Так, донорськими організаціями можуть виступати міжнародні організації, 

державні установи або компанії, громадські некомерційні організації (релігійні, 

культурні, наукові тощо), благодійні фонди, приватні особи, які безоплатно надають 

ресурси (бюджетні асигнування, гранти, стипендії, премії, консультації, тренінги, 

гуманітарну чи технічну допомогу тощо), для реалізації конкретного проекту або 

комплексу цілей, які спрямовані на досягнення певних цілей чи виконання певного 

суспільного завдання [88]. На нашу думку, роль донорських організацій, як агентів 

громадянської освіти, полягає: у формуванні сприятливого демократично середовища 

та виникненню й розвитку значних громадських ініціатив; у модеруванні 

демократичної поведінки громадян та влади; у забезпеченні фінансової підтримці для 

реалізації програм щодо розвитку громадянської освіти; у розповсюдженні та обміні 

досвідом, через допомогу в організації та проведенні навчальних семінарів, 

консультацій, тренінгів та інших заходів, спрямованих на розвиток громадянської 

освіти; у підготовці та поширенні освітніх матеріалів для різних суспільних верств та 

владних інституцій; у розробці та впровадженні нових інструментів та методів роботи 

з громадськістю [51].  

Діяльність донорських організацій, як агентів громадянської освіти, за часовою 

тривалістю може бути короткостроковою (у формі одноразових проектів, або в 

частині серій проектів). Як зазначає вчений Х. Маркетт (H. Marquette) прикладом 

короткострокових проектів – є просвіта виборців щодо розуміння власних прав та 

обов’язків на початку проведення виборчих кампаній. Відтак, часова тривалість 

вказаної діяльності може сягати від декількох тижнів до одного року. Довгострокові 

проекти тривають від одного року й більше. Мова йде, наприклад, про проекти 

спрямовані на боротьбу з корупцією; підготовку громадян до розширення їх участі в 

політичному житті; підтримки діяльності демократичних інститутів тощо [235, c. 2]. 

Інша, американська дослідниця А. М. Аслейд (A. M. Aslayed) у власній 

публікації «Дискурс проти практики в громадянській освіті для розвитку: допомога 

USAID в Палестині» (Discourse Versus Practice in Civic Education for Development: The 
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Сase of USAID Assistance to Palestine) вважає, що діяльність донорських організацій 

у громадянській освіті набуває двох первинних форм: 1) як програм, які спрямовані 

на молодих громадян, що не володіють достатньою кількістю знань, вмінь та навичок 

для активного включення в соціально- політичне життя та залучення до 

демократичних процесів; 2) як програм, які призначені для «дорослих» громадян, 

реалізація яких, сприятиме на посилення їхнього розуміння та низки уявлень про 

суспільні проблеми та участь у соціально-політичних процесах [196, c. 80].   

Залежно від специфіки діяльності (сфери реалізації інтересів) донорські 

організації поділяються на вузькоспеціалізовані (здійснюють підтримку в межах 

чітко визначеної сфери реалізації вказаних інтересів) та універсальні (у пріоритеті 

діяльності яких, є вирішення різноманітних суспільних проблем). За критерієм 

територіальної приналежності донори бувають національними та міжнародними. За 

джерелом формування капіталу, виокремлюють такі основні групи донорських 

організацій: міждержавні організації, урядові, суспільні та корпоративні [76].  

Серед сучасних провідних донорських організацій, які займаються розвитком 

громадянської освіти варто виокремити:  

- міждержавні (Програма розвитку ООН (ПРООН), Фонд розвитку демократії 

ООН, Міжнародний Вишеградський Фонд); 

- суспільні (Національний фонд підтримки демократії (NED - National 

Endowment for Democracy) (США), Фонд імені Гайнріха Бьолля (Німеччина), Фонд 

імені Фрідріха Еберта (Німеччина), Фонд «Східна Європа» (Україна), Фонд імені 

Стефана Баторія (Польща), Фундація «PAUCI» (Польща- Україна); 

- приватні (Міжнародний фонд «Відродження») [56]. 

Відтак, з огляду на вищезазаначене, громадянську освіту варто визначити, як 

процес безперервного та системного набуття громадянами знань і формування 

практичних навичок та ставлень, що забезпечують їх становлення як компетентних, 

активних та відповідальних громадян демократичної держави, які поділяють її 

цінності, здатні критично аналізувати складні суспільно-політичні ситуації, 

протистояти пропаганді, а також, захищаюти власні права та інтереси, через 
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різноманітні форми участі, зокрема, в обговоренні та прийнятті рішень на різних 

суспільних рівнях. 

Таким чином, можливо підвести наступні висновки: 

Концептуальна база громадянської освіти, як чинника розвитку демократії 

фактично була сформована у другій половині ХIХ ст. (і пов’язана з побудовою 

моделлі ліберальної демократії Дж. С. Мілля та реалізацією концепції виховання 

«демократичного громадянина») на засадах вагомого науково-теоретичного 

фундаменту, оскільки наукова рефлексія щодо появи, розвитку та функціонування 

громадянської освіти, починається з античних часів, зокрема, з моменту зародження 

громадянських уявлень Стародавньої Греції та Риму.  

Громадянська освіта є результатом тривалої ідейної еволюції (від розгляду її, 

як практики виховання громадянської доброчинності в грецьких містах-полісах до 

одного з ключових чинників розвитку демократії у світі за умов сьогодення), у 

процесі якої поступово відбувалося становлення системи громадянської освіти, яка 

наразі включає: трикомпонетний зміст, до якого входять: знання, навички та 

ставлення, що мають бути притаманні ідеальному громадянину демократичної 

держави; моделі розробки та впровадження громадянської освіти, в основі яких , 

особливості соціально-політичної ситуації в державі, культурні традиції, правові 

норми, ментальна специфіка тощо; та агенти громадянської освіти, які впливають на 

здійснення громадянської освіти, а в деяких випадках, мають можливість виступати 

безпосередніми об’єктами цього впливу. Зокрема, провідну роль у реалізації 

громадянської освіти відіграють: сім’я та найближче соціальне оточення, освітні 

інституції (школа, ліцеї, гімназії, коледжі, університети, заклади післядипломної 

освіти та інші вищі навчальні заклади), ЗМІ (у тому числі онлайн медіа), а також, 

донорські організації різного типу (вузькоспеціалізовані чи універсальні, міжнародні 

чи національні, міждержавні організації, урядові, суспільні та корпоративні тощо). 
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РОЗДІЛ 2. РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ У СТАНОВЛЕННІ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ В РЕСПУБЛІЦІ 

ПОЛЬЩА 

 

«Громадяни, різні групи, установи та неурядові організації  відіграють 

важливу роль і несуть значну відповідальність за захист демократії, 

утвердження прав людини та основоположних свобод і сприйняття 

розбудові, розвитку та функціонуванні демократичних суспільств, 

інститутів та процесів» 

Із Резолюції Генеральної Асамблеї ООН [289] 

 

Громадянська освіта в кожній державі, а в деяких випадках і в окремих регіонах 

або групах), зважаючи на особливий політичний та історичний контекст, має власний 

унікальний шлях становлення та розвитку. Республіка Польща (далі – Польща) не є 

винятком. Маючи значну кількість проблем, громадянська освіта в Польщі, вчасно 

адаптувалася до нових суспільних викликів та цілком логічно перетворилася на 

дієвий чинник розвитку громадянського суспільства та утвердження демократичних 

цінностей. 

Історичний розвиток польської держави засвідчує, що починаючи з давніх часів 

питання громадянської освіти було досить дискусійним. Громадянська освіта 

формувалася на основі традицій, які сягають епохи Відродження та Реформації в часи 

утворення устрою шляхетської демократії, коли велике значення надавалося 

правничій освіті населення (обмеженого до шляхти), обізнаності в привілеях, правах 

та обов’язках щодо власної родини, суспільного стану, релігійних цінностей та країни 

загалом. Визначною постаттю, що започаткував впровадження первинних ідей 

громадянської освіти в Польщі, як вважає дослідник Ф. Дворнік, став А. Ф. 

Моджевський, один із найвидатніших тогочасних польських мислителів та «батько 

польської демократичної думки». У власних трактатах він відстоював рівність 

поляків перед законом, протестуючи проти розрізненого ставлення до знаті, городян 

та селян. В авторській праці «De republica emendanda» («Про виправлення держави») 
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представлена проблематика врядування та акцентується увага на тому, що правління 

– це своєрідне мистецтво. Зокрема, у п’яти книгах трактату розглядаються питання 

про сутність та призначення суспільної моралі, освіти, церкви, права та війни, що 

призводять до ціннісних змін у суспільстві; аргументується визначення таких понять, 

як сильний уряд, стабільні фінанси, добре організоване військо; актуалізується 

протест навколо егоїстичної політики знаті та експлуатації селянства [23]. Провідною 

думкою А. Ф. Моджевського, стала точка зору дослідника про те, що створити 

справедливу державу, можливо, лише за наявності в суспільстві освічених громадян. 

Іншим видатним діячем, на думку польського вченого Л. Чекая (ł. Czekaja) був                       

Я. С. Замойський – урядник та державний діяч Речі Посполитої, який створив 

Академію Замойську (Akademia Zamojska) – перший освітній заклад, освітня 

програма якого, була розроблена та спрямована на формування «хорошого» 

(освідченого) громадянина, і базувалася на гуманістичних засадах, зокрема, на 

виконанні громадянської повинності, посиленні громадянської активності та з 

врахуванням історичних зразків стародавніх традицій [211, с. 52]. Наукову цікавість, 

також, становить історичний факт, який наводить польський дослідник Я. 

Гурнікевич, про те, що з XVII ст., стають відомими промови польського теолога, 

полеміста та освітянина Петра Скарги, які були ним проголошені в представницькому 

органі публічної влади Сеймі, які так чи інакше стосувалися ідей громадянської 

освіти [22, с. 50].  

Періодизація розвитку громадянської освіти в Польщі, представлена в наукових 

концепціях інших польських вчених, як: К- Є. Сієлова- Колбовська (K-E. Siellawa-

Kolbowska), А. Лада (A. Łada) та Я. Чвіек- Карпович (J. Ćwiek-Karpowicz), і 

передбачає наступну історіографію етапів: 

- освіта національна (edukacja narodowa) –  (1773– 1918 рр.) – період, у який 

формуються освітні традиції польської держави; 

- освіта національно-державна (edukacja narodowo-panstwowa) – (1819– 1944 

рр.) – період, у який посилюється вплив держави на діяльність освітніх інституцій із 

метою формування поваги до держави та до національних особливостей польського 

етносу; 
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- освіта ідеологічна (edukacja ideologiczna) – (1944– 1989 рр.) – період 

комуністичної заідеологізованості, за умов якої, громадянська освіта розглядалася, 

насамперед, як інструмент політичної індоктринації; 

- власне громадянська освіта (edukacja obywatelska) – (1989– до теперішнього 

часу) – період перетворення громадянської освіти на важливий чинник у становленні 

та розвитку демократичних інститутів. Період зміни суспільних цінностей, розуміння 

того, що демократичний громадянин має бути, насамперед, активний та обізнаний 

щодо власної громадянської місії в розвитку польської держави [263, с. 56].  

Вважаємо за необхідне деталізувати розгляд кожного з етапів. 

Перший етап вищезазначеної періодизації – освіта національна (edukacja 

narodowa) – (1773– 1918 рр.), формувався під впливом перебігу суспільних явищ, 

подій та процесів, які відбувалися в Польщі. Так, у вересні 1773 р., Сейм ратифікував 

угоду про поділ земель Речі Посполитої, і саме, у цей час була утворена Комісія з 

національної освіти (Komisję Edukacji Narodowej), що невдовзі отримала назву – 

Комісія з питань освіти молодих людей (Edukacją Młodzi Szlacheckiej). Діяльність 

Комісії, як органу державної влади, передбачала здійснення управління колишніми 

єзуїтськими коледжами та численними релігійними школами. Проте, не слід 

знецінювати діяльність єзуїтів та католицького чернечого ордену піярів у 

громадянській освіті вказаного історичного періоду. Вони виявляли особливу 

активність у розвитку ідеї відповідальної та активної суспільної діяльності. Відтак, 

визначною була діяльність Б. Каменського (піяр, ім’я в ордені Адольф, учитель у 

Collegium Nobilium), який став автором проекту реформи під назвою «Громадянська 

освіта», що був спрямований на всеохоплення загальної освіти, створення технічних 

шкіл, на першочергову необхідність вивчення польської мови та обмеження вивчення 

латинської мови. Вказана діяльність та позиція Б. Каменського відіграла (як стало 

зрозумілим у подальшому)  важливу роль у формуванні свідомості суспільних верств 

тогочасної Польщі, зокрема, щодо розуміння суті демократичної країни [22, с. 50].  

Варто вказати, що основним завданням Комісії з національної освіти стала 

організація інтелектуального, морального та фізичного виховання поляків, яке 

ґрунтувалося на сприйнятті ідеалу рівності, а також підготовці громадян до 
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виконання соціальних функцій, визначених державою. Комісія з національної освіти 

забезпечувала здійснення політики об’єднання освітніх рівнів, існуючих у 

суспільстві. Польська мова повністю замінила латинську мову, крім того, 

розпочалося вивчення природничо- фізичних наук, математики та елементів права. У 

1775 р., Комісією з національної освіти було створено Асоціацію початкової книги 

(Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych), яка забезпечувала розробку низки 

нормативно-правових актів, які в подальшому сформували основу тогочасної 

громадянської освіти [211, c. 53- 54].  

За умов роздробленості Польщі, перед країною постала загроза занепаду, саме 

тому, громадянська освіта стала нерозривно пов’язаною з освітою патріотичною, 

культурною та релігійною. За відсутності пропагування ідей громадянської освіти 

державою, чергові покоління інтелігенції, а також католицького духовенства, 

виховувалися на ідеалах епохи Просвітництва [22, с. 50]. 

Другий етап розвитку громадянської освіти в Польщі – освіта національно-

державна (edukacja narodowo-panstwowa) – (1819 – 1944 рр.), був сформований під 

впливом здобуття Польщею в 1918 р. незалежності. У цей час громадянська освіта 

трактується як важливий засіб інтеграції суспільства в різних частинах країни, котрі 

були ізольовані загарбниками протягом ста двадцяти трьох років. Прикметно 

відмітити, що у вказаний період, основою формування польської громадянськості 

стало почуття патріотизму. Такі польські мислителі як С. Прус-Щепановський (S. 

Prus-Szczepanowski), Р. Дмовський (R. Dmowski) та З. Балицький (Z. Balicki), 

вважали, що громадянин має відчувати приналежність до власного народу, а не тільки 

виявляти солідарність до його інтересів. Призначення громадянської освіти, на думку 

вказаних мислителів, насамперед, виховання польського солдата, що захищає власну 

державу [211, c. 55]. 

Інші польські дослідники: О. Радлінська (H. Radlińska) та Я. Грабовеський                        

(J. Grabowskieg) вважали, що громадянська освіта повинна бути в тісному 

взаємозв’язку з формуванням державності, об’єднувати громадян незалежно від їх 

соціального статусу та національності. Громадянин повинен мати чітко сформоване 

переконання щодо святості держави, здатності забезпечити її довговічність, шляхом 
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збереження та трансляції традицій державотворення. Відтак, громадянська освіта має 

стати інструментом виховання молодого покоління поляків із почуттям  

громадянського духу, ознайомлювати їх з історією рідної землі та її традиціями, 

сформувати політичні, економічні, культурні знання громадян, забезпечити соціальну 

мотивацію щодо виявлення готовності працювати у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства на благо Батьківщини та інших співгромадян [211, c. 56].  

У тогочасних навчальних закладах, значна увага приділяється вивченню таких 

предметів, як: польська мова, історія, наука польської держави Окремого значення 

набуває предмет – «виховання національного громадянина». Зазначимо, що суттєвий 

вплив на процес виховання громадянина здійснюють, також, церква та сім’я (зокрема, 

у вказаний період практикуються, так звані, «літаючі університети», які виникають 

спершу, як неформальні освітні середовища для жінок, а пізніше –як конспіративна 

форма громадянської освіти). Цікавим є те, що польська опозиція взяла цитовану 

назву для організації проведення підпільних лекцій у другій половині 70-их років ХХ 

ст., які відбувалися на приватних квартирах і в церквах. Сьогодні зазначена назва 

застосовується для  різноманітних проектів, як то – «Літаючий університет для дітей», 

який прагне забезпечити потреби в реалізації наукових інтересів дітей у позашкільний 

час) [7, c. 22]. Метою громадянської освіти у вказаний період,  є формування 

патріотичного громадянина, як особистості що володіє почуттям національної 

відданості та глибокої релігійності, вміє захищати власну честь та суспільні інтереси 

[211, c. 57]. 

Третій етап формування громадянської освіти в Польщі – освіта ідеологічна 

(edukacja ideologiczna) – (1944 – 1989 рр.), характеризувався нівелюванням її власного 

призначення. Упродовж повоєнних років (1945-1989 рр.) громадянська освіта в 

Польщі розглядалася, як зручний інструмент формування слухняних виконавців-

поляків, що реалізовують державну ідею комуністичної диктатури Польської 

Об’єднаної робітничої партії (диктатури пролетаріату у формі соціалістичної 

демократії). Польща поступово перетворилася на країну, у якій суспільство 

підпорядковано партійному керівництву, де громадянин не має можливостей впливу 

на існуючу реальність, а інтереси владного режиму – головний пріоритет, як 



88 
 

наголошує польський дослідник Л. Чекай (ł. Czekaj) [211, с. 184]. Підтримуючи думку 

Л. Чекая, призначення громадянської освіти полягало в створенні безпорадного 

суспільства, зокрема інертно свідомих громадян, не обізнаних щодо власних прав, не 

здатних репрезентувати власну позицію, щодо політичних рішень влади, явищ, подій, 

ситуацій, які відбувалися на вказаному етапі в польському суспільстві. Такій ситуації 

сприяло те, що польські громадяни володіли обмеженими можливостями в боротьбі 

та опорі догматичним принципам. Виявити власну громадянську позицію та 

висловити невдоволення щодо певної ситуації в державі, було можливим лише в 

оточенні сім’ї, а зустрітися з однодумцями лише під час відвідування церкви, або в 

спеціально організованих демократичних опозиційних організація. Система 

громадянської освіти в Польщі не лише не сприяла вихованню громадян, а навпаки, 

переконливо вплинула на формування, так званих, «справедливих» поглядів, 

диктованих партійною елітою. Значний ідеологічний тиск, як вказує український 

дослідник В. В. Сенько, призвів до появи низки характеристик, які гальмували 

розвиток громадянської освіти в Польщі тривалий час: 

– чітка стратифікація декларованої становості суспільства з розподілом на «ми 

– звичайні», і «вони – при владі». «Нам» не подобаються «вони», але добре коли в 

сім’ї є хтось із «них», що пам’ятає та піклується про нас; 

– недостатнє розуміння необхідності правового порядку, оскільки закон 

створений «ними» і для «них». 

– небажання (ефективно запроваджено режимом) самоорганізації задля 

задоволення спільних інтересів та потреб, що супроводжується недостатністю 

організаційних знань та навичок; 

– недовіра суспільства до «великих ідей» (створення кращих умов життя), що 

часто використовувались у пропаганді; 

– утверджене переконання в тому, що під час заклику до спільної дії, «вони» 

керуються власними потаємними інтересами [157, с. 56- 57]. 

Період з 1970 до 1989 рр., був часом зростаючого суспільного опору, який 

ознаменував існування підпільної громадянської освіти. Різноманітні підпільні 

заклади проводили освітню діяльність переважно серед молодого покоління поляків 
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та представників робітничого класу. Головною метою вказаних підпільних закладів 

було заохочення громадян до розуміння, що вони є вільними громадянами, які не 

лише наділені невід’ємними правами, а й мають право користуватися ними 

повноцінно, вимагати від держави поваги до їх реалізації. Діяльність підпільних 

організацій призвела до виникнення масового опору робітників у 1980-х рр., і в 

подальшому до розпаду системи [211, c. 60- 61]. 

Четвертий етап формування громадянської освіти варто визначити, як власне 

громадянська освіта (edukacja obywatelska) – (1989 р. – до теперішнього часу). Більш, 

як півстоліття відсутність суверенітету в польській реальності, сприяла складнощам 

у побудові оновлених демократичних державних структур та створенню соціальних 

зв’язків. Визначним для польського суспільства став 1989 р., як початок утворення 

нової політичної системи і спричинив зміни в суспільстві. У процесі суспільної 

трансформації, розпочатої з підписання угоди в м. Магдаленці (поблизу Варшави) в 

1989 р., (круглий стіл у Магдаленці – угода між комуністичною владою Польщі та 

опозицією про передачу влади) був започаткований новий курс подальшого розвитку 

польської держави. Як зазначає, вітчизняна дослідниця О. В. Кукуруз, – уперше в 

Польщі та в історії держав радянського блоку, відбувся політичний переговорний 

процес між представниками уряду та демократичної опозиції (у якому брало участь 

п’ятдесят п’ять осіб) [70, с. 75], що спричинив момент «нового відкриття»: громадяни 

Польщі одержали змогу самостійно створювати об’єднання та організації (вказані дії 

громадськості, нарешті, були позбавлені від узгодження з відповідними партійними 

структурами, політичними, економічними та культурними). Громадяни , також, мали 

змогу визначати власні автентичні потреби та інтереси, значно розширюючи зміст 

раніше визначеного поняття громадянської активності – не зосереджене на показі 

прихильності до панівної політичної еліти та діяльності на користь вказаної еліти. 

Показниками стану зміни громадянського суспільства стали, насамперед, сімейні 

потреби, інтереси регіону та країни загалом, на противагу попередньо існуючим – 

комуністичній ідеології та партійній приналежності [167, с. 77- 78]. Польський 

вчений Л. Чекай (ł. Czekaj) зазначає, що в перші роки виходу із комуністичного 

застою, у польській державі з’являються громадські (цивільні) комітети та об’єднання 
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представників сільських громад. За допомогою впровадження спеціальної процедури 

парламентського представництва було створено громадянський клуб (Klub 

Obywatelski), у якому громадяни обговорювали проблеми локальної громади, 

відпрацьовували пропозиції та методику вирішення нагальних суспільних проблем 

[211, с. 5]. Крім того, було акцентовано увагу на пошуку механізмів залучення, 

насамперед, молодих громадян до участі в суспільно-політичному житті держави. 

Відтак, у цей час організаціями «третього сектору», за використанням різних засобів 

і у різних формах було започатковано громадянську освіту, насамперед, у 

молодіжному середовищі. Зазначимо, що в березні 1990 р., було прийнято Закон 

Республіки Польща «Про самоврядування в гміні» («O samorządzie gminnym») [293], 

у якому законодавчо визначалася процедура створення молодіжної ради гміни, як 

консультативного органу, у статуті якого зазначався порядок обрання молодих 

депутатів з урахуванням наступних критеріїв: вік, кількість обранців, принципи 

обрання тощо) та окреслено сфери діяльності ради. Як додає В. Б. Дунець, мета 

створення вказаних рад у Польщі полягала не тільки в залученні молоді до 

громадсько-політичної діяльності, а, насамперед, до розв’язання проблем локального 

значення, тобто до питань розвитку конкретної територіальної громади  [27, с. 329]. 

Фактично, ініціатива належала недержавним організаціям, які спрямовували зусилля 

на демократизацію суспільної свідомості та формування громадянського суспільства. 

Однак, держава майже одразу підхопила цю тенденцію і швидко створила сприятливі 

умови, для реалізації стратегії громадянської освіти. Активна діяльність у сфері 

громадянської освіти, яка розпочалася, включала наступні напрями реалізації: 

залучення громадян до широкої дискусії щодо громадянського виховання; 

забезпечення цілеспрямованої підготовки освітян до організації функціонування 

освітніх закладів на демократичних засадах; проведення конкурсів проектів 

організації молодіжного самоврядування тощо [172]. Паралельно розпочато 

прийняття в 1991 р., Закону Республіки Польща «Про освіту» [292], який 

регламентував реформування системи освіти за західноєвропейським зразком. 

Зазначений закон є чинним до теперішнього часу та доповнений згідно  з вимогами 

сьогодення. Вказане свідчить про його високий змістовний та якісний рівень. 
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Першочергово в даному документі, було закріплено систему співпраці громадських 

організацій із навчальними закладами, зокрема, було дозволено громадським 

організаціям функціонувати на території навчальних закладів. На нашу думку, така 

ситуація продемонструвала, що впровадження громадянської освіти відбувалося в 

тісній співпраці державних органів та громадських організацій [174]. Варто 

зазначити, що в цей час розробляється та реалізується масштабний проект із 

громадянської освіти: «Діалог» (DIALOG Project). Цілі Проекту полягали у: 

заохоченні громадян до активної суспільно- політичної діяльності, підвищення 

громадського впливу щодо вирішення питань місцевого значення та заохочення 

співпраці між громадянами й місцевими органами влади. У процесі реалізації 

проекту, значна увага приділялася виявленню ключових проблем локальної громади 

(наприклад, проблема щодо забезпечення громадської безпеки) та проведення 

інформаційних кампаній щодо їх вирішення. У межах проекту було організовано 

окремі воркшопи, присвячені низці питань, на які спрямована громадянська освіта. 

Під час проведення вказаних воркшопів використовувалися різні інтерактивні 

методики (наприклад, методика рольових ігор), які сприяли формування практичних 

навичок у громадян [262, c. 28]. 

За умов політичних трансформацій 90-х рр. XX ст., як зауважує вітчизняний 

дослідник В. В. Сенько, польські експерти виокремили низку суттєвих проблем у 

польському суспільстві, які були умовно розділені на три категорії: 1) недостатність 

знань про функціонування демократичної політичної системи в другій половині XX 

ст.; 2) дефіцит історичних знань, зокрема, знання про державотворчі традиції країн 

Центральної та Східної Європи в XX ст.; 3) економічна безграмотність  [157, с. 56]. 

Нова демократична система, ґрунтувалася на побудові капіталістичного ринку, 

впровадженні демократичної політики та забезпеченні свободи мислення, 

запровадженні кардинально нових правил, сприяла створенню вимог щодо свідомого 

вибору (як діяти в соціальній реальності). Фактично, громадянин Польщі в 1989 р., 

мав починати жити заново, а допомогти в цьому, як зазначає польська дослідниця З. 

Квічинські (Z. Kwieciński), мала громадянська освіта. Авторка наголошує на тому, що 

громадяни не мали змоги відразу звільнитися від існуючих тоталітарних звичок і 
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скористатися новими демократичними перспективами. Саме громадянська освіта, 

допомогла адаптуватися до нових суспільних завдань, вимог і очікувань політичної, 

економічної, культурної та соціальної дійсності, сприяла поліпшенню й 

удосконаленню суспільного середовища, шляхом надання та засвоєння 

демократичних стандартів і принципів, розширення прав, можливостей і підвищення 

компетентності громадян [228, с. 9]. На нашу думку, для держав, які лише 

намагаються побудувати ефективні демократичні інститути, громадянська освіта стає 

важливим та необхідним важелем формування активного громадянина, для якого 

демократія це не лише сукупність правових норм та законів, а, насамперед, системи 

цінностей, ставлень, тобто орієнтації людей, для яких демократичні права і свободи 

стають мотивацією для відповідної демократичної поведінки. Відтак, було 

започатковано освітні програми, починаючи від офіційної шкільної програми, до 

проектів про права меншин та інструменти їх захисту, у тому числі, різноманітні 

тренінги для реалізації принципів нового мислення. Значну активність виявили 

органи освіти та неурядові організації, кількість яких у тогочасній Польщі постійно 

збільшувалася [22, с. 48]. Упродовж 1989 р., XX ст., у Польщі було створено 

організації (Фонд Освіти для Демократії; Фонд ім. Стефана Баторія; Фонд розвитку 

місцевої демократії), які й сьогодні продовжують активно сприяти розвитку 

громадянської освіти в Польщі.  

За підтримки американського фінансиста і філантропа Д. Сороса, та групи 

лідерів польської демократичної опозиції 80-х рр., XX ст., було засновано незалежну, 

неприбуткову неурядову організацією зі статусом організації суспільної користі – 

Фонд ім. Стефана Баторія (Fundacja im. Stefana Batorego). Мета діяльності Фонду ім. 

Стефана Баторія – демократизація країни; побудова громадянського суспільства, 

представники якого усвідомлюють власні права й обов’язки, приймають участь у 

процесі розробки і прийняття рішень як на рівні держави, так і на міжнародній арені; 

розвиток громадянської освіти та громадянського виховання. Фонд ім. Стефана 

Баторія став найпотужнішим агентом у поширенні ідей громадянської освіти та 

підтримки громадянських ініціатив у польській державі [123]. У цей час, також, було 

створено польський Фонд Освіти для Демократії (Fundacja Edukacja dla Demokracji) 
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[120] – зі статусом організації публічної (суспільної) користі (У Законі Республіки 

Польща від 24 квітня 2003 р. «Про діяльність публічної користі і волонтаріат» 

діяльність публічної користі визначається, як суспільно корисна діяльність, яку 

проводять неурядові організації у сфері суспільних завдань, визначених у законі. До 

організацій суспільної користі не відносять політичні партії; професійні спілки й 

організацій роботодавців; органи професійного самоврядування, тобто ті, що 

проводять діяльність з метою отримання прибутку тощо. Громадські організації, яким 

надано такий статус, внесено до відповідного реєстру, можуть розраховувати на 

фінансування з публічних фондів коштів), незалежної, некомерційної, неурядової 

організації [68, с. 134; 291]. Фонд Освіти для Демократії розпочав власну діяльність, 

завдяки налагодженню співробітництва активістів польської демократичної опозиції 

й американських дослідників, серед яких А. Яновскі, В. Кулерскі, Я. Онишкевич, Е. 

Вечорек, Я. Возняковски та інші. Діяльність Фонду Освіти для Демократії 

зосереджено в трьох основних напрямах: соціалізації й демократизації; громадянської 

активності і відповідальності; глобальної солідарності [120]. 

Варто зазначити, що Фондом ім. Стефана Баторія в партнерстві з Польським 

дитячо-молодіжним фондом (Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży) було запроваджено 

масштабну програму з громадянської освіти «Громадяни за демократію» (Program 

Obywatele dla Demokracji), яка реалізовувалася в період із червня 2013 р., до квітня 

2016 р. У межах вказаної програми було здійснено надання грантів на проекти 

неурядових громадянських організацій, як «школи демократії». Гранти призначалися 

задля сприяння утвердженню демократичного громадянства, імплементації 

демократичних цінностей, включно з правами людини, розширення можливостей так 

званих «вразливих» груп (наприклад, іммігрантів), а також, розвитку двосторонніх 

відносин із державами- донорами. За допомогою грантової підтримки було здійснено 

ініціативи, спрямовані на протидію мовної ворожнечі, подолання ксенофобії, 

дискримінації та гендерного насильства; організовано форуми неурядових 

громадських організацій, призначених для обміну досвідом та обговорення участі 

громадськості, спостерігачів та експертів із громадянської освіти, дослідження 
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проблематики адаптації в нових умовах біженців та мігрантів, а також, проведення 

заходів, спрямованих на розвиток молодого покоління поляків тощо [231]. 

Також, ще однією організацією, яка до сьогодні продовжує поширювати ідеали 

громадянської освіти та демократії – є Фонд розвитку місцевої демократії (Fundacja 

Rozwoju Demokracji Lokalnej). Однією з найважливіших цілей вказаної організації є 

розвиток громадянськості та розширення участі громадян у суспільному житті, 

шляхом реалізації численних проектів щодо зміцнення громадянських ініціатив, 

заохочення соціальної активності та налагодження співпраці між неурядовими 

громадськими організаціями, місцевими органами влади та, безпосередньо, 

громадянами. Фонд підтримує значну кількість ініціатив, спрямованих на зміцнення 

механізмів громадської участі (наприклад, соціальних консультацій), одного з 

найважливіших інструментів демократії [127]. 

З початком демократичних перетворень у польській державі, зокрема після 

проведення перших демократичних виборів у 1989 р.. до навчальних програм було 

введено навчальний курс «Громадянська освіта» («Edukacja obywatelska»)  [210, с. 

151]. Варто зазначити, що вивчення вказаного навчального курсу впроваджувалося 

на рівні початкової, середньої та вищої школи. У навчальних програмах початкової 

школи основні складові (елементи) громадянської освіти розглядаються в структурі 

таких навчальних предметів, як: історія польської Республіки, суспільствознавство. 

Середня школа розробляє цілісну систему щодо вивчення навчального курсу 

«Громадянська освіта» («Edukacja obywatelska»), яка передбачає опрацювання змісту 

вказаного курсу протягом трьох років навчання, приділяючи щотижнево одну-дві 

години для засвоєння учнями певної теми. Загально академічні програми навчання у 

вищих навчальних закладах, зобов’язували студентів протягом трьох років, щотижня 

приділяти три-чотири години для вивчення навчального курсу «Громадянська освіта» 

(«Edukacja obywatelska»).  

Варто зазначити, що програма вказаного навчального курсу охоплювала, також, 

специфічну тематику, що стосувалася питань: міжособистісних особливостей 

комунікативного процесу; розуміння характерних рис сучасного політичного 

мислення; основ підприємницької діяльності та особливостей моделі ринкової 
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економіки; чинників розвитку процесів інтеграції та глобалізації; проблематики 

сучасних світових тенденцій [201]. 

Створена Центральна Екзаменаційна Рада (Centralną Komisję Egzaminacyjną), 

започаткувала для студентів польських навчальних закладів проведення профільного 

іспиту «громадянської зрілості» («dojrzałość obywatelska»), який передбачав 

оцінювання їх знань про систему демократичних принципів та процедур, 

конституційні засади розвитку Польщі, принципи ринкової економіки тощо. 

Зазначимо, що за формою проведення організація іспиту передбачала, також, 

оцінювання вмінь студентів аналізувати статистичні дані у вигляді таблиць і графіків, 

коментування нормативних текстів, актів, правил, різних інфографічних матеріалів, 

наприклад, плакатів, фотографій, карикатур та діаграм [211, c. 69- 70]. Значна увага 

приділялася окремим агентам громадянської освіти. Деякі з них постійно проходять 

підвищення кваліфікації відповідно до європейських стандартів [210, c. 151- 152]. З 

метою поширення серед польської молоді громадянських знань, необхідних для 

життєдіяльності в незалежному демократичному суспільстві, на початку 90-х рр., ХХ 

ст., Міністерство освіти Польщі спільно з «Мершон» Центром при університеті штату 

Огайо (США) запровадили «Проект програми громадянської освіти в 

демократичному суспільстві» [8, с. 153], який передбачав набуття громадянських 

знань, розвиток практичних вмінь та навичок у відповідності з такими напрямами – 

цивільний, політичний, соціоекономічний та культурний: 1) знання про формування 

і функціонування політичної системи та її інституційних елементів, знання змісту 

основних демократичних документів, що є фундаментальною основою 

громадянського суспільства; 2) усвідомлення ідентифікації громадян, як громадян 

Польщі, і визначення ролі мультикультуралізму в польському суспільстві; 3) 

соціоекономічні знання про особливості політичної та соціальної структури 

суспільства, включаючи економічні знання, пов’язані із системою податків; 4) знання 

про культурну та історичну спадщину, загальний розвиток громадянського 

суспільства. Одночасно держава підтримує проведення низки широкомасштабних 

акцій з актуалізації громадянської освіти. У межах виконання Всесвітньої програми 

освіти у сфері прав людини було ініційовано розробку проекту глобальної просвіти в 
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цій галузі. Зокрема, у межах даної програми було забезпечено: проведення циклу 

тренінгів для тих, хто реалізує громадянську освіту в державі, з метою підвищення їх 

знань та формування відповідних навичок у сфері громадянської освіти; тестування 

інтерактивних методик викладання громадянської освіти в загальноосвітніх 

навчальних закладах; визначення комплексу актуальних проблем у сфері 

громадянської освіти для посилення її ефективності; організація значної кількості 

конкурсів, фестивалів, семінарів із прав людини та громадянина [167, с. 77]. 

Упродовж 90-х рр., ХХ ст., cутність громадянської освіти та її основні цілі, а 

саме: підготовка громадян, особливо молоді, до активної участі в розбудові 

громадянського суспільства та впровадження демократичного права; виховання 

поваги до законодавства і громадянської відповідальності; готовності польського 

суспільства до відповідальної участі в громадському житті, були викладені у всіх 

програмних документах Міністерства освіти Республіки Польща [22, с. 48]. У 1992 р., 

визнаючи необхідність розвитку нових практичних навичок громадянської участі (за 

допомогою проведення таких заходів, як імітація зустрічей громади, засідання з 

метою вирішення конфліктів, переговори тощо) у польській державі реалізується 

програма «Освіта для демократичного громадянства в Польщі» («Edukacja na rzecz 

obywatelstwa demokratycznego w Polsce») [217, с. 100]. Вказана серія ініціатив, 

запропонованих для імплементації різним державним установам та місцевим 

громадським організаціям, сприяла впровадженню громадянської освіти , як 

найважливішого поступу Польщі до розбудови громадянського суспільства та 

утвердження демократії загалом [207]. Значним здобутком вищезазначених процесів 

стала розробка Концепції громадянської освіти (Koncepcja edukacji obywatelskiej), 

яка, як зазначає дослідниця Л. Албала-Бертранд (L. Albala-Bertrand), базувалася на 

реалізації чотирьох основоположних цілей: забезпечення стабілізації внутрішньої 

безпеки; зміцнення демократичних цінностей; розвиток громадянського суспільства; 

динамічна трансформація економіки на основі стійких засад оновлення. Визначення 

вказаних цілей не було випадковим, адже кожна з них передбачала вирішення певної 

проблеми: 
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1. Забезпечення життєдіяльності суспільства в безпечній країні, спрямованої на 

стимулювання турботи в громадян про власну країну, у тому числі, формування в них 

вміння визначати політичні інтереси та сприймати їх у широкому міжнародному 

контексті; розвиток готовності в громадян захищати і відстоювати інтереси власної 

країни та здатності до співпраці задля досягнення цієї мети; налагодження відносин з 

усіма етнічними й національними меншинами, які мешкають на території польської 

держави; 

2. Вміння жити в демократичній країні. Демократія розвивається шляхом 

тривалого процесу навчання. Громадянська освіта в польських освітніх закладах, 

насамперед, школах є пріоритетною, адже за всю історію розвитку держави виникало 

чимало проблем у цьому напрямі. Крім того, довоєнні демократичні інститути не 

були дієвими. Прискорене й широке отримання знань та формування навичок, щодо 

практичного функціонування в умовах демократії є неодмінною умовою для 

подальшого розвитку соціального та політичного життя країни; 

3. Становлення та розвиток громадянського суспільства. За двісті п’ятдесят 

років польської історії, не маючи власної незалежності й перебуваючи в системі 

тоталітарних традицій, не існувало умов для усвідомлення власної відповідальності 

за власне життя, за долю країни; 

4. Вміння жити в економічно ефективній країні. Низький рівень економічних 

знань значної кількості поляків вимагав спеціальних заходів, спрямованих на 

впровадження початкових теоретичних засад економічної системи в навчальні 

програми громадянської освіти [193; 202]. 

Також, упродовж 90-х рр., ХХ ст., розширюється мережа неурядових 

громадських організацій, які займаються громадянською освітою. Показовою є 

діяльність Фундації «Центр громадянської освіти» (Centrum Edukacji Obywatelskiej), 

неурядової освітньої інституції, яка функціонує в Польщі з 1994 р. Фундація поширює 

серед громадськості головні знання, необхідні для побудови демократичної правової 

держави і громадянського суспільства, а також, розкриває зміст практичних умінь та 

навичок громадян. Засновники «Центру громадянської освіти» дотримуються позиції, 

що демократія в Польщі, як і загалом у світі, не є й не буде можливою без свідомих, 
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відповідальних і активних громадян, адже саме це є основою демократії Водночас, 

громадянські позиції зазнають значних перешкод: розчаруванням у суспільстві 

недосконалістю функціонування державних інституцій і процедур «молодої 

демократії», наявність ностальгії за державою контролю та опіки, зубожіння та 

відкидання за межі суспільного життя соціальних груп, зокрема значної  кількості 

молодого покоління [129]. Варто, також, зазначити про діяльність польської 

неурядової громадянської організації «ESWIP» (Stowarzyszenia ESWIP), створеної в 

1995 р., у м. Е́льблонг, яка займається дослідженням особливостей розвитку 

громадянського суспільства, електоральної поведінки громадян, вихованням 

активних громадян, впровадженням великої кількості волонтерських проектів тощо  

[246]. 

Процеси соціальної модернізації та системної трансформації, які відбулися в 

Польщі за останні двадцять років, змінили суспільство, економіку та державу 

загалом. У цей час громадянська освіта в Польщі набуває законодавчої форми та 

закріплюється нормативно-правовими актами. Так, на початку XXI ст., у 2000 р., 

важливу роль у розвитку громадянської освіти в польській державі, на думку 

дослідниці О. В. Василенко, відіграла згадана нами, у дисертаційному дослідженні – 

«Краківська резолюція і проект керівних принципів навчання демократії», прийнята 

членами Ради Європи. У Резолюції зазначалися ключові питання, що стосуються 

громадянської освіти, як: фундаментальні принципи, основні компетенції, 

демократичні вміння та навички, необхідні для життя в демократичній державі тощо. 

Вказаний документ було взято до уваги урядом Польщі й покладено в основу стратегії 

забезпечення розвитку громадянської освіти в державі на тривалий час  [10]. Також, 

не менш важливим було прийняття в червні 2002 р., Резолюції про безперервне 

навчання (Rezolucję dotyczącą ustawicznego kształcenia) та «нові базові демократичні 

навички». Документально громадянська освіта визначалася, як система навчання / 

набуття знань та компетентності у сфері політичного життя, соціальної активності, 

захисту демократичних цінностей та прав людини [263, с. 2; 214, с. 470]. Зокрема, 

2005 р. у Польщі було визначено  роком «Громадянство через освіту». У цей час 

створюється мережа регіональних координаторів освіти з демократичного 
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громадянства й започатковано діяльність п’ятдесяти шести центрів, які проводили 

роз’яснювальну діяльність із впровадження громадянської освіти на рівні воєводства. 

Роль регіональних координаторів з освіти для демократичного громадянства в 

Польщі полягала в реалізації наступних цілей: поширенні інформації про 

громадянську освіту серед громадян місцевої громади за допомогою розповсюдження 

інформаційних матеріалів, організації навчання, проведення виставок, семінарів 

тощо; інформуванні ЗМІ про ідеї громадянської освіти, а також , про різноманітні 

заходи, присвячені питанням громадянства; впровадженні заходів і проектів, 

присвячених громадянській освіті, наприклад, проектів розвитку шкіл, місцевих 

проектів, спрямованих на суспільний розвиток; просуванні ідейних цінностей освіти 

для демократичного громадянства в державних органах влади, уряді воєводства, 

політичних партіях; створенні груп підтримки в регіонах у складі місцевих 

громадських організацій, освітніх органів влади (kuratoria), навчальних закладів 

системи вищої освіти; систематизації прикладів ефективної практики  з різних 

регіонів; підготовці щорічного звітності про розвиток громадянської освіти в різних 

регіонах держави тощо [86, с. 58- 59]. 

Водночас, розпочинають діяльність: 1) Фонд освіти й розвитку громадянського 

суспільства (Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – FERSO) 

(2003 р.) (Основною метою діяльності вказаного Фонду є створення та підтримка 

функціонування громадянського суспільства, яке формується на знаннях і 

співробітництві, за допомогою впровадження інноваційних методів навчання, 

підтримки прийняття важливих суспільних рішень. Фонд реалізує вказані цілі, 

шляхом організації та фінансування симпозіумів, тренінгів, комплексних освітніх 

семінарів, виїзних громадських засідань, «зелених шкіл», літніх та зимових 

громадянських таборів, культурно-мистецьких заходів (концертів, театральних 

вистав, виставок та спортивних заходів) [125]; 2) Інститут у справах громадян (Instytut 

Spraw Obywatelskich – INSPRO) (2004 р.) (Місією Інституту є виховання громадян, 

які відчувають відповідальність за власну родину, помешкання, територіальну 

громаду, державу; розвиток польської держави, яка б створювала для громадян 

можливість дбати про загальне благо і сприяти активізації громадської діяльності; 
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формування чутливих до інтересів громадян владних інституцій, діяльність яких , 

спрямована на покращення якості повсякденного життя кожного польського 

громадянина. Серед головних принципів, яких у власній діяльності дотримується 

Інститут по справам громадян, є: солідарність, справедливість, самоврядність, 

відкритість громадянських ЗМІ, «промислова демократія» (як устрій економіки, що 

розвивається на засадах впливу громадян) [102]; 3) Фундація «Civis Polonus» 

(Fundacja Civis Polonus) (2004 р.) (Діяльність вказаної організації спрямована на 

розвиток громадянських ставлень, що спонукають громадян до активної участі в 

суспільно-політичному житті. Адже, демократична держава – це політична 

організація спільноти відкритих, компетентних та відданих громадян. Для реалізації 

вказаної мети організацією здійснюються різні заходи, які зміцнюють потенціал 

людей як громадян, розвивають соціальні компетенції, дозволяючи співпрацювати з 

іншими, беручи на себе відповідальність за суспільні справи, а також налагоджувати 

співпрацю з представниками влади щодо створення спільних механізмів участі 

громадян у процесах прийняття рішень) [128]; 4) Фонд «Громадянські дії» (Fundacja 

Aktywności Obywatelskiej) (2005 р.) (який сприяє поширенню ідей щодо розвитку 

громадянського суспільства та демократії шляхом заохочення до навчання 

представників різних соціальних груп, за умовною схемою: громадянин → 

територіальна громада → активна діяльність → досягнення загального блага) [119]. 

Правовий статус громадянської освіти в Польщі визначається наступними 

нормативними документами: Стратегією розвитку громадянського суспільства на 

2007-2013 рр. (Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 

2007-2013) [266], що на думку польської дослідниці Г. Соларчук-Шве (Н. Solarczyk-

Szwe), зумовила новий етап розвитку громадянської освіти [265]; Стратегією 

підтримки розвитку громадянського суспільства на 2009-2015 рр. (Strategia wspierania 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009-2015) [267] у якій, також, 

визначається законодавчий статуc громадянської освіти та основні цілі, серед яких, 

зазначені наступні: досягнення оптимального рівня участі громадян у суспільному 

житті, як необхідної умови демократії та розбудови громадянського суспільства, 

завдяки розвитку громадянської освіти в державі. В останньому вказанному 
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документі, громадянська освіта визначається, як: «особливий процес формування 

знань та вмінь, що дозволяють активно та відповідально приймати участь у суспільно-

політичному житті, у міжнародному розвитку та сприяти відповідальному, 

демократичному та глобальному суспільству»); кількісний та якісний розвиток 

інститутів громадянського суспільства, що проявляється у вияві об’єктивної 

необхідності зміцнення неурядових організацій та об’єднань громадян; система 

дієвих механізмів функціонування демократичної держави, як кульмінації побудови 

громадянського суспільства на принципах субсидіарності, участі, партнерства та 

громадянського діалогу. Крім того, у документі зазначається, що підтримка 

громадянської освіти повинна проявлятися в діяльності, яка спрямована, зокрема, на: 

збільшення потенціалу тих індивідів, які беруть участь у освітніх заходах; 

впровадження освітніх програм, спрямованих на зміцнення громадянської 

обізнаності та  програми безперервної освіти; організація діяльності з надання 

безоплатної та надійної інформації, а також такої особливої форми , як «громадські 

поради»; підтримка громадських ініціатив із формування громадянської 

відповідальності та толерантного ставлення; посилення використання механізмів 

громадської участі на місцевому рівні. 

Зазначимо, що громадянська освіта є інструментом формування соціального 

капіталу, тим паче, якщо мова йде про розвиток демократії, як форми політичного 

режиму країн європейського співтовариства. Обравши такий шлях розвитку, Польща 

не стала винятком. У представленій польській громадськості у 2013 р., Стратегії 

розвитку соціального капіталу Польщі до 2020 р., (Strategii Rozwoju Kapitału 

Społecznego Polski do roku 2020) [268], на думку польських науковців Е. Басі (E. 

Bacia), Ф. Паджерськи (F. Pazderski) та С. Змієвської-Квірег (S. Żmijewska-Kwiręg), 

важливою складовою є формування відносин громадськості з владними структурами 

на засадах співпраці, творчості, взаємообміну інформацією про потреби суспільства 

та шляхи їх задоволення, невідкладного реагування владних інституцій щодо 

вирішення важливих суспільних проблем із дотриманням взаємозв’язку із 

демократичними культурними орієнтирами [197]. Зрозуміло, що громадяни країн 

Центральної та Східної Європи, та зокрема Польщі (акцентування на польській 
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державі в контексті мети представленого дисертаційного дослідження), не «тужать» 

за комуністичними принципами громадянського виховання, які привносили 

«змістовність» та стабільність у життя громадян. Політичні та економічні зміни, 

можливо, погіршили життя певних суспільних верств у Польщі, але, навіть, ця 

частина суспільства не була проти змін як таких, а лише проти того як вони 

здійснювалися. Громадянська освіта в даному контексті навчила адаптуватися до 

вказаних суспільних змін [44]. Тому, в іншому нормативному документі, а саме в 

Довгостроковій Національній Стратегії Розвитку до 2030 р., (Długookresowej strategii 

rozwoju kraju polska 2030) [213] – документі, що визначає основні тенденції, проблеми 

та сценарії соціально- економічного розвитку країни до 2030 р., серед стратегічних 

напрямів розвитку держави, визначено діяльність зі зміцнення та реалізації процесу 

громадянської освіти. Зокрема, зазначається: 1) про підготовку та реалізацію 

державної програми з громадянської освіти; 2) про перспективи забезпечення 

демократичного навчання протягом життя; 3) про підготовку агентів громадянської 

освіти тощо [197]. Не зменшена актуальність громадянської освіти в іншому 

документі – Національній програмі підтримки розвитку громадянського суспільства 

(Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) [239], 

прийнятому в листопаді 2016 р., у якому мова йде про відповідні зміни у сфері 

громадянської освіти, підтримку системи формальної і неформальної громадянської 

освіти та патріотичного виховання (власне, нагадаємо, що національно-патріотичне 

виховання в польській державі відокремлене від громадянської освіти), підтримку 

діяльності неурядових установ громадянської освіти й розширення 

загальнонаціональної мережі громадських консультацій і заходів у сфері 

громадянської освіти, відбір та призначення спеціальних редакторів програм та 

проектів з освіти для демократії. Загалом, наразі стратегія виховання громадянина 

демократичної держави в Польщі передбачає (включає наступні компоненти): 

- загальнодержавні й регіональні цілі, завдання і вектори розвитку, 

сформовані на засадах досягнення суспільного консенсусу, що базується на 

загальноєвропейських цінностях та на основі впровадження відповідної моделі 

громадянської освіти в державі; 



103 
 

- розвиток самоврядування, як базового інституту демократії, шляхом 

завершення процесів децентралізації управління, посилення громадського 

самоуправління; 

- значне збільшення кількості суб’єктів громадянської освіти. У Польщі, як 

і в інших європейських державах громадянська освіта розвивається за сприяння 

багатьох суб’єктів політичної системи: держави, недержавних організацій, 

навчальних закладів, ЗМІ, активної громадськості, інфлюенсерів, експертів у сфері 

громадянської освіти тощо. Відтак, на нашу думку, участь, передусім, держави в 

забезпеченні громадянської освіти є важливим показником розвиненої демократії, 

чого, на жаль, неможливо стверджувати в контексті українських реалій; 

- розширення кола тем громадянської освіти (екосистема підприємництва – 

податкова система, правила, фінанси; діалог з інституціями громадянського 

суспільства; робота із сучасними медіа тощо) [198].  

Запорукою оцінювання громадянської освіти є те, що держава виступає 

ініціатором та організатором реформування системи громадянської освіти й 

активним учасником заданих перетворень. Громадянська освіта визнана частиною 

державної політики та найважливішим компонентом політичних програм і 

практичних дій, що стосуються реалізації органами державної влади функцій у сфері 

освіти, професійної підготовки, культури тощо. 

Як слушно наголошують польські вчені Л. Чекай (ł. Czekaj) та E. Бася (E. Bacia), 

постає необхідність виокремити сукупність напрямів діяльності держави в розвитку 

громадянської освіти, серед яких: 

- розробка проектів всезагальної громадянської освіти для відповідних типів 

навчальних закладів та різних вікових категорій громадян. Вказані проекти 

передбачають дослідження різноаспектних питань щодо функціонування 

демократичної держави, закріплення демократичних цінностей у свідомості 

польських громадян, дотримання прав і свобод громадянина, реалізації практики їх 

використання й захисту, стимулювання виборчої активності та зваженого ставлення 

до претендентів на виборах тощо; 
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- стимулювання активної діяльності громадян через заохочення їх до участі в 

різних заходах із громадянської освіти, «демократичних» тренінгах та конкурсах, 

просуванні проектів, що стосуються посилення самоврядних ініціатив (учнівського 

та студентського самоврядування), реалізації спільних ідей тощо; 

- запровадження стабільних форм співпраці з численними неурядовими 

організаціями, молодіжними, та іншими зацікавленими сторонами, наприклад, 

різними ініціативними групами, які займаються громадянською освітою тощо, 

припускаючи, що вказане стане показником підвищення рівня громадянської освіти 

в Польщі та її позитивної інституціоналізації [210, с. 88]; 

- забезпечення організаційних форм діалогу. Питання громадянської освіти 

повинні обговорюватися на різних рівнях, а учасники таких обговорень повинні 

представляти відповідні зацікавлені сторони. Держава визнає, що громадянське 

суспільство не є однорідним і допускати різні точки зору до таких обговорень. 

Додатковим інструментом обговорень має бути формат громадської та наукової 

експертизи, до яких мають бути залучені учасники (громадяни), які можуть 

обґрунтувати власні компетенції та інтереси у різних питаннях. Громадські та 

експерті обговорення повинні підтримуватися державою не лише політично, але й 

ресурсами, мати чітку структуру. Це жодним чином не повинно стати перекиданням 

відповідальності держави на інших або декоративною функцією громадян; 

- посилення діяльності з молодими громадянами та сприяння розвитку їх 

мотивації до активних суспільно-політичних дій (особливо, електоральної участі). 

Адже, як демонструють останні дослідження Інституту громадських справ (Instytutu 

Spraw Publicznych), представлені у звіті «Виборчий 2.0» («Wyborca 2.0») , молоді 

громадяни (віком від 18 до 24 років) є однією з найбільш політично пасивних груп 

громадян. Опитування щодо дослідження громадської думки визначають тенденцію 

низької зацікавленості в громадських питаннях у переважної більшості молодих 

громадян. Найбільша група представників молодого покоління (40%) визначає 

власний рівень інтересу до політики, як посередній та визнає, що звертає увагу лише 

на найбільш важливі політичні питання чи проблеми [244]. Символічно, що 

польський науковець Ф. Н. Фесніч (F. N. Fesnic) зазначає, про усвідомлення 
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молодими громадянами Польщі, важливості брати участь у голосуванні або в 

референдумі, особистісного залучення до розв’язання проблем у громаді, вміння 

виявляти недемократичні дії уряду та захищати власні права, а також, формування у 

власній свідомості позитивного ставлення до мігрантів та інших вразливих груп 

громадян тощо, що вказує на демократичну суспільну свідомість [219, с. 6].  

До вказаних напрямів діяльності держави щодо розвитку громадянської освіти, 

польська дослідниця П. Депшинська додає: 

- поглиблення співпраці в даному напрямі з іншими країнами Європейського 

Союзу, у яких за сучасних умов, громадянська освіта є більш розвиненою (зокрема, 

Федеративною Республікою Німеччина, Францією, Великою Британією та іншими) 

щодо використання їх позитивного досвіду у сфері громадянської освіти. Вказана 

співпраця спрямована на покращення та уніфікацію якості громадянської освіти 

шляхом виявлення та аналізування подібностей та розбіжностей у процесі розробки 

та прийняття інноваційних системних рішень щодо розвитку громадянської освіти;  

- підвищення статусу громадянської освіти (тема громадянської освіти, має 

стати предметом обговорення публічних дебатів) і реалізація її завдяки співпраці зі 

ЗМІ [212, с. 93- 94]; 

- актуалізація моделі громадянської освіти в державі.  

Вважаємо, за належне детально розглянути сучасну модель громадянської 

освіти в Польщі. Громадянська освіта в польській державі стала потужним чинником 

демократичних змін, а її модель неодноразово трансформувалася. Однак, у процесі 

тривалих дискусій щодо розробки певної моделі громадянської освіти та завдяки 

залученню до вказаного процесу експертів-фахівців у сфері громадянської освіти, 

представників громадських організацій, політичних діячів, інфлюенсерів, відбулася 

розробка та впровадження польської моделі громадянської освіти «citizenship 

education», яка наразі, поєднує європейські надбання громадянської освіти  з 

національною специфікою польської держави, особливостями різноманітних 

світових суспільних практик у цьому напрямі. 

Зазначимо, що в Польщі модель громадянської освіти «сitizenship education», 

сформована на основі трансформаційної моделі громадянської освіти Р. М. 
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Мерельмана (з огляду на класифікацію, зазначену в першому розділі представленого 

дисертаційного дослідження) та елементів «цифрової моделі» громадянської освіти. 

Вказана модель системно поєднує національні державотворчі традиції та 

загальноєвропейський контекст їх розвитку. Таким чином, дана модель 

громадянської освіти передбачає, насамперед, формування громадянськості, як 

провідної світоглядної риси громадянина та набуття ним досвіду презентування себе, 

як компетентного, відповідального та активного громадянина власної держави. За 

таких умов, характерними особливостями (ключовими ідеями) даної моделі 

громадянської освіти є: недержавний зміст; активна громадянська позиція; принципи 

«розуміння та соціальної довіри», як основи громадянської освіти; принцип 

«навчання через практичну дію»; принцип «демократії участі» [208, с. 312- 313].  

Вважаємо за доцільне розглянути представлені особливості (ідеї) більш 

детально.  

1. Зміст громадянської освіти не має враховувати лише загально-державні 

інтереси, а також, не має бути представлений у обмеженому сутнісному контексті. За 

умов сьогодення до сфери громадянської освіти польської держави належать , як 

питання політичного аспекту (щодо участі громадян у політичному житті, 

забезпеченні та реалізації прав і, водночас, дотриманні обов’язків громадян, 

з’ясуванні проблематики міграційних процесів), так і питання «неполітичного 

спрямування», наприклад, щодо збереження належного стану навколишнього 

середовища, громадського здоров’я, міжкультурної комунікації, соціально-

економічної співпраці територіальних громад тощо [212, с. 89]; 

2. Щодо реалізації ідеї активної громадянська позиції, зазначимо, що наразі 

метою громадянської освіти в Польщі є не лише сприяння в отриманні громадянами 

відповідних знань (політичних, економічних, соціальних, правових, у сфері культури 

тощо). Головний акцент впровадження польської моделі громадянської освіти 

здійснюється на формування практичних навичок активного громадянства, 

ініціативності, залучення громадян до політичної діяльності та участі в управлінні на 

різних рівнях влади (муніципальному, регіональному, державному)  протягом 

тривалості процесу людської життєдіяльності. Так, першими проявами, 
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вищезазначеної нами активності є: участь у шкільному та студентському 

самоврядуванні; участь у публічних обговореннях та дебатах; громадсько-політична 

діяльність (голосування, як основний індикатор участі громадян, збирання підписів 

під поданнями до парламенту з метою внесення змін до законів, звернення до 

посадовців місцевих чи державних органів чи або відвідування громадських зборів 

для висловлення думки з важливого питання, інформування громадськості з 

проблемних питань, задля мотивації інших до долучатися до дій); членство в 

громадських організаціях та асоціаціях; участь в організації та проведенні заходів 

«громадянознавчого» спрямування (зустрічі, акції, мітинги тощо); політичне 

спонсорство (меценатство); волонтерська діяльність (волонтерство може бути як 

регулярним, так і одноразовим: приготування їжі для людей похилого віку або 

безхатченків, читання чи навчання дітей у дитячому будинку або допомога в 

прибиранні міського парку тощо. Крім того, потенціал для вирішення суспільних 

проблем через волонтерську діяльність практично необмежений); економічні заходи 

(участь у заходах заборони розповсюдження товарів чи надання послуг, що сприяють 

виникненню політичної, екологічної чи етичної дискримінації, для того аби 

продемонструвати підтримку або засудження цінностей чи практики виробника), 

одержання інформації та відстеження поточних подій (особливо дана активність 

характерна для громадян цифрової епохи, та має здійснюватися за системою IMVAIN, 

щоби зменшити ймовірність того, що громадянин споживає чи поширює 

дезінформацію. Вказана система грунтується на наступних засадах: краще незалежні 

(independent) ресурси, ніж ті, які мають особистий інтерес; краще багато (multiple) 

джерел, ніж звіт, що грунтується на одному джерелі; джерела, які перевіряють (verify) 

або надають перевірену інформацію, є кращими, ніж ті, які просто заявляють; 

авторитетні (authoritative) та/або поінформовані (informed) джерела є кращими, ніж ті, 

які не мають інформації або яким не вистачає авторитетності; джерела, які мають 

назву (named), кращі за анонімні [137, с. 44; 242]. Попри зазначене, в основі реалізації 

даної ідеї закладено декілька моделей громадянської участі, зокрема одна з них, це 

модель – «сходи суспільної партисипації», яка була розроблена американською 

активісткою Ш. Ернстейн (С. Р. Arnstein) [195]. Відповідно до вказаної моделі «сходи 
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суспільної партисипації» (ladder of citizen participation) на найнижчому щаблі, так 

званих «сходів», що уособлюють певний рівень суспільства, відбувається 

маніпуляція світоглядними позиціями громадян, залучення їх до виконання певних 

дій завдяки недостатній їх освіченості, а відтак, є свідченням їх громадянської 

«слабкості» (рівень псевдодемократії). Для роз’яснення наведених термінологічних 

складнощів щодо розуміння запропонованої моделі громадянської участі – «сходи 

суспільної партисипації» може слугувати, як приклад, участь у суспільній акції чи 

маніфесті громадян, з ідеями яких вони не погоджуються. Наступний рівень – це 

сходи терапії, яка власне передбачає «заспокоєння» громадян, а не вирішення їх 

проблем. Відтак, на зазначених двох рівнях відбувається зміна фактичної участі 

громадян, відсутності у них можливостей для реальної участі в розробці та прийнятті 

рішень на різних рівнях. У подальшому мова йде про процеси інформування, 

консультування та примирення їх інтересів, як сукупності «символічних заходів». 

Мається на увазі, що у громадян є можливість презентувати власну точку зору щодо 

вирішення важливих державних справ, отримання порад щодо прийняття важливих 

політичних рішень, однак суб’єкти, що реалізують владу залишають за  собою 

остаточне право на перегляд та прийняття рішення з першочерговим урахуванням 

власних перспектив, а не суспільних інтересів. Найвищим рівнем «сходин суспільної 

партисипації» є рівні партнерства, делегування та громадського контролю, що є 

засадничою основою моделі «сitizenship education». На рівні партнерства відбувається 

наділення громадян реальною можливістю впливу на процес розробки та прийняття 

рішень, які ухвалюються владою в співпраці з громадськістю, а відмінність поглядів 

у рівноправних партнерів (громадянина і владних представників) обговорюється під 

час дискутування, приміром, у процесі перемовин для пошуку та досягнення 

компромісу. Й останній рівень делегування, передбачає наявність спільної 

відповідальності за прийняте рішення, а повноцінну участь уможливлює громадський 

контроль, у відповідності з яким, процес планування та управління суспільними 

справами є об’єктом, саме громадського контролю [195; 62, с. 4- 5]. Варто вказати, що 

активне громадянство (позиція та участь) вимірються в Польщі (та ще в деяких 

європейськи державах) за допомогою індикатора активного громадянства (Active 
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сitizenship сomposite іndicator), інструмента створеного науково-дослідним 

інститутом CRELL (Centre for Research on Education and Lifelong Learning – Centrum 

Badawcze ds. Edukacji i Kształcenia przez Całe Życie) [227, с. 198- 199]. 

3. Важливе значення для формування та розвитку громадянської освіти мають 

основні принципові засади її реалізації, або наявність відповідної сукупності 

принципів, що відповідають певній моделі громадянської освіти. Розглянемо сутність 

найголовніших, на нашу думку, принципів сучасної моделі громадянської освіти в 

Польщі. Відтак, забезпечимо певну змістовну корекцію першого принципу 

«розуміння та соціальної довіри, як основи громадянської освіти», розділивши його 

на два окремих принципи – «розуміння» й «соціальної довіри». Принцип «розуміння» 

є ключовим структурним елементом громадянськості, як провідної риси 

громадянина, забезпечує існування певного типу системи релігійних, духовних 

цінностей та поглядів громадян, на яких побудовані їх власні взаємовідносини з 

політичною спільнотою та іншими громадянами. У контексті етимологічної суті 

поняття «розуміння» центральними виступають такі категорії, як: толерантність та 

громадянська чеснота. Призначення першої полягає у виявленні індивідом поваги й 

терпимості до сучасних ціннісних орієнтирів, ставлень (відносин), традицій, рас, 

релігій, якостей людей тощо, які відрізняються від власних, але, водночас, 

співіснують із ними. Призначення другої категорії – «громадянська чеснота» полягає 

у готовності підпорядковувати власні індивідуальні інтереси та егоїстичні прояви 

суспільному благу [223, c. 18]. Щодо суті принципу «соціальної довіри» як основи 

громадянської освіти, у моделі громадянської освіти польської держави – «citizenship 

еducation», то, саме цей рівень соціальної довіри є найбільшою громадянською 

чеснотою та складовою соціального капіталу. Як додає дослідниця М. М. Рогожа, 

соціальна довіра, з однієї сторони, сприяє включенню до соціально-політичної 

діяльності, а з іншої, – забезпечує ефективність цієї діяльності [152, с. 139]. Соціальна 

довіра, виступає індикатором моральної чутливості, і не може бути імплементованою 

через закон. Власне, досвід європейських держав вказує, що ефективність політико-

правової системи і злагодженість діяльності бюрократичних інституцій не 

забезпечують прояв соціальної довіри. Натомість, вищезазначені суб’єкти 
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визначають власну суспільну необхідність за умов, коли рівень соціальної довіри в 

суспільстві та державі загалом, значно знижується, як зазначає вже цитована нами, 

дослідниця М. М. Рогожа [152, с. 139]. Натомість, на думку, американського 

дослідника М. Юсланер (М. Uslaner), довіра – це основне призначення, а не результат 

діяльності громадянських структур. У разі наявності довіри в громадян до діяльності 

суспільних організацій, посилюється їх власна віра щодо існування реальної 

можливості їх впливу на процес прийняття політичних рішень, делегування й 

контролювання діяльності різних політичних інституцій (у т.ч. і політичних партій) 

та політичних лідерів, державних посадовців у напрямі прийняття ними важливих 

суспільних, державних рішень, що спонукатиме громадян до активних дій. Для того, 

щоби зазначений механізм залишався не лише декларативним, але й дієвим, має бути 

довіра до організації, членом якої є громадянин, посилюватися віра до колективної 

дієздатності, завдячуючи чому, стає можливим вплив на політичний процес [290,                    

с. 30; с. 32]. 

4. Принцип «навчання через практичну дію» польської моделі громадянської 

освіти передбачає відхід від традиційного формалізованого процесу отримання знань, 

набуття навичок та формування здібностей, необхідних громадянину демократичної 

держави. Натомість, вказана ідея, що міститься в основі зазначеного принципу вказує 

на сформований досвід (так зване активне навчання «experiential learning»), як на 

основне джерело отримання знань, навичок та здібностей через здійснення певних 

дій, безпосередньо під час практичної суспільно-політичної діяльності. Отже, таке 

навчання шляхом отримання власного життєвого досвіду і, головне, наявності 

можливостей щодо його рефлексії (для більшого розуміння й оцінки власних дій), а 

також, для подальшого розвитку власної громадянської відповідальності (шляхом 

аналізу виконаної діяльності; висвітлення важливих проблем громади через 

підготовку публікацій, заміток тощо; шляхом колективного обговорення з іншими 

громадянами, впровадження різноманітних форм електронної звітності тощо) [232,               

с. 58]. Навчання через практичну дію, може включати: волонтерство, як корисну 

соціальну практику, спрямовану на вирішення важливих соціальних проблем, як 

окремих громадян, так суспільства загалом; громадську діяльність, яка може 
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виявлятися в роботі з конкретними громадянами (наприклад, з людьми похилого віку, 

безхатченками), а також громадську діяльність, спрямовану на забезпечення 

загальної суспільної користі від виконаного громадянами того чи іншого суспільно 

корисного та важливого завдання (наприклад, акція громадянозначого спрямування – 

збір іграшок для дитячого будинку, збір книг для бібліотеки місцевої громади тощо); 

адвокацію, яка передбачає організацію публічних виступів, обговорення для 

отримання певної інформації про суспільну проблему, явище чи процес; 

дослідницьку діяльність, що включає збір та аналіз інформації, яка стосується 

важливих питань для громадськості (наприклад, збір та аналіз інформації про 

екологічні проблеми тієї чи іншої місцевості) тощо [52]. Крім того, у даному контексті 

мова йде, також, про активне використання цифрових технологій та онлайн 

інтрументів у громадській діяльності, зокрема для підсилення мотивації громадян, 

мобілізації на активні дії та залучення до спільного вирішення наявних проблем.  

5. Наступна ідея – «демократії участі» знайшла відображення у, відповідному 

за назвою принципі, і передбачає, що модель представницької демократії не в 

повному обсязі відповідає вимогам сучасності. Натомість, демократія участі 

передбачає, що громадянин є суб’єктом, що володіє певним світоглядом і має 

відповідні знання, навички, здібності та ставлення, сформовані громадянською 

освітою. Вказане визначає його право на повноцінну участь у політичному житті 

власної держави. Таким чином, громадяни здатні самостійно здійснювати 

законодавчу, виконавчу та контролюючу функції (через власну сформовану 

громадянськість) та не передавати їх державі в повному обсязі. Впливати на процес 

розробки і прийняття політичних рішень, можливо, через участь у референдумах, 

дискусіях, підготовці петицій, прояві народної ініціативи та шляхом користування, 

закріпленим законом, правом позбавлення довіри державних посадовців, які не 

виконують покладені на них громадськістю, обов’язки (депутатів, суддів, 

представників виконавчої влади тощо), а також, у відстежуванні дій уряду та 

забезпеченні його підзвітності через: громадську експертизу (громадські експерти 

оцінюють діяльність органів влади, процеси ухвалення й заходи з виконання рішень, 

які стосуються важливих суспільних проблем. Громадські експертизи можуть 
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здійснюватися громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями, окремими 

особами тощо); огляд проектів рішень; запити про надання публічної інформації 

(дозволяють громадськості вимагати від державних установ і посадових осіб 

інформації в письмовій чи усній формі) тощо. Крім того, демократія участі 

спрямована, передусім, на боротьбу з основними проблемами сучасної держави та 

суспільства, а саме: з порушенням прав людини, маніпулюванням громадської думки, 

з лобіюванням олігархічних інтересів, корупцією, засиллям споживчої культури, 

екологічними проблемами тощо [249]. 

Варто зазначити, що сучасна модель громадянської освіти «citizenship 

education» є досить динамічною, здатна комплексно реагувати на зміни та виклики, 

які постають перед суспільством, трансформуватися залежно від зовнішньо- та 

внутрішньополітичних завдань розвитку держави в найближчій перспективі [211,                  

с. 122]. 

Сьогодні в Європі (зокрема, це певною мірою стосується й Польщі), зростає 

інтерес до громадянської освіти та виховання громадянськості, що зумовлено 

наступними чинниками: дефіцитом демократії участі громадян у прийнятті владних 

рішень, розповсюдженням політичного абсентеїзму, зростанням екстремізму, 

полікультурним характером сучасних суспільств і проявом нетолерантності, 

необхідністю формування нових європейських цінностей [1]. Розуміння важливості 

громадянської освіти для формування активного громадянина, власне, і зумовлює ту 

увагу, яку приділяють уряди європейських держав та органи Ради Європи і 

Європейського Союзу розробці концепцій та різноманітних програм та проектів із 

громадянської освіти [215]. 

Протягом останніх років, як наголошує польський вчений Л. Чекай (ł. Czekaj), 

громадянська освіта в Польщі спрямована не лише на зміни в суспільній свідомості й 

на формування нової системи громадянських відносин. Вона забезпечує сучасні, а не 

майбутні переваги, враховує наявний досвід та напрацювання, для прийняття нових 

викликів на шляху розвитку демократичного громадянського суспільства [211, с. 54]. 

Насамперед:  
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- нові виклики в основному пов’язані з розвитком інформаційного суспільства 

та появою нових технічних можливостей. Інформаційні й комунікаційні технології, 

які набули широкого поширення, почали дедалі частіше відігравати роль потужних 

каталізаторів громадянської активності, особливо такої, яка не виникала як ініціатива 

на попередніх етапах суспільного життя і яку не підтримували осередки влади та 

державної адміністрації. Зокрема, мережа інтернет виступає медіумом та становить 

окрему платформу обміну матеріалами, пов’язаними із суспільною діяльністю 

громадян, для демократизації щоденного життя, взаємної комунікації, а також 

реалізації власних задумів і починань [22, с. 48; с. 51]. Вказане свідчить про існування 

та активний розвиток цифрової моделі громадянської освіти в Польщі, прототип якої, 

наразі набирає обертів в Україні. Про набрання обертів діджиталізації, зокрема, у 

сфері громадянської освіти, переконливо свідчить те, що в грудні 2014 р. (останні 

доповнення до програми здійснено в березні 2018 р.) у Польщі було затверджено 

програму «Цифрова Польща» на 2014-2020 рр. (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

2014 – 2020) [253]. Метою програми є зміцнення цифрових основ соціально-

економічного та політичного розвитку держави: загальний та рівний доступ до 

високошвидкісного інтернету для всіх громадян держави (подолання бар’єрів 

пов’язаних з інфраструктурою чи фінансами); ефективні та зручні публічні 

електронні послуги; зростання цифрової компетентності громадян і урядовців. У 

програмі також зазначено, що підвищення цифрової компетентності та активності 

поляків є необхідним для того, щоб усі громадяни могли скористатися результатами 

цивілізаційного прискорення, який виникає внаслідок широкомасштабного 

використання цифрових технологій та онлайн інструментів у соціальному, 

економічному та політичному житті. Зокрема, сукупність заходів у процесі зростання 

цифрової компетентності громадян і представників влади становить наступне: 

організацію цифрового навчання, консультування та популяризацію інформаційних 

технологій; створення локальних центрів інтеграції та цифрової мобілізації на основі 

існуючих точок доступу в інтернет (в основному на базі бібліотек, шкіл, громадських 

центрів тощо); забезпечення цифрового включення та підвищення цифрових 

компетенцій, в основному в «уразливих» суспільних групах, які потребують 
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особливої підтримки, у тому числі, інвалідів, іммігрантів, дітей з особливими 

освітніми потребами тощо). Проведення вказаних заходів дозволило створити єдину 

точку контакту для громадян (Single Point of Contact) – проект «Obywatel», за 

допомогою якого, створюються унікальні можливості для громадян щодо: 

спілкування з держустановою, складання певного запиту та одразу перевірки його 

виконання: від історії вживаного транспортного засобу та страховки автобусу, що 

забезпечує транспортування власної дитини до освітнього чи  ознайомлення з 

бюджетом політичної партії, прихильником якої, є громадянин, або суми коштів, що 

становлять бюджетну заборгованість гміни (регіону), у якій мешкає громадянин 

[255]. Загалом набуттю громадянами цифрових компетенцій, розробкою місцевих та 

міжнародних проектів із громадянської освіти, ініціюванням заходів 

громадянознавчого спрямування (тренінгів, семінарів і конференцій тощо), що 

сприяють вихованню свідомих, активних та відповідальних громадян займаються, 

також, наступні фонди: Фонд «Сучасна Польща» (Fundacja Nowoczesna Polska) [242], 

Фонд «Evens» (Fundusz «Evens») [240], Фонд «Паноптикон» (Fundacja «Panoptykon») 

[241].  

Варто зазначити, те що у 2015 р., у Польщі було створено та успішно 

функціонує спеціальне міністерство (Міністерство цифровізації або діджиталізації – 

Ministerstwo Cyfryzacji) [245], діяльність якого спрямована виключно на 

впровадження сучасних цифрових технологій (мобільних додатків, інструментів 

моніторингу влади, онлайн платформ для взаємодії спільнот територіальних громад, 

електронних сервісів для громадян, інтерактивних онлайн- карт, електронних ботів 

тощо) з метою спрощення процесів щодо: 

- отримання необхідних знань, вмінь та практичних навичок, необхідних 

громадянину сучасної цифрової епохи; 

- спілкування та налагодження взаємозв’язків громадян, держави та 

держслужбовців, шляхом активної комунікації; 

- сприяння створенню та веденню бізнесу. 

Актуальність вищезазначеного (цифрової моделі громадянської освіти) 

підтверджують результати онлайн міні-опитування «Громадянська освіта в цифрову 
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епоху» («Civic Education in the Digital Age»), проведення якого було здійснено з квітня 

до травня 2018 р., з метою апробації результатів дослідження представленої 

дисертаційної роботи (додаток 4). 

Проведене дослідження дозволило з’ясувати фактичне уявлення респондентів 

про те чи/як сучасні цифрові технології та онлайн інструменти допомагають 

стати/бути компетентним, відповідальним та активним громадянином демократичної 

держави, зокрема в Польщі та Україні. Загальна кількість респондентів становила 

нами 622 особи. Вихідними даними для аналізу результатів міні-опитування стали 

наступні показники: віковий рівень респондентів (від 18 до 46 років); територіальна  

приналежність (громадяни Польщі та України). Зокрема, у Польщі участь у міні-

опитуванні прийняли 312 осіб (громадяни віком від 18 до 46 років). 

До сукупності питань, які отримали найвищий процент зацікавленості серед 

респондентів – громадян Польщі варто віднести наступні: «Чи вважаєте ви, що в 

державній політиці слід приділяти увагу створенню сприятливого нормативного 

середовища для використання цифрових технологій, які можуть бути корисними в 

галузі освіти, зокрема громадянської?»; «Чи вважаєте, що права (наприклад, право на 

недоторканність приватного життя, право на свободу) та обов’язки (наприклад, 

повага до гідності інших осіб), що розповсюджуються на «звичайного» громадянина 

є еквівалентні і для «цифрового» громадянина?»; «Чи із допомогою цифрових 

інструментів та онлайн технологій вам вдалося отримати підтримку (в тому числі 

фінансову) для свого громадського проекту чи ініціативи від представників органів 

влади?»; «Чи із допомогою сучасних цифрових технологій та онлайн інструментів 

організовували заходи громадянозначого спрямування (зустрічі, мітинги, акції 

тощо)?»; «Чи використовуєте ви сучасні цифрові технології та онлайн інструменти 

для впливу на органи державної влада та місцевого самоврядування?»; «Чи вдалося 

вам вирішити свою проблему/питання, через особистий діалог із представниками 

влади в соціальних мережах (Facebook, Twitter, Instagram)?». 

Так, на запитання: «Чи сьогодні, саме, мережа інтернет виступає важливим 

комунікативним медіумом між громадянами та владою» думка респондентів 

представлена таким чином – понад 98% опитаних надають ствердну відповідь і лише 
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1 % польських громадян вважають, що нові цифрові можливості перетворили їх 

більше на пасивних спостерігачів, ніж на громадян, які здатні впливати на ситуацію 

(соціально-політичну, зокрема). Також, громадяни (90%)  переконані, що доступ до 

цифрових ЗМІ значно розширив їх можливості брати участь у політичному житті.  

Також, 65 % польських респондентів визначали, що в реалізації державної 

політики, органам влади та державним інституціям слід приділяти увагу створенню 

відповідного сприятливого нормативного середовища для використання цифрових 

технологій, які сприятимуть удосконаленню громадянської освіти. Необхідність у 

нормативному регулюванні є очевидною, оскільки його відсутність може призвести 

до інвестування у вказану сферу низькоякісного контенту (інформації). Зокрема, 

варто наголосити на тому, що в Польщі, за допомогою нормативного регулювання 

уряд зобов’язується забезпечити неприпустимість розвитку шахрайської практики в 

розповсюдженні знань; розвивати та популяризувати цифрову грамотність; системно 

долати «цифровий розрив» у створенні вільного та рівного доступу до інформації; 

забезпечувати наявність та сприяти ефективності відкритих освітніх онлайн ресурсів, 

які через відповідні нормативно-правові документи та заходи на державному рівні, 

спрощуватимуть та стимулюватимуть їх використання громадянами; розробляти та 

розповсюджувати якісні навчально-технічні матеріали; забезпечувати підтримку та 

здійснювати заохочення щодо проведення наукових досліджень, освітніх заходів, 

консультацій експертів у сфері громадянської освіти тощо на державному рівні.  

Для польських громадян є припустимою та цілком реальною ситуація, за якої 

54 % з них, досягли згоди у вирішенні власної проблеми/питання, через особистий 

діалог із представниками влади в соціальних мережах (Facebook, Twitter, Instagram). 

Зокрема, мова йде про проблеми соціального спрямування, вирішення яких, пов’язані 

локальною спільнотою де проживає громадянин. Загалом 60 % респондентів 

використовують сучасні цифрові технології та онлайн інструменти для впливу на 

органи державної влади та територіальне самоврядування.  

Серед 20 % опитаних, є громадяни, які змогли за допомогою цифрових 

інструментів та онлайн технологій отримати підтримку від представників органів 

влади (в тому числі фінансову) для розвитку власного громадського проекту чи 
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ініціативи. Насамперед, призначення підтримки полягало в забезпеченні громадян 

матеріально-технічним оснащенням, виділення приміщень для реалізації 

громадських проектів та ініціатив тощо.  

Прикметним є те, що 25 % польських респондентів за допомогою сучасних 

цифрових технологій та онлайн інструментів вдало організовували заходи 

громадянозначого спрямування (зустрічі, мітинги, акції тощо).  

Польські громадяни (68 %) зазначили, що використовуючи цифрові технології 

та онлайн інструменти, вони є більш мотивовані щодо певних дій та мають 

можливість залучатися до значного простору політичного, соціального та 

культурного дискурсу. Водночас, 79 % громадян визначають, що доступність 

цифрових ЗМІ, надає їм значну можливість оприлюднити власні інтереси, потреби, 

вимоги до владних інституцій об’єднуватися з іншими громадянами та працювати для 

змін власного життя й держави загалом. 

За результатами представленого опитування – 89 % респондентів вважають, що 

права (наприклад, право на недоторканність приватного життя, право на свободу) та 

обов’язки (наприклад, повага до гідності інших осіб), які розповсюджуються на 

«звичайного» громадянина є еквівалентні і для «цифрового» громадянина. Також, 92 

% польських громадян за умов сьогодення найчастіше дізнаються про суспільно-

політичні події із соціальних мереж (Facebook, Twitter, Instagram). Зазначимо, що 

вказані нами соціальні мережі зазначені в порядку популярності отримання 

інформації. 

Водночас, 55 % опитаних громадян, зазначили, що активно використовують 

блогові майданчики та веб-форуми для участі в політичних дискусій, обговоренні 

соціальних проблем, мобілізації зусиль інших громадян щодо реалізації власних 

конкретних потреб чи проектів. Крім того, 42 % опитаних наголосили на тому, що є 

авторами блогу чи періодично готують (пишуть, коментують) матеріали (статті, 

замітки, коментарі) на соціально-політичну тематику.  

На нашу думку, варто акцентувати увагу на тому, що всі респонденти 

дотримуються точки зору про те, що саме цифрові технології відіграють 

фундаментальну роль у забезпеченні доступності знань, інформації та освіти загалом, 
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а також сприяють формуванню нових навичок необхідних громадянину 

демократичного суспільства. У даному контексті, результати дослідження 

продемонстрували, що 70 % поляків виявляють зацікавленість щодо користування 

різними освітніми онлайн- платформами (вітчизняними та світовими); із них 39% 

респондентів закінчили курс/и на вибір на одній із вітчизняних чи світових онлайн 

платформ. Також, 62 % респондентів, зазначили, що систематично залучаються до 

освітніх вебінарів та використовують відкриті освітні ресурси. 

Визначальним у процесі дослідження стало сутнісне тлумачення 

респондентами поняття «громадянин демократичної держави цифрової епохи». 

Варіація відповідей польських респондентів представлена наступним чином, як: 

- «особа, яка має можливість бути почутою, впливати на розробку, прийняття 

та реалізацію політичних рішень та отримувати якісні публічні послуги, за 

допомогою цифрових технологій та онлайн інструментів»;  

- «активний користувач, який має можливість виявлення власної громадської 

позиції та відповідальної участі в соціально-політичних і культурних процесах із 

допомогою сучасних цифрових технологій та інструментів»;  

- «активна особа, потреби, бажання та інтереси якої, що не належать до базових, 

можуть бути задоволені шляхом її оприлюднення в онлайн доступі до відповідного 

ресурсу в мережі інтернет, за допомогою якого, процес їх реалізації є успішним»; 

- «громадянин, який використовує сучасні цифрові технології та ресурси мережі 

інтернет загалом, як особливу платформу партисипації, що допомагає 

мобілізовуватися задля досягнення різноманітних цілей (в тому числі політичних), 

втілювати у власній життєдіяльності проекти, знаходити однодумців та партнерів для 

співпраці, здобувати нові знання та практичні навички тощо»;  

- «особа, яка використовує цифрові технології та онлайн інструменти, задля 

залучення до вирішення державних справ та проблем власної громади, досягнення 

власних цілей (в тому числі освітніх), набуття нових навичок та допомоги іншим 

громадянам»;  
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- «громадянин, який повною мірою використовує цифрові технології, та з їх 

допомогою отримує реальні можливості впливати на ухвалення владних рішень на 

різних рівнях»;  

- «індивід, який використовує інформацію, як головний валютний еквівалент 

демократії, для набуття нових знань, навичок та вмінь» тощо. 

З огляду на, багатогранність аспектів предмету представленого дисертаційного 

дослідження польським респондентам було запропоновано зазначити, якими 

ключовими компетентностями, повинен володіти громадянин сучасної держави в 

цифровому епоху. Результати засвідчили наступне: 90 % польських громадян 

визначили наявність критичного мислення, як основної громадянської  

компетентності, якою має володіти сучасний громадянин. Крім того, на думку 

учасників опитування, важливими та необхідними компетентностями для 

громадянина цифрової епохи на сьогодні є: толерантність (90 %), цифрова 

грамотність (82 %), емоційний інтелект (77 %), знання іноземних мов (75 %), 

адаптивність (72 %), креативність (69 %), комунікативність (60 %) (додаток 5).  

Варто зазначити, що під час опрацювання результатів вказаного онлайн міні-

опитування було виявлено певні відмінності в поглядах українських та польських 

громадян щодо ролі сучасних цифрових технологій та онлайн інструментів та їх 

впливі на формування компетентного, відповідального та активного громадянина 

демократичної держави. Зокрема, існуючі відмінності детально розкриті в розділі III 

дисертаційного дослідження: 

- потужними та системними міжкультурними перетвореннями та міграційними 

процесами, які відбуваються наразі в польській державі. Зокрема, у червні 2017 р., у 

м. Кракові було проведено перший міжнародний експертний семінар «Громадянська 

освіта дорослих громадян як запорука послаблення міграції» («Edukacja obywatelska 

dorosłych wobec migracji») на якому, понад шістдесят учасників- практиків у сфері 

громадянської освіти, представників органів влади та територіального 

самоврядування, членів неурядових громадських організацій та студентів із Польщі, 

Німеччини та України долучилися до дискутування про роль та значення 

громадянської освіти в інтеграційних процесах, стратегію громадянської освіти щодо 
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різних етнічних, культурних груп, біженців та іммігрантів [222]. Відтак, польська 

дослідниця Є. Бобровська (E. Bobrowska), вдало наголошує на актуалізації ролі 

громадянської освіти в процесі інтеграції вказаних груп до тих держав, громадянами 

яких вони мають намір стати, про загрози й перспективи демократії в даному 

контексті. На значному впливі ЗМІ, як агентів громадянської освіти, що впливають 

на формування на іміджевих тенденцій міграційних процесів, зокрема, на 

формування іміджу мусульманських мігрантів у Польщі, наголошує інша польська 

науковець Х. Гжимала-Мощинска (H. Grzymała-Moszczyńska). На думку вказаної 

польської вченої, сучасна демократична держава має сприяти розвитку громадянської 

освіти, мета якої, полягатиме у формуванні громадянина якому, передусім, 

притаманні такі якості, як толерантність, відкритість, комунікативність і милосердя, 

створюючи водночас відповідну організаційну структуру освітніх інституцій  [247]. 

Знаковим стало, представлення проекту із громадянської освіти «Відкритий Краків», 

який був спрямований на аналіз стану, інтересів національних та етнічних меншин, 

тенденцій їхнього співжиття з врахуванням базових засад мультикультуралізму, 

толерантності та плюралізму, що визначають основи та особливості соціального 

життя; 

- необхідністю розширення мережі цільових груп громадянської освіти, 

провідними з яких, наразі є: 1) молодь (учні та студенти), які за віком зростають в 

іншій сучасній системі політичних, економічних і соціальних координат; 2) «дорослі» 

громадяни, іноземці, представники етнічних та національних меншин; залучення 

лідерів думок (інфлюенсерів) до розвитку громадянської освіти тощо; Слід також 

додати, що такі інститути, як церква (різні релігійні організації), профспілки чи 

політичні партії не значною мірою беруть участь у громадянській освіті, принаймні, 

не у відкритому – ні на національному, ні на регіональному рівні [247]; 

- переглядом змісту громадянської освіти на рівні шкільної освіти, що 

зумовлено оновленими цілями освіти та формуванням відповідної системи цінностей 

молодих громадян, насамперед, учнів не лише в Польщі, а загалом у світовому 

просторі. Так, відомий експерт із питань освіти К. Робінсон  (K. Robinson), 

сформулював такі основні цілі: у соціальному плані освіта дає змогу стати активними 
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й «гуманними» громадянами, які розглядають демократію як «всеосяжну, змістовну 

й перебудовуючу» і прагнуть з’ясувати, як здійснюється управління демократичним 

суспільствам у якому вони проживають; у культурному – розуміти і складати думку 

про власну культуру та поважати багатоманітність інших культур; в особистісному – 

взаємодіяти не тільки зі звичним оточенням, а й із власним внутрішнім світом; в 

економічному – стати економічно відповідальними й незалежними, знати свої 

економічні права та обов’язки [261];  

- потребою в регулярному оновленні й доповненні громадянської освіти не 

тільки у сфері «чистої» політики, а також, і в неполітичних діях, наприклад, у сфері 

охорони навколишнього середовища (орієнтується на підвищення екологічної 

свідомості та формування поведінки, спрямованої на збереження та відновлення 

енергоресурсів, раціональної утилізації відходів, використання екологічно чистих та 

безпечних матеріалів у повсякденному житті, просвітницька діяльність щодо змін 

клімату тощо) [210, с. 89; 237]; 

- потужним розвитком неформальної громадянської освіти (edukacjia 

pozaformalna) у державі. Зокрема, варто вказати, що систему неформальної 

громадянської освіти визнано на законодавчому рівні та на рівні суспільства (на 

відміну від України) і в основному вона представлена рамковими статутами 

публічних закладів (Ramowy statut placówki publicznej). У державі працює понад 250 

центрів неформальної громадянської освіти (наприклад, палаци молоді, центри 

суспільно-корисної роботи та додаткового професійного навчання, громадянські 

табори тощо), крім того, кожен рік реалізуються понад 100 проектів із неформальної 

громадянської освіти, серед них найбільш популярним наразі є проект «Європа на 

кожний день» (Pakiet Edukacyjny Europa na co dzien), що передбачає: розвиток 

європейської освіти; культивування почуття поваги до національної історії, культури 

та традицій; міжнародне співробітництво з метою виховання в молодих людей 

сприйняття світових культур; проведення профілактичних заходів у роботі з 

молодими громадянами, схильними до правопорушень; залучення до державних 

масових заходів; підготовка до роботи на європейському ринку праці тощо [80]. 

Продовжує активну діяльність із просування неформальної громадянської освіти, 
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створена ще в 1995 р., Народна рада позашкільного виховання (Krajowa Rada 

Wychowania Pozaszkolnego). З вересня 2012 р. до жовтня 2013 р. в Польщі 

здійснюється масштабний проект «Громадянська освіта в дії» («Edukacja obywatelska 

w działaniu»), який був частково фінансований Швейцарією в межах швейцарської 

програми співробітництва з новими державами-членами членами ЄС [227, с. 278]. 

Вказаний проект було присвячено громадянській освіти в дії, а саме розвитку навичок 

активного демократичного громадянства, обговоренню досвіду діяльності громадян, 

особливо молоді в місцевих громадах, а також, участі та розширенню прав і 

можливостей громадян, як універсального засобу подолання кризи демократії і 

громадянського суспільства тощо [227, с. 280]. Крім того, наприкінці 2014 р., у м. 

Варшаві відбувся перший Конгрес неформальної громадянської освіти, створений з 

ініціативи польської палати тренінгових компаній і Польського агентства розвитку 

підприємництва (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) [250] та 11-ти 

установ неформальної громадянської освіти [251]. Крім того, протягом 2015-2016 рр., 

у Польщі (а також ще в шести європейських державах) здійснювався проект 

«Займайся! Створення спільного європейського навчального матеріалу з питань 

освіти для громадянства» («Engage! Building together European learning material on 

education for citizenship»). Зокрема, даний проект був спрямований на дослідження та 

аналіз основних можливостей подальшого розвитку громадянської освіти, а також, на 

виявлення бар’єрів, що заважають її реалізації у європейських державах; також йшла 

мова про розробку освітніх інноваційних інструментів (у тому числі онлайн), які 

дозволять подолати визначені бар’єри та допоможуть втілити існуючі можливості 

[205]. Також, щорічно, починаючи з 2009 р., представники польської громадськості, 

вчені, дослідники, викладачі, студенти приймають участь у інтенсивному 

двотижневому міждисциплінарному семінарі «Літній інститут громадських студій» 

(Summer Institute of Civic Studies) [269], який спрямований на побудову нової 

міждисциплінарної сфери громадських досліджень та розробку корисних для 

громадян ідей, об’єднує експертів із різних країн. Зокрема, «Літній інститут 

громадських студій» займається питаннями розвитку громадянського суспільства, 

ролі особистості/громадянина в суспільстві, ролі громадянської освіти та ролі 
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інститутів у підтримці, просуванні та поглибленні демократії, а також питаннями, що 

пов’язані з етичною основою проблем в (демократичному) суспільстві. Вказані теми 

розглядаються в міжнародній та порівняльній перспективі, з огляду на європейські (в 

тому числі польські) та американо-американські громадянські традиції [7]. 

Міжнародні приклади обговорюються в контексті консолідації демократії в Східній 

Європі та в контексті викликів популізму. Сьогодні система агентів, які здійснюють 

неформальну громадянську освіту досить розгалужена – її проводять державні 

органи, у тому числі, польський парламент, канцелярія президента, омбудсмен, 

представництво Європейської комісії та міністерства (наприклад, Культури та 

національної спадщини). Низка місцевих установ розглядають вказані питання, як 

власну відповідальність, хоча характер і якість такої діяльності залежать від бачення 

«організації». Молодіжні ради та інші громадські групи стають справжніми агентами 

впровадження неформальної освіти та активного громадянства, прагнучи стати 

справжніми партнерами місцевої влади [206]. Варто зазначити, що рефлексія 

результатів у неформальній освіті в Польщі визначається поняттям «ключова 

компетенція», яка є комбінацією отриманих знань, навичок та ціннісного ставлення. 

Зокрема, визначено вісім ключових компетенцій, які набуваються в рамках 

громадянської освіти, що викладені у відповідній Рекомендації Європейського 

Парламенту та Ради ЄС (2006/962/ЕС): 24, а саме: комунікація рідною мовою; 

комунікація іноземною мовою; математична та базова науково-технологічна 

компетенція; вміння використовувати цифрові технології; соціальна компетенція; 

вміння вчитися; ініціативність та підприємливість; культурна свідомість і 

самовираження [258].  

Підсумовуючи роль громадянської освіти в становленні та функціонуванні 

демократичних інститутів у Польщі, варто зазначити, що Польща є чудовим 

прикладом держави, яка використала ініціативи у сфері громадянської освіти для 

швидкого переходу від комуністичного суспільства, широкого відчуження громадян 

від соціально-політичного життя, застосування політичної індоктринації та 

серйозного «недоосмислення» громадянських чеснот – до демократичного 

суспільства, у якому активна та відповідальна участь громадян у соціально-
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політичних процесах, виховання поваги до законодавства і громадянської 

відповідальності, розуміння власних прав та обов’язків – є важливою цінністю. Адже, 

формування демократичних цінностей має передувати становленню демократичних 

інститутів, оскільки наявність демократичних правових норм та інституцій мало що 

змінює в суспільстві, у якому демократія й рівність усіх перед законом не стали 

цінностями.  

Системні трансформації, який відбулися в Польщі змінили мислення громадян, 

культуру, економіку, суспільство та державу загалом, й у весь цей час громадянська 

освіта залишалася потужним чинником вказаних демократичних змін. Сьогодні 

громадянська освіта в Польщі є безперервною, системною та практично 

налаштованою, визнана частиною державної політики та найважливішим 

компонентом усіх політичних програм і практичних дій, має законодавчу форму та 

закріплюється різноманітними нормативно- правовими актами, визначена 

концепцією громадянської освіти, продовжує бути важливою темою польських та 

міжнародних проектів та програм, розроблених і реалізованих за підтримки держави, 

вітчизняних неурядових громадських організацій та фондів (найбільш активними є 

Фундація «Центр громадянської освіти» (Centrum Edukacji Obywatelskiej), Фондом ім. 

Стефана Баторія (Fundacja im. Stefana Batorego), Фонд Освіти для Демократії 

(Fundacja Edukacja dla Demokracji), а також міжнародними донорськими 

організаціями різного типу. Зокрема, держава в умовах сьогодення є активним 

учасником у напрямі розвитку громадянської освіти: (розробляє та реалізує проекти 

всезагальної громадянської освіти для відповідних типів навчальних закладів та 

різних вікових категорій громадян; стимулює активну діяльність громадян через 

залучення їх до участі в різних заходах із громадянської освіти, «демократичних» 

тренінгах та конкурсах, просування проектів, реалізацію спільних ідей тощо; 

запровадження нових та стабільних форм співпраці з численними неурядовими 

організаціями, молодіжними та іншими зацікавленими сторонами, наприклад, 

різними ініціативними групами, які займаються громадянською освітою тощо, що є 

показником підвищення рівня громадянської освіти в Польщі та її позитивної 

інституціоналізації; забезпечення організаційні форм діалогу громадян на різних 
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рівнях; посилення діяльності з молодими громадянами та сприяння розвитку їх 

мотивації до активних суспільно- політичних дій (особливо, щодо електоральної 

участі); впровадження моделі громадянської освіти («сitizenship education» 

сформованої на основі трансформаційної моделі громадянської освіти Р. М. 

Мерельмана та елементів цифрової моделі громадянської освіти); поглиблення 

співпраці в даному напрямі з іншими країнами Європейського Союзу, у яких за 

сучасних умов, громадянська освіта є більш розвиненою (зокрема, Федеративною 

Республікою Німеччина, Францією, Великою Британією та іншими) щодо 

використання їх позитивного досвіду у сфері громадянської освіти тощо. 
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РОЗДІЛ 3. СПЕЦИФІКА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ  В УКРАЇНІ ТА ЇЇ 

ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ 

 

Громадянська освіта в Україні формувалася на основі історичного прагнення 

українського народу до свободи та соціальної справедливості. Перші ознаки 

громадянознавчих аспектів в освіті були помітні ще за часів Київської Русі,  зокрема 

у вченнях митрополита Іларіона, літописця Нестора та Володимира Мономаха. Так 

останній, фактично вперше в Європі, обґрунтував необхідність переходу від 

релігійно-аскетичного виховання, до виховання, пов’язаного з практичними 

потребами людини [170, с. 69]. 

Пізніше, як наголошує В. В. Тесленко, за епохи українського відродження, у 

суспільно-політичних поглядах тогочасних просвітників, передусім, представниками 

братських шкіл (І. Вишенським, К. Старовецьким, І. Борецьким, Є. Славинецьким, С. 

Полоцьким) було визначено та обґрунтовано зміст таких понять як: свобода, рівність, 

справедливість як засадничі основи суспільного життя людини й народу, 

утвердження та захисту громадянських прав і свобод кожного громадянина [170, с. 

69].  

Значний вплив на розвиток громадянської освіти та виховання в Україні було 

здійснено за часи формування козацької державності. Спираючись на народну 

виховну мудрість, головною метою в сім’ї, школі та громадському житті стало 

виховання вільної, незламної у власних прагненнях людини-громадянина, котра, 

cпираючись на вітчизняні основи громадського й політичного життя, повинна була 

розвивати українську культуру, традиції гуманізму та сприяти розвитку вільного 

суспільства. 

У подальшому, у дослідженні історичної ретроспективи розвитку 

громадянської освіти варто нагадати про поширення етико-гуманістичного напряму 

вітчизняного просвітництва, представником якого був Г. Сковорода. Визначаючи 

принцип народності та загальнодоступності освіти й виховання, – як акцентує 

вітчизняний науковець В. В. Тесленко, Г. Сковорода вважав соціальним ідеалом 

певний вид суспільно-політичного ладу, за умов існування якого вільні громадяни 
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мали б можливість співіснувати в співпраці, рівності й реалізації демократичних 

принципів: верховенства права та законів, на противагу тиранії. У власній 

ідеалістичній моделі розбудови незалежної демократичної української держави, на 

думку М. Грушевського, головна роль належала «образу» громадянина України, його 

громадянським доброчесностям, справедливо вважаючи, що загальний успіх 

закладання фундаменту нового демократичного життя можливий тільки за умови 

цілеспрямованого виховання громадянина-патріота, духовно розвиненої людини. 

Представники течії народників (М. Лисенко, С. Русова, І. Тешенко), активно 

проводячи громадсько-політичну діяльність, великого значення надавали 

патріотичному вихованню молоді, її становленню, як справжніх громадян, 

духовності, любові до України [170, с. 69- 70].  

Деталізуємо розгляд періодизації стану та розвитку громадянської освіти в 

Україні, представленої в наукових працях вітчизняного вченого  Я. М. Пилинського, 

яка включає: 

1) Дорадянський період (період політичних трансформацій ХІХ ст.); 

2) Радянський період; 

3) Пострадянський період [132, с. 61]. 

1. Дорадянський період (період політичних трансформацій ХІХ ст.), на думку 

Я. М. Пилинського характеризувався тим, що становлення громадянської освіти в 

Україні розпочинається в період демократичних революцій у європейських державах 

у 1848 – 1849 рр., які дали поштовх щодо виникнення численних просвітницьких 

громадських організацій, основним призначенням діяльності яких, стало виховання 

із підданих великих імперій майбутніх громадян національних демократичних 

держав. Цілком символічно, що вказані організації в Україні отримали назву 

«Просвіта». Поява зазначених організацій відбувається на Галичині (Австро-

Угорська імперія), в 1860- 1870-ті рр., а з часом, і на решті території Україні. 

Прикметно, що вказані просвітницькі організації з’являються на територіях, на яких 

проживало українське населення. Я. М. Пилинський зазначає, що діяльність згаданих 

осередків національної, культурної та громадянської освіти заклала фундаментальні 

засади виникнення в 1917 р. демократичної Української держави  (УНР). Але через 
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тогочасну інституційну та ідеологічну слабкість вона не мала достатньо засобів щодо 

опору тоталітарній більшовистський Росії. Військові події 1918-1921 рр., сприяли 

знищенню української державності та посиленню імперсько-комуністичного впливу.  

2. Важливими інституціями реалізації громадянської освіти в Україні за 

радянських часів стали освітні установи – дитячі садки, школи, професійно-технічні 

училища та вищі навчальні заклади, основним завданнями яких, було виховання в 

молодого покоління комуністичного світогляду. Починаючи з раннього дитинства і 

впродовж навчання, у майбутніх громадян формувалася лояльність до чинного 

політичного ладу, беззаперечне визнання правильності партійних ідей, некритичність 

до розбіжностей дійсного й задекларованого, слухняність, віра в комуністичну 

утопію. Не менш важливим елементом тогочасної громадянської освіти варто 

вважати освіту дорослого населення. Процес здобуття освіти дорослим населенням 

всіляко підтримувалося тоталітарною радянською державою, а його тривалість 

розраховувалася на весь життєвий цикл громадянина СРСР, так звана , освіта 

«упродовж» життя. Беззаперечно освітній процес мав, насамперед, закріпити 

засвоєння комуністичних цінностей. Своєрідними формами навчання стали: 

теоретичні семінари (наприклад, про суспільну значущість змісту постанов з’їздів  

Радянського Союзу); конференції (наприклад, про особливості радянського 

інтернаціоналізму та ідеологічну могутність Радянського Союзу). Суто «радянським 

винахідництвом» вважається проведення не тільки в освітніх установах, але й на 

підприємствах та організаціях, як регулярних політичних інформаційних 

повідомлень про досягнення та перешкоди на шляху побудови комуністичної 

держави. Варто сказати, що обов’язковим напрямом освіти стала громадська 

діяльність та вивчення основ марксизму- ленінізму в спеціалізованих політичних 

гуртках, як у загальноосвітніх закладах, так і у вищих навчальних закладах ( 

університетах та інститутах). Доросле населення мало змогу вдосконалити власні 

знання в будинках політичної просвіти, а також, заохочувалася самоосвіта (зокрема, 

партійно-політична). Крім того, усе вказане дублювалося різноманітними 

профспілковими установами й заходами. На думку Г. Ю. Канищева, головна 

відмінність між громадянською освітою та радянською політичною просвітою 
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полягала в тому, що остання мала бути покликана формувати людську свідомість у 

жорстких рамках однієї ідеологічної течії, що визнавалася (точніше, 

проголошувалася) «єдиновірною», а завдання громадянської освіти полягало в 

допомозі особі самостійно орієнтуватися в політичному просторі для виконання 

власних громадянських обов’язків і захисту своїх громадянських прав. Відповідно 

об’єктом політичної просвіти є політично залежний «механізм» державної машини, а 

об’єктом громадянської освіти – громадянин, повноцінний суб’єкт політики [54,                  

с. 103]. Отже, громадянська освіта виконувала функції політичної індоктринації й 

була зорієнтована на обслуговування однієї партії в умовах її монопольного права на 

політичну владу [132, с. 61- 62].  

Узагальнюючи зазначене, додає В. В. Тесленко, громадянська освіта 

радянських часів була побудована на авторитарно-імперативній парадигмі, 

орієнтувалася на абсолютизоване розуміння громадянина, як носія комуністичної 

ідеології, патріота-інтернаціоналіста та колективіста, відстороненого від реального 

управління справами держави. Заідеологізованість комуністичного періоду визначала 

громадянську освіту односпрямованим та спрощеним стандартизованим явищем, що 

фактично, унеможливлювало вільний розвиток особистості, наділяючи вказаний 

розвиток формальними ознаками [170, с. 69].  

Науково цікавою є думка, уже згаданого нами дослідника Г. Ю. Канищева, який 

вважає що вказаний недемократичний досвід необхідно враховувати в процесі 

побудови нового, демократичного суспільства [54, с. 105]. Важливість історичних 

надбань радянського періоду, на нашу думку, обґрунтовується, передусім тим, що 

вказаний історичний досвід демонструє, наслідки неповаги до цінностей та принципів 

демократії, невміння, а відтак і небажання людей їх дотримуватися.  

3. У пострадянський період тогочасна система громадянського виховання 

припиняє своє існування. Тривалий час замовчувалося питання щодо громадянської 

освіти та політичного виховання – вказане вважалося недоречним. Інтерес до 

оновленого впровадження громадянської освіти в Україні виникає із моменту 

проголошення її незалежності – переконана українська дослідниця А. Карнаух [55,                      

с. 82]. Першим проявом такої зацікавленості стало реєстрування в жовтні в 1994 р., у 
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м. Чернігів першої організації з громадянської освіти – Центру гуманістичних 

технологій «АHALAR», яка функціонує дотепер [89]. Незабаром, у грудні 1997 р., у                         

м. Києві вперше відбулася міжнародна конференція, організована консорціумом 

CIVITAS International [273], за сприяння якого, було розроблено концептуальні 

положення громадянської освіти, які стали основою світового стандарту 

громадянської освіти. Дослідницею А. Карнаух, акцентується увага на тому, що в цей 

же час було засновано сектор політичної культури в Адміністрації Президента 

України, проте, час його функціонування був нетривалий [55, с. 82]. За ініціативою 

вказаної структури було проведено конференцію з виявлення проблематики 

політичної культури, у тому числі, з питань громадянської освіти, спільно 

організованої Інститутом соціальної та політичної психології АПН України [105] та 

Українською академією державного управління, що є свідченням зацікавленості 

процесом формування громадянської освіти за умов незалежної української держави 

[111]. Крім того, у цей період реалізовано низку програм і проектів із громадянської 

освіти, серед яких: «Мережа громадянської освіти в Україні» (UCEN/IATP) [73], 

«Партнери в освіті» (ACCELS, м. Вашингтон, США), «Трансатлантична програма 

підтримки громадянського суспільства в Україні» (за підтримки Інституту політичної 

участі Нідерландів (ІРР) та допомога експертів Національного центру стандартів і 

програм Нідерландів (SLO) [278; 280], «Демократична освіта» (Університет Queen’s, 

Онтаріо, Канада спільно з Канадським Агентством Міжнародного Розвитку) [53].  

Також, значною подією в розвитку громадянської освіти в Україні стало 

заснування в 1999 р. Інституту громадянської освіти Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» [106], а також, недержавних громадських організацій, 

Всеукраїнської асоціації «Нова Доба» [96] тощо.  

У квітні 2000 р. Постановою Президії Академії педагогічних наук [140] України 

було затверджено першу концепцію з громадянської освіти – Концепцію 

громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності 

[63]. Даний документ було розроблено на виконання Постанови Кабінету Міністрів 

України №1697 від 15 вересня 1999 р. «Про затвердження Національної програми 

патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку 
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духовності та зміцнення моральних засад суспільства» (постанова втратила чинність 

у 2002 р.). У Концепції було визначено сутність, пріоритети і зміст громадянського 

виховання, конкретизовано перелік якостей громадянина українського суспільства. 

Головним завданням громадянського виховання було визначено формування 

«громадянськості», в основі якої – моральна, соціальна, політична і юридична 

компетентності особистості. Особистість мала б сприйматися , як «свідомий 

громадянин», «патріот», «професіонал», який «усвідомлює» взаємозв’язок між 

ідеями індивідуальної свободи і правами людини та її громадянською 

відповідальністю», має національну свідомість, цінує свободу, рівність, 

справедливість, соціальну активність і професійну компетентність, готовий до участі 

в процесах державотворення [63].  

Проаналізувавши Концепцію громадянського виховання особистості в умовах 

розвитку української державності (2000 р.) нами визначено деякі недоліки, які 

завадили її повноцінній реалізації. 

По- перше, наведене в Концепції визначення громадянської освіти, було досить 

загальним, що здебільшого визначало завдання громадянської освіти, ніж її сутність. 

Зазначимо, що автори Концепції сутність поняття «громадянська освіта» 

пропонували розглядати, як складову громадянського виховання. По-друге, 

нормативно-правова основа, на якій ґрунтувалася розробка Концепції, базувалася 

лише вже на згадуваній Постанові Кабінету Міністрів України №1697, а в такому 

випадку доцільно було б розширити перелік нормативно-правових документів. По-

третє, зміст Концепції був спрямованим на розвиток патріотизму та національної 

самосвідомості громадян, а підхід до громадянської освіти виглядав, як хаотична 

сукупність інструментів, спрямованих на вирішення дилеми між національним 

вихованням у значенні патріотизму та громадянською освітою в значенні основних 

цінностей прав людини та демократії. Зокрема, на нашу думку, з того часу й наразі, 

здебільшого громадянська освіта сприймається, як синонім патріотизму, до того ж 

спотвореного, що є загрозливим для демократизації українського суспільства. Проте, 

громадянська освіта, якраз і виступає одним із чинників формування істинного 

патріотизму, який поєднує, насамперед, громадянську зрілість і соціальну активність 
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суспільства, є дієвою рушійною силою й реалізується в його діяльності на користь 

Вітчизни. Зокрема, на думку дослідниці Н. Амельченко – патріотизм у 

громадянському аспекті полягає у відданості демократичній Конституції й 

демократичним інститутам влади, визнанні рівності всіх перед законом та боротьбі 

проти дискримінації громадян за расовими, етнічними, національними, гендерними, 

майновими тощо ознаками, а не у виправдовуванні будь-яких, у тому числі, і 

недемократичних дій влади. В українській масовій свідомості державність більше 

асоціюється з незалежністю, а не з демократичністю її інститутів [1, с. 10]; й останнє, 

тогочасна Концепція в основному ґрунтувалася на морально-етичних засадах і 

об’єднувала значну кількість узагальнюючих положень, що зумовило її низьку 

ефективність та дієздатність. Одночасно, Інститут громадянської освіти 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», здійснив спробу щодо 

розробки концепції громадянської освіти в Україні, яка так і була втілена. Зокрема, у 

даному документі, громадянська освіта визначалася, як один з основних засобів 

формування громадянської культури, що в тогочасній геополітичній ситуації мав би 

формуватися не лише на основі національної культури й національних цінностей, але 

й з урахуванням загальноцивілізаційної спадщини людства, плюралізму, прагнення 

до універсалізації загальних демократичних цінностей [65]. 

Зазначимо, що суспільна потреба в заходах впровадження громадянської освіти 

була актуальною для української держави й надалі. Так, у квітні  2002 р., Указом 

Президента було затверджено «Національну доктрину розвитку освіти», у якій 

громадянська освіта визнавалася складовою національної освіти [142]. В основу 

доктрини було покладено цінності суспільної солідарності і громадянської культури, 

стверджувалося, що «передумовою утвердження розвинутого громадянського 

суспільства є підготовка освічених, моральних, мобільних, конструктивних і 

практичних людей, здатних до співпраці, міжкультурної взаємодії, які мають глибоке 

почуття відповідальності за долю країни, її соціально-економічне процвітання...», а 

також, що «освіта має активно сприяти формуванню нової ціннісної системи 

суспільства – відкритої, духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної… 

консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, зменшення 
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соціальної нерівності» [166]. На нашу думку, важливим положенням у вказаній 

доктрині є те, що державі відводилася головна роль суб’єкта політичної системи, яка 

забезпечувала виховання особистості з демократичним світоглядом, вмінням 

орієнтуватися в сучасних соціальних і політичних реаліях та перспективах розвитку 

трансформаційного суспільства. Також, вказаний документ, був один із найперших у 

якому наголошувалося на необхідності виховання в громадян, зокрема в молоді 

почуття самодостатності, паралельно формувати в них відчуття належності до 

європейської та світової спільноти. Отже, розширюючи межі національного 

громадянства, до простору «громадянина світу». 

У жовтні 2009 р., наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, 

Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки 

№3745/981/538/49 було затверджено черговий документ – «Концепцію національно-

патріотичного виховання молоді». Головним постулатом вказаного документу стало 

твердження про «виховання молодої людини – патріота України, готового 

самовіддано розбудовувати її, як суверенну, демократичну, правову й соціальну 

державу, виявляти національну гідність, знати й цивілізовано обстоювати свої 

громадянські права та виконувати обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді 

в суспільстві...» [139]. Однак політичні діячі та представники влади занепокоєні 

іншими, на їх думку, більш важливими суспільними проблемами, а тенденції 

централізації владних відносин сприяли посиленню індиферентності громадськості, 

що призвело до суспільного ігнорування вказаного документу.  

Наступним кроком, у розвитку правових засад щодо реалізації громадянської 

освіти стало оприлюднення в травні 2012 р., Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури 

та підвищення рівня толерантності в суспільстві». Вказаний план заходів 

зобов’язував центральні й місцеві органи влади здійснювати діяльність, спрямовану 

на підвищення рівня правової культури населення, ведення соціального діалогу, 

формування толерантності, яку слід розглядати, як практичне втілення ідей, 

сформульованих десять років по тому в Концепції громадянського виховання [140]. 
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У вересні 2012 р. відбулася розробка нової концепції громадянської освіти – 

Концепції громадянської освіти та виховання в України. Зазначена концепція мала 

стати базовим нормативним документом, який би охоплював узагальнення основних 

складових теоретичного характеру громадянської освіти: визначення мети та завдань, 

принципів, розкриття змісту громадянської освіти, з’ясування моделі її організації. 

Розробка Концепції 2012 р., відбулася за участі робочої групи, що опікувалася 

питаннями інформаційної політики та громадянської освіти Координаційної ради з 

питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України 

(консультативно-дорадчий орган) [108]. До виконання цього важливого завдання 

були залучені, також, фахівці з Інституту проблем виховання й педагогіки 

Національної академії педагогічних наук [103], експерти з двадцяти семи Інститутів 

післядипломної освіти, Національного педагогічного університету ім. Драгоманова 

[110], представники вже згадуваних – міжнародного фонду «Відродження» [109] та 

Всеукраїнської громадської організації «Нова Доба» [96]. Під час розробки Концепції 

громадянської освіти та виховання в Україні 2012 р., було враховано основні 

положення Указу Глави держави № 212 від 24 березня 2012 р. «Про Стратегію 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та 

першочергові заходи щодо її реалізації» (втратила чинність у 2016 р.) [144], а також, 

пропозиції Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (дана організація була 

ліквідована у 2014 р.) [66]. Проаналізувавши вказану Концепцію 2012 р., зазначимо, 

що, фактично, вона за змістом дублювала Концепцію громадянської освіти в умовах 

становлення української державності, яка була розроблена Академією педагогічних 

наук ще у 2000 р. 

Вважаємо за належне обґрунтувати нашу думку в дисертаційному дослідження, 

вказавши на позитивні аспекти та недоліки Концепції громадянської освіти та 

виховання в України 2012 р.  

На нашу думку, прийняття Концепції стало важливим кроком початку 

реалізації тогочасного системного реформування освіти в Україні. Вказаний 

документ допоміг актуалізувати на державному рівні проблематику громадянської 

освіти, описував спроби визначення та обґрунтування її змісту та пошуку моделі 
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впровадження. Головною метою Концепції стало поєднання міжнародних стандартів 

із громадянської освіти, викладених у фундаментальних міжнародних документах 

(Хартії Ради Європи про освіту для демократичного громадянства та освіту у сфері 

прав людини) [181], Загальній декларації прав людини [45], Конвенції про захист прав 

людини й основоположних свобод та відповідних протоколах до неї  [61], 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права  [75], 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права [74], Конвенції про доступ 

до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 

правосуддя з питань, що стосуються довкілля [60], інших міжнародних документах у 

цій сфері) та з напрацюваннями з даної тематики вітчизняних науковців. Значним 

здобутком вказаного документу стало формування понятійного апарату 

громадянської освіти на загальнонаціональному рівні, зокрема, визначення  змісту 

категорій: «громадянська освіта», «громадянське виховання», «громадянськість», 

«громадянська позиція», «громадянська культура», «права людини» тощо та наукове 

обґрунтування їх використання [175].  

Однак, на нашу думку, ефективній імплементації Концепції громадянської 

освіти та виховання в України 2012 р., завадили наявні в ній недоліки та змістовні 

невизначеності, серед яких, є наступні: 

• відсутність упорядкованості використання поняття «громадянська 

освіта», у вказаному нормативному документі, що порушує його цілісність. Вказаний 

недолік був і залишається головним у всіх спробах розробки наявних концепцій 

громадянської освіти (ідентичне помічається в Концепції громадянської освіти в 

умовах становлення української державності 2000 р., і в сучасній розробленій 

Концепції розвитку громадянської освіти в Україні 2018 р.). Відсутнє термінологічне 

розмежування категорій «громадянська освіта» та «виховання». Зокрема, у 

міжнародних документах (в тому числі тих, що зазначені в Концепції), а також, в 

освітніх стандартах із громадянської освіти традиційно використовують поняття 

«Education» («Сivic Education» («Громадянська освіта»), «Citizenship Education» 

(«Освіта для громадянства»), «Education for Democracy» («Освіта для Демократії»), 

яке поєднує освіту і виховний процес. Відтак, вважаємо за доречне використовувати 
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в українській науковій практиці, саме, вказане поняття – «Education». Крім того, 

результативність розвитку громадянської освіти, про яку зазначено в Концепції, 

також відповідає вказаному поняттю; 

• відсутність єдиного стратегічного уявлення про систему громадянської 

освіти, її розвиток, а також, методологічні засади та підходи до громадянської освіти 

в державі; 

• перевантаженість узагальнюючими поняттями та науково не визначеним 

контекстом вживання деяких понять та закликів, на кшталт, «громадянська мужність» 

чи «стимулювання розвитку планетарної свідомості», що вказує на недосконалість 

змісту понятійного апарату, який у Концепції не доопрацьовано та неузгоджено із 

документами Ради Європи (у яких чітко визначено суть запропонованих для 

концептуального розуміння понять); 

• наявність акцентування лише на формальній громадянській освіті 

(здійснення якої, відбувається через загальноосвітні навчальні заклади); ситуативне 

згадування про неформальну громадянську освіту (яка передбачає проведення 

тренінгів, семінарів, курсів, воркшопів, тематичних зустрічей, проектної роботи 

тощо, що загалом, сприяють вихованню ефективного громадянина та формуванню 

громадянського суспільства);  

• відсутність у документі чіткої вмотивованої позиції щодо того, хто зі 

суб’єктів (а, на нашу думку, які з агентів) мають здійснювати громадянську освіту в 

державі; 

• невизначеність щодо того, хто саме буде здійснювати моніторинг та 

контроль над реалізацією даної Концепції та процедури її впровадження; 

• наявність текстового перевантаження змісту Концепції, що потребує 

більш чіткого та систематизованого викладу (зокрема, у вступній частині), а також 

деталізації розгляду окремих засад та підходів щодо громадянської освіти в 

українській державі. 

Окрім спроб створення концепції громадянської освіти, у період 2000-2012 рр., 

зусилля держави були спрямовані на реалізацію декількох значних проектів, щодо 

розвитку громадянської освіти, здебільшого на засадах фінансової підтримки 
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міжнародними донорами. Проте, як зазначають вітчизняні вчені І. В. Іванюк,                                      

О. В. Овчарук, А. Б. Терещенко, навіть у межах даних проектів – наявні спроби 

розробки концептуальних документів, що стосуються проблематики громадянської 

освіти, а саме: 

- Проект «Освіта для демократії в Україні» було започатковано в березні 2000 

р., за підтримки держав Європейського Союзу та уряду США [147]. Зокрема, у межах 

проекту було розроблено Концепцію громадянської освіти в Україні (Концепція 

громадянської освіти в середній школі України) [64]. Проект мав окреслити 

концептуальні межі системи громадянської освіти в Україні: її мету, завдання, 

основні принципи, зміст, форми, методи та шляхи впровадження. На нашу думку, 

головна особливість цієї Концепції полягала в тому, що в ній було виокремлено 

тогочасні проблеми, які зумовили важливість та необхідність впровадження 

громадянської освіти. Варто зауважити, що першим заходом щодо реалізації проекту 

«Освіта для демократії в Україні» стало проведення в травні 2000 р. наукової 

конференції з громадянської освіти в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка [182, с.12]. 

- Проект «Громадянська освіта – Україна» став логічним продовженням 

попереднього проекту Європейського Союзу «Освіта для демократії» [154]. Вказаний 

проект функціонував на теренах України в період із березня 2005 р. до березня 2008 

р. Його бюджет становив 2 млн євро, а фінансувався проект Європейським Союзом 

та був впроваджений під керівництвом компанії Кембрідж Едьюкейшн Лімітед 

(Cambridge Education Limited) [272] на чолі з міжнародним експертом Д. Ройлом, у 

консорціумі з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» [95] та польським Центром 

громадянської освіти [129]. Одним із результатів впровадження зазначеного проекту 

стала розробка Концепції змісту громадянської компетентності [179].  

- Упродовж 2005-2010 рр. було започатковано та реалізовано українсько-

швейцарський проект «Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні» 

ініційований Цюріхським педагогічним університетом, Інститутом міжнародних 

освітніх проектів (ЦПУ) та Національною академією державного управління при 

Президентові України (НАДУ) [111] за партнерства Міністерства освіти й науки, 
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молоді та спорту України [176]. У межах вказаного заходу було розпочато розробку 

проекту Концепції освіти для демократичного громадянства в Україні [51]. 

Вказані проекти стали основою для включення та винесення до розгляду 

питання громадянської освіти до окремих освітніх програм, «..однак громадянська 

освіта так і не була включена в правові рамки державної політики», – наголошує 

експерт групи «Молодіжна політика» Реанімаційного пакету реформ Я. Боренько [6].  

На нашу думку, варто визначити низку проблем, які виникли на етапі розробки 

документів (концепцій, проектів) та представлені в процесі аналізу в дисертаційному 

дослідженні і, наразі, залишаються невирішеними в повному обсязі, гальмують 

розвиток громадянської освіти в Україні (прагнемо зауважити, що вказані нижче 

проблеми зумовлені також тим, що в українській державі відсутні тривалі традиції 

суспільного життя за наявності демократичних політичних інститутів):  

- відсутність на державному рівні чіткого визначення суті поняття 

«громадянська освіта». Як правило, громадянська освіта нормативно визначається в 

Україні, через традиційне шкільне навчання, або, як складова морального (moral 

education) чи національно-патріотичного виховання. Проте, прагнемо наголосити на 

тому, що громадянська освіта не зводиться лише до шкільної освіти (органи освіти, 

зокрема школа, є лише одним з агентів впровадження громадянської освіти); шкільна 

освіта лише частково перетинається з моральним вихованням (важливо, щоби індивід 

був наділений позитивними моральними якостями, серед яких: правдивість, доброта, 

щирість, мужність тощо, однак які, не характеризують цього індивіда, як активного 

громадянина. За певних суспільно-політичних обставин можливе моральне 

становлення індивіда, хоча водночас, вказане не забезпечує його усвідомлене 

«дозрівання» до здобуття громадянської позиції); громадянська освіта суттєво 

відрізняється від національно-патріотичного виховання, зокрема такого, що оперує 

імперативами безумовної любові до рідної Батьківщини й необдуманого 

підпорядкування владі та системі чинного законодавства. Громадянська освіта, 

формує у індивіда, насамперед, установку на неупереджене обговорення того, що 

стосується політичного устрою держави, існуючої влади та суспільно-політичної 

ситуації; 
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Натомість, громадянська освіта в Польщі нормативно визначена на державному 

рівні, де відсутня тенденція зведення її до національно- патріотичного чи морального 

виховання. Громадянська освіта розглядається, передусім, як практична дія , 

спрямована на формування активного, готового до відповідальних дії та відкритого 

до інновацій – громадянина. А національно- патріотичне виховання здійснюється, як 

окремий напрям. Зокрема, діє програма польського уряду «Патріотизм завтрашнього 

дня», яка націлена на формування польської ідентичності, як у культурному, так і в 

політичному аспектах. Вказана програма базується на загальноєвропейських 

принципах збереження культурного розмаїття, повазі до національної держави, до 

політичної нації та її інтересів, на пріоритетності інтересів громадянина над 

інтересами держави. 

- відсутність вироблення механізму співпраці між державою, громадським 

сектором і науковими установами у сфері громадянської освіти. Для держави така 

співпраця надаватиме знання про суспільні запити, а також, конкретні пропозиції для 

їх задоволення, що сприятиме розвитку моделі соціального партнерства між 

державою і громадянським суспільством. Для організацій громадянського 

суспільства вказана співпраця надаватиме знання про інноваційні освітні технології, 

знання про тенденції розвитку громадянської культури, і, зазвичай, певний обсяг 

владного ресурсу (внаслідок делегування органами державної влади повноважень 

громадянському суспільству). Для наукових установ – це удосконалення методик, 

розробка адекватних для культурного середовища технологій освітнього впливу, 

практична реалізація стратегій і концепцій розвитку громадянської культури, освіти 

та виховання ідеального громадянина [48, с. 30]; 

Що стосується Польщі, то в державі налагоджена та постійно вдосконалюється 

співпраця між державою та недержавними інституціями, які займаються розвитком 

громадянської освіти (водночас, освітня діяльність недержавних інституцій у 

формуванні громадянина демократичного суспільства не обмежується жорстким 

засобами їх контролю, та невизнанням їх результатів).  

- відсутність системного всеосяжного характеру громадянської освіти, 

цілісної та послідовної стратегії її впровадження. Громадянська освіта розглядається 



140 
 

в державі, як швидкоплинна акція, проте варто наголосити, що це є перманентний 

процес формування компетентного, відповідального та активного громадянина 

держави. Необхідно вказати (з точки зору аналізу вказаних вище концепцій та 

проектів з громадянської освіти) на існування значного розриву системності в 

термінах створення вказаних концепцій, програмних документів та окремих 

реалізованих проектів. Громадянська освіта має здійснюватися поетапно, відповідно 

до вікових особливостей, розширення інформаційного, виховного, 

інструментального (практичного) обсягу системи освіти для демократії [48, с. 30];  

 В Польщі проводиться цілеспрямована державна політика з впровадження 

громадянської освіти. Громадянська освіта в Польщі визнана основним компонентом 

національної системи освіти. Крім того, громадянська освіта є системною, 

безперервною та практично налаштованою, що передбачає ознайомлення з 

діяльністю органів державної влади і громадських організацій, участь у громадських 

організаціях та залучення до прийняття важливих державних та суспільних рішень.  

- наявність проблематики локальності, «масштабування» та поширення 

громадянської освіти в суспільстві та державі загалом. В основному, громадянська 

освіта за умов сьогодення спрямована на активну меншість, відтак постає 

необхідність у пошуку механізмів та інструментів розповсюдження та збільшення 

сфери впливу громадянської освіти;  

Вказана проблема в Польщі вирішується через наявність локальних центрів 

громадянської освіти, які займаються просуванням ідей громадянської освіти серед 

широких верств населення. А також, за допомогою інтенсивного впровадження 

інноваційних цифрових технологій у сфері громадянської освіти.  

- невизначеність щодо впровадження моделі розвитку громадянської 

освіти, яка повинна домінувати в українській державі. Фактично розробка і 

впровадження національної моделі громадянської освіти із залученням актуального 

європейського досвіду є запорукою ефективного впровадження та розвитку 

громадянської освіти. Зокрема, ми вважаємо, що до розробки моделі громадянської 

освіти в державі мають залучатися різноманітні експерти, науковці, інфлюенсери, 

громадські організації, політичні партії тощо. 
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Так, варто вказати на демократичний досвід Польщі з її сучасною моделлю 

розвитку громадянської освіти «Citizenship education», яка містить п’ять ключових 

понять: позадержавний зміст, активну громадянську позицію, принципи розуміння та 

соціальної довіри, як основи громадянської освіти, «навчання через практичну дію», 

демократію участі. Вказана модель розроблялася, з огляду на національний контекст 

(традиції, менталітет, актуальну ситуацію в державі тощо) так і міжнародні тенденції 

розвитку демократії.  

- недооцінювання значення неформальної громадянської освіти. На 

момент початку підготовки дисертаційного дослідження, і до прийняття Закону «Про 

освіту» від 5 вересня 2017 р., [143] фактично було відсутнє будь-яке визначення 

поняття неформальної освіти на юридичному рівні. На нашу, думку, неформальна 

громадянська освіта спрямована на використання альтернативних форм навчання 

(семінарів, тренінгів, майстер-класів, освітніх курсів, майстерній, воркшопів, 

тематичних зустрічей, проектної роботи, молодіжних обмінів тощо),  за допомогою 

яких, розвиваються соціальні та особистісні компетенції, формуються додаткові 

навички (насамперед, самоорганізації, взаємодії та ефективної мобільності), які 

допомагають громадянам пристосуватися до постійних трансформацій суспільства, 

сприяють заохоченню громадянської участі, підтримці в реалізації громадянами 

суспільних ініціатив, готовності до життя в умовах демократії. Адаптація 

неформальної громадянської освіти включає: посилення (зміцнення суспільних, 

духовних, економічних і політичних здібностей, як для окремих громадян, так і для 

спільноти загалом. Процес посиленням може включати процедуру заохочення 

громадян до участі в розробці та ухваленні політичних рішень, а також , 

уможливлення такої участі і впливу на суспільне середовище. Тобто, на нашу думку, 

це певним чином мотивування до самостійних дій і спільного ухвалення рішень, 

насамперед, у локальних спільнотах, що визначають їх приналежність); партисипацію 

(запровадження різних механізмів, які дозволяють громадянам активно декларувати 

власну позицію та посилювати вплив у різних сферах (політичній, економічній, 

соціальній, культурній); володіти спроможністю тиснути на державні інституції 

(тобто вже усвідомлена безпосередня здатність впливати на інших, й одночасно 



142 
 

сприяти набуттю специфічного досвіду, формуванню нових компетенцій [133, с. 12; 

с. 18]. Наразі, в Україні функціонує низка ініціатив із неформальної громадянської 

освіти, а саме: «Майстерня громадянської активності» (програма неформальної 

громадянської освіти молоді та підтримки її громадських, соціальних та культурних 

ініціатив в Україні, Польщі та Білорусі) [114]; Україно-Польсько-Білоруська 

програма «Сусіди 3.0., Sąsiedzi 3.0., Суседзі 3.0.» (польсько-українсько-білоруська 

програма неформальної громадянської освіти, метою якої є підтримка осіб, діяльність 

яких, спрямована на реалізацію принципу солідарності та побудову громадянського 

суспільства в Польщі, Україні та Білорусі); Програма «Студії живої історії» (програма 

неформальної громадянської освіти, що передбачає відкритий діалог, партнерство та 

формування активної мережі громадян, які функціонують із метою дослідження 

публічної історії, прагнення до підвищення рівня порозуміння в українському 

суспільстві, стимулювання культури критичного осмислення власного сучасного 

буття і власного минулого тощо). Проекти організовані некомерційною організацією 

«Інша Освіта», експерти якої, забезпечують розробку освітніх інновації для 

громадянської освіти молоді [99]; Всеукраїнська освітня програма демократичного 

громадянства «Демократична школа» (програма з громадянської освіти, спрямована 

на поглиблення цінностей та культури демократії в середній загальній освіті шляхом 

підтримки демократизації та децентралізації шкільного врядування, пропагування 

державно-громадського партнерства й розвитку демократичного середовища, 

сприяння організації навчально-виховної роботи на принципах Хартії Ради Європи з 

освіти для демократичного громадянства і прав людини, шляхом розробки чітких 

рекомендацій щодо того, як освіта має сприяти підготовці громадян до участі в 

державних демократичних процесах та успішної самореалізації в сучасному світі) [25, 

с. 2], організована Європейським центром імені Вергеланда [284]; «Розуміємо права 

людини» [98] (всеукраїнська освітня програма, що реалізується за підтримки 

Норвезького Гельсінкського Комітету [282], Міжнародного фонду «Відродження» 

[109] та Української Гельсінкської Спілки з прав людини [117] та має на меті 

формування культури прав людини в різних соціальних та професійних груп, за 

допомогою організації та проведення різноманітних комплексних тренінгів); 
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«Активні громадяни» (програма Британської ради, яка спрямована на підготовку 

сучасних соціальних лідерів, покликана сприяти соціальному розвитку, активної 

керованої участі громади, орієнтована на проведення семінарів та реалізацію 

невеликих грантів для цільових груп громадян, які ініціювали управління 

соціальними змінами в громадах. Також, даний проект зосереджений на роботі з 

молоддю у контексті розвитку поведінки та формуванні навичок, які сприяють 

налагодженню міжкультурного діалогу та вирішенню суспільних конфліктів, 

особливо тих, які безпосередньо пов’язані із ситуацією на Сході держави) [252]; 

різноманітні школи громадянської активності, які з регулярною черговістю 

забезпечують власну діяльність в основному за підтримки міжнародних донорів. 

Проте, неформальна громадянська освіта, як дієвий додатковий інструмент 

формування компетентних, відповідальних та активних громадян у державі досі не 

використовується повною мірою. Відсутня взаємодія та комплексне єднання між 

секторами формальної та неформальної громадянської освіти, що, на нашу думку, 

радше відбувається через розбіжність поглядів на формальну й неформальну 

громадянську освіту. У даному контексті, ми погоджуємося із твердженням 

вітчизняної дослідниці громадянської освіти Я. Боренько, яка наголошує на 

необхідності нормативного визнання неформальної громадянської освіти, що, наразі, 

відіграє важливу роль у формуванні європейської освітньої та молодіжної політики, 

у налагодженні міжсекторальних зв’язків та структурного діалогу між зацікавленими 

суб’єктами, у проведенні ефективних досліджень щодо вивчення потреб та інтересів 

громадян, особливо молодого покоління [7].  

 Натомість, системі неформальної громадянської освіти в Польщі, притаманні 

розроблена нормативно-правова база (визначена рамковими статутами публічних 

закладів) та державні механізми її забезпечення. Таким чином, простежується 

цілеспрямована державна політика щодо розвитку неформальної громадянської 

освіти. Крім того, діє широка розгалужена мережа провайдерів неформальної 

громадянської освіти (зокрема, громадські об’єднання, професійні асоціації, освітні 

заклади, окремі державні установи та інші); реалізується понад 100 проектів кожного 
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року, проводяться воркшопи, семінари та конференції тощо; функціонують 

різноманітні центри неформальної громадянської освіти тощо), 

- відсутність конкретного розуміння щодо суб’єктів (агентів), які мають 

здійснювати громадянську освіту в державі. Похідною в даному контексті є проблема 

відсутності площини реалізації громадянської освіти, а саме: платформ, спеціальних 

мереж тощо, для співпраці між агентами, які здійснюють громадянську освіту в 

Україні, а також, функціонують для обміну інформацією, розповсюдження 

матеріалів, налагодження взаємного обговорення та підтримки ідей, що стосуються 

громадянської освіти, спільних ініціатив та проектів, обміну досвідом. Різноманітні 

організації, місцеві громади, окремі фахівці, експерти та освітяни, зазвичай, 

працюють безпосередньо з донорами та не вважають за доцільне залучати до сфери 

власної діяльності інших агентів. Відтак, вказане спричиняє існування хаотично 

пов’язаних між собою проектів, а освітні програми та концепції можуть суперечити 

одна одній. 

Власне, держава в Польщі сприяє створенню умов для формування спеціальних 

платформ для співпраці між різними провайдерами громадянської освіти для обміну 

досвідом та реалізації спільних проектів. Крім того, створено дорожню карту 

розвитку громадянської освіти в якій, визначено існуючі платформи тощо (в Україні 

створення подібної дорожньої карти перебуває лише на теоретичному рівні, до речі , 

вперше вказана ідея визначена лише в Концепції розвитку громадянської освіти в 

України 2018 р.).  

- невмотивованість та відсутність фахової компетенції окремих агентів 

громадянської освіти (в даному контексті, мова йде про представників освітніх 

установ, які впроваджують громадянську освіту, насамперед, серед молодого 

покоління). Хоча, варто вказати на певні позитивні зміни в цьому напрямі, зокрема 

що стосується розробки й запровадження навчальних курсів, організації освітніх 

семінарів, воркшопів та тренінгів освіти для демократичного громадянства. 

Прикметним у даному контексті є проведення тренінгу з інтерактивної методології 

(Strengthening Engagement through Education for Democracy – SEED) викладання 

громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики» («Democracy: from theory 
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to practice») у лютому та в серпні 2018 р., організованого Міжнародною фундацією 

виборчих систем (IFES) [279] за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) [287], Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від 

уряду Великої Британії. Тренінг покликаний підготувати учасників  до викладання 

курсу з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики». Курс спрямований 

на розвиток навичок та знань, які є ключовими для cвідомого та демократичного 

громадянства в цифрову епоху, та сприяє демократичним цінностям і ставленням. Це 

стане можливим завдяки інтерактивним методикам викладання, які орієнтовані на 

студента. студентським проектам та спеціально розробленим навчальним матеріалам, 

присвяченим демократичним принципам, належному врядуванню, громадянському 

суспільству, громадянській участі та правам людини. Серед наскрізних тем курсу – 

ґендерна рівність, вибори, права меншин, інклюзивність та доступність для осіб з 

інвалідністю, виборчі права, належне врядування, верховенство права, 

медіаграмотність, громадська участь шляхом використання інформаційних 

технологій, різноманітність, роль грошей у політиці, роль молоді та корупції тощо. 

Курс розроблено Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) і буде 

запроваджено у восьми провідних університетах України у 2018/2019 навчальному 

році [52]. Як додає українська дослідниці О. В. Кукуруз – напрями демократичних 

політичних процесів залежать від політичної, громадянської освіти та фахівців у 

політичній сфері. Освітні процеси сприяють сприяють подоланню стереотипних 

уявлень про політику загалом та політичні процеси зокрема; інтегрують інтереси 

соціальних суб’єктів; забезпечують досягнення громадянського миру, консенсусу та 

соціальної злагоди загалом [69; с. 63].  

На сьогодні в Польщі регулярно проводяться тренінги та програми (також 

міжнародні) тощо, спрямовані на мотивацію та набуття необхідної кваліфікації з 

реалізації ідей громадянської освіти та їх поширення. Крім того, передбачений 

моніторинг стану викладання громадянської освіти (моніторинг здійснюється 

державною інституцією, зокрема Міністерством освіти  Польщі). 

- відсутність державної фінансової підтримки щодо впровадження 

громадянської освіти в обсязі певної частки державного бюджету України, хоча варто 
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вказати, що на розвиток програми національно-патріотичного виховання відповідні 

грошові ресурси передбачені і представлені в бюджеті. Впровадження громадянської 

освіти в Україні має синусоїдальний характер, дискурс про громадянську освіту 

зумовив значну кількість існування проектів, конференцій, пілотних апробацій, 

аналітичних та стратегічних документів, підготовку агентів), що активізує процес 

розвитку громадянської освіти, переважно завдяки проектним інвестиціям, акціям, 

діяльності міжнародних донорів та організацій,  перебуває в статичному стані після 

їхнього вичерпання (як приклад: Рада Європи, яка виділяє кошти на фінансування 

окремих заходів відповідно до двосторонніх рамкових угод із Міністерством освіти і 

науки та Міністерством молоді та спорту України; агентства та програми ООН, 

зокрема Програма розвитку ООН (ПРООН) [115], Фонд розвитку демократії ООН 

[126], Фонд народонаселення ООН та Волонтери ООН [124; 94]; Фундація 

українсько-польської співпраці «PAUCI» [130]; Фонд імені Гайнріха Бьолля 

(Німеччина) [119]; Фонд імені Стефана Баторія (Польща) [122]; програми 

Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) [279]; програми Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) [287], які будують діяльність у співпраці 

безпосередньо з урядом або функціонують на основі відкритих конкурсів та запитів 

до неурядових організацій; програми дипломатичних представництв та інші 

міжнародні програми, які пропонують невеликі гранти. З однієї сторони, це 

дозволило порівняно швидко запровадити певні пілотні проекти та реалізувати низку 

починань із впровадження громадянської освіти в Україні. З іншої сторони, 

проектний підхід так і не було перетворено на системний задля гарантування 

практичного впровадження зазначених напрацювань, що, на нашу думку, є 

негативним чинником розвитку громадянської освіти. Підтвердженням вказаному є 

Звіт за результатами проекту «Дослідження дискурсу громадянської освіти та його 

впливу на політичну культуру молоді» [26, с. 43]. Нами проаналізовано, що терміни 

реалізації проектів з громадянської освіти становлять у середньому від трьох до п’яти 

років, однак здебільшого проекти реалізуються, загалом протягом року. Зрозуміло, 

що значних перетворень у свідомості громадян та значних досягнень у сфері 

громадянської освіти в Україні за такий короткий термін не варто очікувати. Щодо 
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фінансування цих проектів, то варто визначити певну особливість, яка полягає в тому, 

що рішення про фінансування того чи іншого проекту приймаються на основі 

самостійно сформованих ними пріоритетів, що може бути несумісними з 

пріоритетами, визначеними суспільством. Проекти з громадянської освіти, які 

потребують фінансування від донорських організацій та фондів можуть перебувати 

на трьох етапах розвитку: пілотному (мова йде про проекти, які лише починають 

впроваджуватися, і потребують залучення коштів для успішної організації стартової 

позиції); перехідному (мова йде про проекти, які вже мають певні позитивні 

результати в незначних масштабах); розширеному (проекти, які мають значну 

результативність у реалізації в значних масштабах та продемонстрували свою 

ефективність. У такому випадку діяльність донорських організацій чи фондів не лише 

зводиться до надання грошових інвестицій чи інноваційних розробок, а й спрямована 

на допомогу в масштабуванні проектів, але вже за межами підтримки донорської 

організації чи фонду). В Україні, як правило, через швидке згортання проектів із 

громадянської освіти (з різних причин) вони належать до типу пілотних і 

завершуються на етапі можливого нового етапу розвитку, і відповідно, не отримують 

подальших значних інвестицій. Таким чином, на нашу думку, фінансування 

громадянської освіти можливо здійснювати за кошти державного та місцевого 

бюджетів, за фінансові ресурси громадських об’єднань, благодійних фінансових 

установ, дослідницьких і видавничих державних грантів, політичних партій тощо . 

Крім того, на думку українського вченого Ю. Ж. Шайгородського  більшістю 

громадян діяльність низки міжнародних фундацій, що діють на території України та 

займаються фінансуванням різних проектів та надають гранти, сприймається 

громадянами досі як своєрідний „зразок” громадянських інститутів нового типу й 

хиби у їх діяльності похитнули довіру до них – їхньої спроможності діяти ефективно 

та виключно в інтересах суспільства [187, с. 332]. 

Що стосується фінансування громадянської освіти в Польщі, то в державі 

налагоджена система фінансування громадянської освіти, зокрема,  в державному та 

місцевих бюджетах передбачено частку фінансових ресурсів на розвиток 

громадянської освіти. Крім того, фінансування здійснюється окремими фондами, 
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фінансовими установами, частково громадськими об’єднаннями, фінансова 

підтримка, також, можлива завдяки різноманітним грантам Європейського Союзу.  

- державна невизначеність щодо агентів, які мають здійснювати 

моніторинг за процесом реалізації громадянської освіти, а також оцінювання 

результатів її впровадження. Адже за відсутності механізмів моніторингу та 

контролю (які, як ми вважаємо, насамперед, передбачають збір, накопичення, 

обробку та аналіз інформації), яка допомагає об’єктивно оцінити й чітко визначити, 

хто займається розвитком громадянської освіти (а, можливо, хтось і займається, проте 

не використовує у своїй діяльності дане поняття), прослідкувати якість громадянської 

освіти, ефективність системи громадянської освіти та можливості її вдосконалення і, 

загалом її вплив на процеси демократизації суспільства та держави.  

Питанням моніторингу процесу впровадження та реалізації громадянської 

освіти, а також, контролю за її розвитком у польській державі безпосередньо 

займається Міністерство освіти Польщі. До вказаних процесів, так чи інакше, 

долучаються різноманітні недержавні організації та фонди, які займаються розвитком 

громадянської освіти (наприклад, Фонд ім. Стефана Баторія, Фонд Освіти для 

демократії, Фонд розвитку місцевої демократії тощо). 

- Недостатнє здійснення системного та інтенсивного міжнародного обміну 

ідеями та досвідом у сфері громадянської освіти. Хоча фундамент для активної участі 

України в європейському обміні вже підготований, однак реалізований вказаний 

потенціал мінімально (зокрема, реалізація проектів та програм із громадянської 

освіти між Україною та Європейським союзом відбувається зі значними часовими 

проміжками). Крім того, програми чи проекти з громадянської освіти, імовірніше 

спрямовані лише на підвищення загальної поінформованості про демократичне 

громадянство [153]. 

У Польщі у сфері громадянської освіти безперервно відбувається значний 

транснаціональний обмін, що дає змогу віднайти спільний фундамент для 

формування демократичного громадянина нового типу, який реалізує виклики 

сучасної європейської спільноти. Зокрема, встановлено партнерські зв’язки у сфері 
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громадянської освіти з Федеративною Республікою Німеччина, Великою Британією, 

Францією, Канадою та іншими.  

Події кінця 2013 р.– початку 2014 р., як зазначає дослідник О. П. Дем’янчук, 

виявили силу й, водночас, небезпеку політичного невігластва значної частини 

громадян та політичних діячів, побоювання головних політичних акторів щодо 

наслідків демократизації громадянської й політичної культури українського 

суспільства через розвиток громадянської освіти [24, с. 415]. Відтак, наприкінці                         

2013 р., на нашу думку, розпочинається новий етап розвитку громадянської освіти в 

Україні, що супроводжується кризою, зумовленою трансформаційними процесами, 

загостренням суспільно-політичної ситуації в державі, небезпечними викликами 

територіальній цілісності та національній безпеці, у зв’язку з розростання конфлікту 

на Сході та Півдні держави. На даному етапі впродовж 2014  – 2015 рр., під час 

бойових дій на Сході та Півдні України, виявилася неспроможність громадян цих 

регіонів протистояти впливу російської пропаганди, розповсюдження 

сепаратистських настроїв та відсутність консолідуючих цінностей у громадян даних 

регіонів. Це яскраво засвідчують численні соціологічні дослідження, серед яких, 

всеукраїнське опитування громадської думки, проведене в лютому 2015 р., Київським 

міжнародним інститутом соціології (КМІС) [107] на предмет визначення індексу 

результативності російської пропаганди. Під індексом результативності варто 

розуміти поширення та підтримку головних тез російської пропаганди населенням 

України загалом, або певної території України. За результатами опитування варто 

зазначити, що, досить високий рівень індексу, зокрема, у Східному (РРП = 48%) та 

Південному (3 РРП = 2%) регіонах держави. Найбільш низькі показники рівня впливу 

російської пропаганди в Західному (індекс РРП = 12 %) та в Центральному регіонах 

(РРП = 19 %) [150]. Дана ситуація демонструє необхідність у розробці та 

впровадженні масштабної програми громадянської освіти для деяких цільових груп 

та регіонів, а саме, для переселенців із прикордонних, прифронтових та 

«комунізованих» регіонів; для молодих громадян, батьки яких , проживають на 

непідконтрольних територіях чи вимушені працювати, в так званих, «новостворених 

республіках». Аспект співпраці з категорією молодих громадян має враховувати 
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перевиховання, зміну ціннісних орієнтацій їхніх батьків. Як демонструє досвід різних 

держав, зокрема Республіки Польща, саме вплив на покоління батьків через 

покоління дітей є найбільш ефективним у сучасній суспільно- політичній ситуації. 

Зазначимо, що переважають два головні чинники, які визначають особливості 

громадянської освіти для громадян прикордонних, прифронтових, «комунізованих» 

регіонів: 

- стан свідомості громадян цих регіонів, якій притаманні: наявність ностальгії 

за СРСР; проросійські настрої; низький рівень громадянської ідентифікації; 

достатньо високий рівень політичної агресивності, насадженої ззовні; «святковий 

патріотизм»; сепаратистські настрої, хоча й дещо приховані наразі [19]. Та ще одна 

негативна тенденція – відвертий євроскептицизм, який засвідчують результати 

опитування, проведеного в травні 2017 р., Інститутом світової політики [104] на 

підконтрольній частині території Донецької та Луганської областей, а також , у 

Харківській. Відповідно до результатів вказаного опитування більшість респондентів 

(63%) пов’язують погіршення власного ставлення до євроінтеграційних процесів в 

Україні з низьким рівнем життя та незадовільним станом економіки. Прикметним є 

те, що серед респондентів із середньою та неповною вищою освітою рівень 

євроскептицизму приблизно у вдвічі вищий (31% і 28% відповідно) порівнюючи з 

респондентами, які мають вищу освіту та продовжують займатися самоосвітою (16% 

відповідно) [151]. 

- визначальна роль представлених регіонів у процесі реінтеграції тимчасово 

окупованих територій. Адже, сучасний етап становлення державності та, відповідно, 

процес реінтеграції вимагають першочергових зусиль, спрямованих на формування 

політичної нації. Її фундаментальною основою є базові демократичні цінності, а 

засобом формування виступає системна громадянська освіта і виховання. Головним 

суб’єктом має стати держава, яка забезпечить розробку стратегії реінтеграції на 

загальнодержавному та регіональному рівнях, сприятиме залученню впливових 

соціальні інститути до її реалізації. Відтак, запорукою досягнення результативності 

процесу має стати об’єднання громадян на основі єдиної системи громадянських 

цінностей [173]. 



151 
 

З огляду на вищезазначене, зауважимо, що виникає нагальна потреба у 

визначенні першочергових заходів щодо громадянської освіти для деяких цільових 

груп та регіонів, зокрема: 

- нейтралізація різних чинників, які провокують ціннісний розкол і 

поглиблюють ціннісні розбіжності в суспільстві;  

- роз’яснення суті сучасної демократії й перевиховання громадян на засадах її 

базових цінностей і принципів, оскільки здебільшого, громадяни не володіють 

адекватними уявленнями про те, що являє по-суті сучасна демократія, у яких нових 

формах вона втілюється та як функціонує; 

- зміцнення соціальної згуртованості громадян, яка полягає в залученні їх до 

місцевого самоуправління в територіальних громадах та модерування демократичної 

поведінки громадян через діяльність у даних громадах [13, с. 113]; 

- схвалення та реалізація громадських ініціатив громадян із прикордонних, 

прифронтових, «комунізованих» регіонів [46]; 

- посилення роботи з громадськими організаціями, з молодіжними лідерами та 

активістами задля поширення нової громадянської свідомості, етичності, 

толерантності та демократичних принципів розвитку громади, суспільства та держави 

[46]; 

 - розробка інформаційно-методичних та інформаційно-освітніх матеріалів 

щодо підвищення ефективності розв’язання проблем громадянської освіти [13,                        

с. 112]. 

З огляду на вказане, особливої значущості набуває питання 

загальнонаціональної консолідації України, утвердження та об’єднання громадян 

навколо нових консолідуючих цінностей. Ці завдання не є новими для нашої держави, 

проте в сучасних реаліях вони набули нових значень. Так, на зміну національній ідеї , 

як чинника національної консолідації, приходить ідея громадянськості, яка 

спроможна розвинути національну самосвідомість та громадянську активність для 

обстоювання, захисту національних інтересів і загальних цінностей, що 

забезпечуватимуть зміцнення української держави, її цілісність, як вважає українська 

дослідниця О. Суший. Відтак, варто наголосити на тому, що в контексті зазначених 
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попередньо загроз та викликів, які постали перед державою, виховання 

громадянськості є пріоритетним завданням, забезпечити вирішення якого , має 

громадянська освіта [168, с. 208- 209]. Крім того, український вчений Ю. Ж. 

Шайгородський наголошує, на тому, що, наразі, демократизація суспільства 

передбачає вирішення комплексу проблем політичного, соціального, економічного, 

культурного, й, насмперед, просвітницького й освітнього характеру [187, с. 329]. 

Водночас, український дослідник С. Ф. Клепко наголошує на існування «фіктивного» 

стану громадянської освіти в Україні, мета якої полягає в дублюванні 

пропагандистських штампів та патріотичного виховання в школі [59, с. 6; с. 9].  

Також, як наголошує українська дослідниця О. В. Овчарук у квітні  2014 р., 

Радою Європи була прийнята Рамкова програма 2015-2020 (Programmatic Cooperation 

Framework, PCF) [254], яка передбачає підтримку освіти для демократичного 

громадянства в країнах Східного партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 

Грузія, Молдова та зокрема, Україна) [84]. Дана Програма в Україні спрямована на: 

укріплення громадянського суспільства через навчання у сфері освіти для 

демократичного громадянства через формальні та неформальні форми освіти; 

підтримку молодіжної участі в громадянському суспільстві; стимулювання до 

створення нових форм молодіжної участі та організацій; створення умов для активної 

участі молоді в процесах прийняття рішень на різних рівнях (місцевому та 

державному), а також, на забезпечення їх безпосередньої ролі в побудові 

інтегрованого та процвітаючого демократичного суспільства.  

У березні 2015 р., оголошено про початок реалізації національного проекту 

«Форум громадянської освіти», метою якого, стало здійснення допомоги українцям 

щодо створення справжнього громадянського суспільства, яке є запорукою 

успішного розвитку найпотужніших країн у сучасному світі. Форум громадянської 

освіти став соціальним проектом «Академії навичок», який проводився за підтримки 

Міжнародного Вишеградського фонду  в співпраці з Українською Студентською 

Спілкою та Українським Молодіжним Форумом. Проект було сфокусовано на 

наданні практичних знань громадянам України у відстоюванні власних прав, 

запровадженні ефективних механізмів боротьби з корупцією, створенні ОСББ, 
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реалізації соціально корисних проектів тощо [82]. Основою проекту, стали результати 

соціологічного дослідження «Візія громадянської освіти», проведеного в лютому 

2015 р. на всій території України. За даними вказаного дослідження, в Україні після 

Революції Гідності, кількість активно налаштованих, прогресивних людей з 13% 

збільшилася майже до 40%. Отже, усі ці громадяни потенційно готові приймати 

активну участь у розбудові держави, сприяти розвитку громадянських інституцій та 

побудові європейського майбутнього.  

Однак, за результатами соціологічних досліджень, проведених у 2016 р., 

фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва [121] та Центром Разумкова, – 

56,8% громадян України зазначають про актуальність проведення державної 

політики, спрямованої на об’єднання суспільства, і лише 16,2% – вважають освітні 

програми головним засобом для досягнення вказаної інтеграційної мети [145, с. 8].  

Також, у період із липня до вересня 2016 р., для сприяння розвитку демократії, 

посилення економічного зростання в Україні та надання допомоги українцям у 

виробленні стійкості до місцевих, національних та глобальних викликів, на 

замовлення ПРООН було проведено масштабне соціологічне дослідження щодо 

визначення рівня громадянських знань, поведінки, ставлень та переконань в Україні, 

а також, визначення пріоритетів громадянської освіти в Україні в майбутньому.  

Дослідження зосереджувалося на тому, як українці розуміють принципи взаємодії 

між державою та громадянами, їх залучення до громадського життя на місцевому та 

національному рівні, а також знання, яких вони потребують у цьому напрямі. Питання 

дослідження вимірювали головні цінності та переконання мешканців щодо прав 

людини, демократичного врядування та способів взаємодії між різними громадами 

всередині країни [47]. 

Результати засвідчили, що 35% українців не свідомі щодо власних 

громадянських прав, у той час, як 39% не здатні були згадати жодного з 

громадянських обов’язків щодо держави. Вказане підтверджує наявність критичної 

потреби в посиленні громадянської освіти щодо розуміння власних громадянських 

прав та обов’язків. 
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Результати дослідження вказують на високий рівень громадянського активізму, 

адже 52% українців декларують, власне бажання приймати участь у заходах 

громадянського супротиву, натомість 11% з них – готові самі організовувати такі 

акції. Незважаючи на високий рівень громадського активізму, фокус-групові дискусії 

показали загальний рівень недовіри громадян до організацій громадянського 

суспільства та громадських ініціатив. Лише 27% громадян ідентифікують себе , як 

соціально активних, а 2/3 респондентів вважають, що не можуть впливати на життя в 

державі. Хоча вказаний показник підвищується до 50%, коли мова йде про вплив на 

життя свого міста чи іншого населеного пункту. Дослідження також показує, що 

громадяни загалом не обізнані із тим, як функціонують законодавчі та представницькі 

органи влади, та лише 14% і 11% українців можуть назвати свого народного депутата 

в парламенті чи місцевій раді. Це засвідчує необхідність підвищувати 

поінформованість громадян про їхню ж відповідальність під час застосування свого 

виборчого права та персональну відповідальність за призначення своїх політичних 

представників. 

Рівень фінансової грамотності громадян виявився надзвичайно низьким, адже 

лише 27% респондентів знають як формується та витрачається державний бюджет, та 

25% знають ставку податку на доходи фізичних осіб. Тому програми громадянської 

освіти мають включати питання фінансової грамотності, причому акцент має 

робитися на тому, що місцевий та державний бюджети формується із податків, які 

сплачують громадяни.  

«Хорошим» громадянином власної держави респонденти вважають особу, яка 

добре знає свої обов’язки і права (87%), є законослухняною (85%), завжди сплачує 

податки (84%) та голосує на виборах (74%). Тільки для 52% опитаних важливо, щоб 

громадянин брав активну участь у громадській діяльності. Опитування щодо 

перспектив громадянської освіти засвідчує, що здебільшого (90%) громадяни 

переконані в надзвичайній важливості громадянської освіти для України. У вересні 

2016 р. – 27% респондентів уже мали певний досвід участі в заходах громадянської 

освіти, та 47% запланували продовжувати або ж розпочати її [113; 115]. 
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Відтак, результати вказаних досліджень, на нашу думку, демонструють 

наявність прогалини громадянської освіти в суспільстві, і ще раз підтверджують 

важливість проведення процесу громадянської освіти в Україні та впровадження 

громадянської освіти в національну систему освіти, а також, необхідність посилення 

рівня обізнаності громадян щодо їхніх прав та обов’язків для формування потужного 

громадянського суспільства, розвитку демократії загалом. Адже, як влучно, на нашу 

думку, зазначає в даному контексті американський вчений Т. Каротерс (Т. Carothers) 

– формування демократичних цінностей у громадян за допомогою освіти має 

передувати становленню демократичних інститутів, формуванню громадянського 

суспільства, інакше воно стане «декоративним», а власне, демократія – 

недодемократією (через відсутність механізмів представництва інтересів громадян, 

така «недорозвинена демократія» стає для громадян стабільним станом, у якому вони 

можуть перебувати занадто довго) та «сірою зоною» (за таких умов політичні еліти 

сприймаються як корумповані, безчесні та егоїстичні. Громадяни серйозно 

розчаровані в політиці, і хоча ще залишаються прихильні до віри в ідеали демократії, 

але гранично не задоволені політичним життям у державі) [204, с. 8; с. 15]. 

За умов сьогодення громадянська освіта в українській державі перебуває на 

етапі декларування, як наскрізного елементу змісту національних програм. Наразі, 

громадянська освіта спирається на затверджену в лютому 2016 р. Указом Президента 

України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» [144] – 

«Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 

2016 – 2020 роки» [80]. Цього ж місяця постановою №148 Кабінету Міністрів України 

було затверджено Державну цільову соціальну програму «Молодь України» на 2016  

– 2020 рр., та внесено зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України [138]. 

Одним із пріоритетів Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 

2016 – 2020 рр., є розвиток громадянської освіти. Так, одним із головних пріоритетних 

завдань є формування громадянської позиції, утвердження громадянської свідомості 

й активної життєвої позиції молодих громадян, шляхом здійснення заходів, 

спрямованих на набуття молодими громадянами знань, навичок, та інших 

компетентностей,  задля впливу на життя громади [138]. Також, Кабінет Міністрів 
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України на виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 р., № 68 «Про 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» [144] розробив та 

затвердив план заходів із реалізації у 2017 р. Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 рр. [81]. Стратегічні 

завдання передбачають заходи щодо покращення громадянської освіти, 

зосереджуючись на захисті прав та вираженні інтересів громадян через демократію 

участі. Згідно з цією стратегією, на Міністерство освіти і науки України покладено 

відповідальність за узагальнення досвіду та розробку нової концепції і програми 

громадянської освіти [6]. Процес розробки концепції відбувся на початку січня 2018 

р.  

У листопаді 2016 р. відбувся міжнародний форум «Громадянська освіта в 

Україні» (International Forum Sources of the Civic: Christian Social Teaching and 

Democracy in Ukraine), організований Українською Соціальною Академією, 

основною метою діяльності якої, є формування демократичного, громадянського 

суспільства в Україні через розробку й реалізацію різноманітних програм і проектів 

спрямованих на демократизацію суспільного життя на засадах моральних принципів, 

підтримку громадських організацій, органів місцевого самоврядування й ініціативних 

груп. Зокрема, на форумі розглядався міжнародний (німецький) досвід із 

громадянської освіти та можливість його застосування в Україні, а також, 

проводилося обговорення концепції громадянської освіти в Україні [118]. Варто 

відмітити проведення V Форуму організаційного розвитку громадянського 

суспільства «Змінюємо. Впливаємо. Єднаємо!», на якому розглядалася громадянська 

освіта, як інструмент єднання суспільства та держави [180], організований «Fortius 

Qaulity Group» [90]. Відтак, на форумі йшла мова про необхідність започаткування 

системних змін у розвитку громадянської освіти, впровадження механізмів 

поширення громадянських компетенцій та навичок серед українських громадян, а 

також, розглядався досвід успішних проектів громадянської освіти, серед яких: 

Відкритий університет Майдану [112], Civil and Political School (CAPS) [90], Освітній 

проект Центру демократії та верховенства права й Реанімаційного Пакету Реформ – 
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Відкритий університет реформ (ВУР) [131], Центр політичних студій та аналітики 

«Ейдос» [100]. 

Паралельно з кризовим етапом розвитку громадянської освіти, можливо вести 

мову про так званий цифровий етап (digital) розвитку громадянської освіти в Україні. 

Він знаменує поступове набуття громадянами активної ролі в прийнятті політичних, 

соціальних та культурних рішень, контролю державних функцій та підтримки 

взаємної комунікації з владою за допомогою цифрових технологій та онлайн-

інструментів. Варто зауважити, що по-різним підрахункам, загальне проникнення 

мережі інтернет в Україні, є майже 70%, а це значно більше ніж у деяких 

європейських країнах. Крім того, як визначено у проекті «Цифровий порядок денний» 

– 2020 [148]  цифрові технології значно стимулюють розвиток сучасного відкритого 

інформаційного суспільства, яке  виступає одним з істотних факторів розвитку 

демократії в Україні; забезпечує формування цифрових навичок (компетенцій) 

громадян (цифрову грамотність, комунікацію та взаємодію, «цифрову творчість», та 

«цифрове підприємництво» тощо). Проте, за умов сучасності, не існує жодної 

державної ініціативи, програми, стратегічного документу, бачення тощо, 

спрямованих на створення комплексної національної системи розвитку вказаних 

навичок [148]; загалом сприяє підвищенню активності громадян у процесах 

формування й реалізації державної політики, моніторингу та контролю за діяльністю 

органів влади тощо [87]. Вітчизняні дослідники О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. 

Попик зауважують, що в Україні широко використовуються такі онлайн-інструменти, 

як соціальні мережі Facebook, Instagram, Twitter (сьогодні до цього переліку додається 

також Telegram). Так, під час Революції Гідності у 2013 рр., вказані соціальні мережі 

використовувалися для гуманітарних проектів волонтерської допомоги Збройним 

силам України, постраждалим на Сході України, координації дій громадянського 

суспільства тощо [165, с. 6]. Крім того, цифрова громадянська активність, здатна 

змінювати дієздатність держави в ефективному вирішенні певних питань. 

Активно діють онлайн платформи з громадянської освіти, як-то:  

• Відкритий університет Майдану (ВУМ) online (освітня платформа, 

спрямована на розвиток громадянського суспільства в Україні освітніми засобами. 
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Зокрема, організація проводить заходи, спрямовані на активізацію громадянської 

участі та запроваджує освітні курси з роз’яснення прав людини в дії, дискримінації, 

фінансової грамотності громадян, цифрових комунікацій та медіабезпеки, дієвих 

механізмів пливу громадськості на владу, громадського активізму, критичного 

мислення тощо) [112]; 

• Prometheus (громадський проект масових відкритих онлайн-курсів, де 

одним із провідних напрямів виступає громадянська освіта через залучення громадян 

до активного навчання з допомогою відео-лекцій,  інтерактивних завдань, форуму 

обговорень тощо. Зокрема громадянська освіта представлена на платформі окремими 

темами: економіка, боротьба з корупцією, розвиток міст, державна політика, ґендерна 

політика, соціологічні дослідження та лобіювання [116]; 

• Міжнародний республіканський інститут (IRI) (освітній інтернет-ресурс, 

який створений із метою підвищення доступності та розповсюдження політичної та 

громадянської освіти в межах усієї території Україні, з урахуванням наявності 

можливості для тих громадян, яким не легко отримати доступ до очних тренінгів та 

взяти в них участь; заохочення громадян до активної участі в політичному житті 

України, акцентуючи увагу на посиленні їх ролі в процесі розробки та прийняття 

державних рішень, та здійснення контролю за їх виконанням; ознайомлення із 

досвідом ефективного демократичного врядування; надання інформації, навчальних 

матеріалів та програм, відео-матеріалів, які презентують кращі зразки досвіду 

реформування політичної і громадянської освіти за участю українських і 

міжнародних експертів) [135]; 

• «Живемо в демократії» (Living-Democracy) (безоплатний освітній онлайн 

ресурс, діяльність якого, спрямована на популяризацію демократичних перетворень, 

поширення інформаційних та навчальних матеріалів, розвиток соціальної 

згуртованості, толерантного суспільства, компетентностей для демократичного 

громадянства за такими напрямами, як демократична культура, демократичне освітнє 

середовище, демократичне врядування, партнерство освітніх закладів, владних 

інституцій та громад, а головне формування активного та відповідального 

українського громадянина) [92].  
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Проголошення ідей громадянської освіти в Україні здійснюється на численних 

блогових майданчиках, які включені до структури сайтів інтернет-видань, таких, як 

«Українська правда», «Кореспондент.net» «День», «Gazeta.ua», «iPress.ua», «MIG 

News» «Оbozrevatel», «Facenews», «Радіо Свобода» тощо [165, с. 8]. 

Попри вказане, на нашу думку, цифрові технології та онлайн інструменти 

сприяють розв’язанню проблеми «масштабування» та розповсюдження 

громадянської освіти в суспільстві, отриманню рівного та належного доступу  

громадян до вказаних ресурсів з метою набуття необхідних знань та формування 

нових практичних навичок.  

Провідна роль у використанні потенціалу цифрових технологій, як зазначають 

вітчизняні дослідники О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик, задля досягнення 

суспільно значущої ефективності зазначених технологій, має належати (поряд із 

державним регулюванням) власне, громадянському суспільству, яке за допомогою 

авторитету визнаних його представників, інфлюенсерів, встановлюватиме високі 

моральні норми, духовно-ціннісні орієнтири, задаватиме стандарти громадянської 

культури вищого рівня [165, c. 17]. Відтак, у квітні 2017 р. стартував Всеукраїнський 

проект «Громадянська освіта та електронна демократія в навчальних закладах» [20], 

який спрямований на розвиток громадянської освіти в Україні, на основі 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, який сприятиме 

впровадженню стандартів і формуванню засад демократичного суспільства, набуттю 

молодими громадяни ключових компетентностей ХХІ ст., (соціальної, громадянської, 

та інформаційно-цифрової, остання з якою вважається, особливо, необхідною). 

Організаторами проекту виступили: ВМГО «Українська студентська спілка» [97], 

соціальний проект «Академія навичок» [164], Асоціація інноваційної та цифрової 

освіти [93] у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, Міністерством 

молоді та спорту України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» [101]. Значну 

підтримку в реалізації даного проекту надав Фонд Східної Європи та програми EGAP 

«Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» [146]. 

Функціональна місія зазначеного проекту, показово демонструє активне 

впровадження цифрових технологій у розвитку громадянської освіти в Україні.  
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Для визначення рівня актуальності проблематики цифрової моделі 

громадянської освіти, зокрема, в Україні та Польщі, як було зазначено в 

попередньому розділі дисертаційного дослідження, у квітні-травні 2018 р., нами було 

проведено онлайн міні-опитування «Громадянська освіта в цифрову епоху» («Civic 

Education in the Digital Age»). В Україні участь у онлайн міні-опитуванні прийняли 

310 осіб (громадяни віком від 18 до 46 років) (додаток 4). 

До питань, які отримали найвищий процент зацікавленості серед респондентів 

– громадян України варто віднести наступні: «Чи вважаєте ви, що сьогодні мережа 

інтернет виступає важливим комунікативним медіумом між громадянами та 

владою?»; «Чи вважаєте ви, що в державній політиці слід приділяти увагу створенню 

сприятливого нормативного середовища для використання цифрових технологій, які 

можуть бути корисними в галузі освіти, зокрема громадянської?»; «Чи, 

використовуючи цифрові технології та онлайн інструменти, ви отримуєте більшу 

мотивацію до певних дій та здобуваєте значний простір для політичного, соціального 

та культурного дискурсу?»; «Чи вважаєте, що права (наприклад, право на 

недоторканність приватного життя, право на свободу) та обов’язки (наприклад, 

повага до гідності інших осіб), що розповсюджуються на «звичайного» громадянина 

є еквівалентні і для «цифрового» громадянина?»; «Чи використовуєте ви блогові 

майданчики та веб-форуми для політичних дискусій, обговорення соціальних 

проблем, мобілізації зусиль інших громадян на реалізацію власних конкретних 

завдань чи проектів?»; «Чи відвідуєте ви різні освітні онлайн платформи (вітчизняні 

та світові)?»; «Чи берете ви участь в освітніх вебінарах та чи постійно користуєтеся 

відкритими освітніми ресурсами?». 

Здебільшого (98 %) українських громадян, визначають, що сьогодні мережа 

інтернет виступає важливим комунікативним медіумом між громадянами та владою, 

крім того, така ж кількість респондентів вважає, що доступ до цифрових ЗМІ значно 

розширив їх можливості брати участь у політиці, і лише 2 % громадян переконані, що 

нові цифрові можливості перетворили їх більше на пасивних спостерігачів, ніж  на 

громадян, які здатні впливати на ситуацію (соціально-політичну, зокрема). 
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Також, 50 % українських громадян вважають, що в державній політиці слід 

приділяти увагу створенню сприятливого нормативного середовища для 

використання цифрових технологій, які можуть бути корисними в галузі освіти, 

зокрема громадянської. У даному контексті, держава має створити певні межі, які б 

узгодили цифрові технології з демократією. Зокрема, мова йде про вільний та рівний 

доступ до ресурсів, послуг, повноти інформації та знань; підвищення якості 

інформації, на основі якої громадяни приймають рішення; пошук нових заходів, які 

надійніше зберігатимуть та передаватимуть персональну інформацію, розробку 

ефективних методів оскаржувати дії та санкціонувати правопорушення у сфері 

користування особистими даними в мережі інтернет, створення якісного освітнього  

контенту, зокрема популяризації загальнодоступних онлайн- та офлайн-курсів із 

цифрової грамотності. 

Використовують сучасні цифрові технології та онлайн інструменти для впливу 

на органи державної влада та місцевого самоврядування 19 % українських громадян, 

водночас, лише 8 % українців декларують, що їм вдалося вирішити свою 

проблему/питання, через особистий діалог із представниками влади в соціальних 

мережах (Facebook, Twitter, Instagram) (варто зазначити, що під час аналізу даного 

питання була врахована похибка, яка вказує на «неактуальність» ситуації, коли 

громадяни не мали такої проблемної ситуації чи важливого питання, з якими 

могли/хотіли б звернутися до представників влади через вказані соціальні мережі). 

Лише 4 % українських громадян зазначили, що їм із допомогою цифрових 

інструментів та онлайн технологій вдалося отримати підтримку (в тому числі 

фінансову) для свого громадського проекту чи ініціативи від представників органів 

влади, водночас, загалом лише 11 % українських респондентів із допомогою сучасних 

цифрових технологій та онлайн інструментів організовували заходи 

громадянозначого спрямування (зустрічі, мітинги, акції тощо). 

Водночас, 80 % українських респондентів зазначили, що використовуючи 

цифрові технології та онлайн інструменти, вони отримують більшу мотивацію до 

певних дій та мають значний простір для політичного, соціального та культурного 

дискурсу, така ж кількість відсотків опитаних (80 %) визначає те, що доступність 
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цифрових засобів інформації, безсумнівно, надають громадянам значну можливість 

бути почутими, об’єднуватися з іншими громадянами та працювати для змін. 

Також 97 % опитаних вважають, що права (наприклад, право на 

недоторканність приватного життя, право на свободу) та обов’язки (наприклад, 

повага до гідності інших осіб), що розповсюджуються на «звичайного» громадянина 

є еквівалентні і для «цифрового» громадянина.  

Також наголосимо, що 95 % українських громадян зазначили, що сьогодні про 

суспільно-політичні події вони найчастіше дізнаються із соціальних мереж (Facebook, 

Twitter, Instagram). Соціальні мережі зазначені в порядку популярності отримання 

інформації. 

А 52 % українських громадян, які прийняли участь у онлайн міні-опитуванні 

зазначили, що активно використовують блогові майданчики та веб-форуми для 

політичних дискусій, обговорення соціальних проблем, мобілізації зусиль інших 

громадян на реалізацію власних конкретних завдань чи проектів. Крім того, 68 % 

опитаних наголосили на тому, що є авторами блогу чи періодично пишуть матеріали 

(статті, замітки, коментарі) на соціально-політичну тематику.  

Також громадяни, які прийняли участь у міні-опитуванні наголошують на тому, 

що саме цифрові технології відіграють фундаментальну роль у забезпеченні 

доступності знань, інформації та освіти загалом, а також сприяють формуванню 

нових навичок необхідних громадянину демократичного суспільства. У даному 

контексті, результати дослідження засвідчують, що 86 % українців відвідують різні 

освітні онлайн платформи (вітчизняні та світові), проте лише 17 % респондентів 

закінчили курс/и на вибір на одній із вітчизняних чи світових онлайн платформ. 

Також, понад 50 % українців, зазначили що беруть участь в освітніх вебінарах та 

постійно користуються відкритими освітніми ресурсами.  

На запитання: «Дайте визначення громадянина цифрової епохи» думка 

українських респондентів представлена таким чином: 

-   «носій прав та виконавця обов’язків конкретної держави, що можуть бути 

реалізовані, у тому числі, через власний «гаджет»; 
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- «технологічно-обізнаний «суспільний діяч» із високим рівнем громадянської 

правосвідомості, міра впливу якого на формування політичної думки визначається 

рівнем демократизації та діджиталізації держави та суспільства, громадянином якої 

він є»;  

- «особа, яка вміє аналізувати, систематизувати та критично осмислювати 

інформацію для подальшої реалізації та захисту своїх прав та використання власних 

здібностей в інтересах суспільства»;  

-   «громадянин, який має безмежні можливості щодо отримання нових знань, 

формування практичних навичок через доступ до широкого спектра інформації 

тощо»;  

- «активний користувач цифровими технологіями та онлайн інструментами, 

який використовує їх для усесторонніх комунікацій, впливу на органи державної 

влади та місцевого самоврядування» тощо. 

Щодо ключових компетентностей, якими повинен володіти громадянин 

сучасної демократичної держави в цифровому епоху, то 90 % українських 

респондентів визначили основними навички критичного та аналітичного мислення. 

Також до важливих компетентностей за результатами міні-опитування, на думку 

українських респондентів належать: навички уникати та вирішувати конфлікти 

(88%), вміння вести дискусію та переговори (68%), вміння працювати в команді 

(72%), толерантність (89%), відповідальність (82%), креативність (51%) та 

мобільність (50%) (додаток 5). 

Варто зазначити, що результати міні-опитування «Громадянська освіта в 

цифрову епоху» («Civic Education in the Digital Age») проведено серед польських та 

українських громадян у квітні-травні 2018 року, мають відмінні результати, зокрема 

що стосуються визначення ролі цифрових технологій та онлайн інструментів у 

формуванні громадянина демократичної держави цифрової епохи, його ключових 

компетентностей та загалом взаємовідносин громадян та влади, що опосередковані 

сучасними цифровими технологіями. 

Відтак, громадяни обох держав переконані, що цифрові технології сьогодні 

допомагають налагодженню суспільно-політичного дискурсу між політичними 
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акторами та громадянами, є ефективним інструментом політичних впливів на 

суспільне життя, який, водночас, забезпечує певну прозорість відносин влади і 

громадян, сприяє створенню нових моделей їхнього партнерства. Крім того, загалом 

мережа інтернет є платформою для спільної діяльності громадян, задля визначення та 

пошуку шляхів вирішення нагальних проблем, організації громадянознавчих заходів 

і мобілізації на реалізацію власних конкретних завдань чи проектів. Також, громадяни 

як Польщі, так і Україні переконані, що держава має спрямувати зусилля на 

організацію роботи з приведення у відповідність нормативної бази використання 

цифрових технологій так онлайн інструментів, зокрема що стосується їх 

використання в громадянській освіті. Збігаються думки респондентів і щодо 

визначення ключової компетенції сучасного громадянина цифрової епохи – 

основною опитані визначають навичку критичного мислення. Також громадяни як 

Польщі, так і України активного займаються блогерською діяльністю – пишуть статті, 

замітки та коментарі соціально-політичну тематику та відвідують освітні онлайн 

платформи (вітчизняні та світові). Однак, показник українських громадян, які 

закінчили курс/и на вибір на одній із вітчизняних чи світових онлайн платформ майже 

вдвічі менший за показник польських. Також, суттєвою відмінністю є те, що на 

відміну від українських респондентів- громадянам Польщі вдалося з допомогою 

цифрових технологій, отримати підтримку (фінансову, зокрема) для реалізації 

власного проекту, ініціативи тощо від представників владних структур. Це також 

може свідчити про неготовність/небажання українських можновладців 

співпрацювати з громадянами заради вирішення того чи іншого питання чи проблеми.  

Наступним кроком, який сприяв розвитку громадянської освіти на державному 

рівні – стало прийняття у вересні 2017 р.,  Закону України  «Про освіту» [143], яким 

законодавчо визначено, що держава зобов’язана створити відповідні умови для 

здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, 

пов’язаних із реалізацією громадянином власних прав і обов’язків як члена 

суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина. Верховенство 

права, свобода та громадянська / демократична політична культура – є основними 
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принципами освіти в Україні. Вказаний закон також визначає дванадцять ключових 

компетентностей, які відповідають меті та принципам освіти, додатково визначено 

наскрізну компетентність, пов’язану з набуттям вміння критично мислити. 

Громадянські та соціальні компетентності визначаються як такі, що пов’язані зі 

сприйняттям ідей демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та 

здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей громадян [6]. 

Однак, як наголошує дослідниця О. Н. Чиркова, у вказанному документі не визначено 

ресурси, які має залучати держава задля виховання свідомих, відповідальних 

громадян [186, с. 107].  

У процесі підготовки представленого дисертаційного дослідження нами 

розглянуто стан політико-правового забезпечення розвитку громадянської освіти в 

Україні. Однією з головних проблем розвитку громадянської освіти в українській 

державі є відсутність нормативно-правової бази щодо становлення та розвитку 

громадянської освіти. Однак, наразі варто вказати на помітні зрушення в даному 

контексті, зокрема 18 січня 2018 р., на виконання пункту 16 плану заходів на 2017 р., 

щодо реалізації «Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016-2020 роки» було оприлюднено та подано до 

громадського обговорення Концепцію розвитку громадянської освіти в Україні [67]. 

До розробки зазначеної Концепції було залучено представників Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства молоді та спорту України, органів освіти, наукових 

установ, громадських організацій, експертів міжнародних програм із розвитку 

громадянської освіти, а також учасників проектів із громадянської освіти.  

Аналізуючи текст проекту Концепції розвитку громадянської освіти в Україні, 

нами здійснено спробу визначити внесок інституцій, що були залучені до підготовки 

даного документу. Однак, визнано за належне доповнити зміст проекту Концепції 

розвитку громадянської освіти власними розробленими пропозиціями. 

Зауважимо, що запропонована до громадського обговорення Міністерством 

освіти і науки України «Концепція розвитку громадянської освіти в Україні», на нашу 

думку, є актуальною з огляду на внутрішні чинники розвитку держави, а її ефективне 
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впровадження може стати основою системних змін у суспільстві та утвердженню 

демократії.  

Однак, вважаємо за необхідне внести авторські пропозиції, щодо змістовного 

удосконалення Концепції, а саме: 

1. Сформувати чітке визначення суті поняття «громадянська освіта». Адже в 

Концепції одразу ведеться мова про значення громадянської освіти за умов 

сьогодення, її стратегічні напрями реалізації, ціннісні орієнтири, мету, завдання, 

систему, однак, чітко поняття «громадянська освіта» відсутнє. На нашу думку, у 

контексті даної Концепції та, зважаючи на особливості розвитку української держави, 

важливо запропонувати наступне визначення громадянської освіти : «…це  процес 

безперервного та системного набуття громадянами знань і формування практичних 

навичок та ставлень, що забезпечують їх становлення як компетентних, активних та 

відповідальних громадян демократичної держави, які поділяють її цінності, здатні 

критично аналізувати складні суспільно- політичні ситуації,  протистояти пропаганді, 

а також захищають власні права та інтереси, через різні форми участі, зокрема, в 

обговоренні та прийнятті рішень на різних рівнях держави». 

2. Сформувати понятійний апарат у просторі громадянської освіти. Адже ми 

вважаємо, що відсутність такого унормування дотепер є вагомою перешкодою як 

методології, так і практики реалізації стратегії громадянської освіти. Пропонуємо як 

один із варіантів створення додатку до Концепції, де будуть надані чіткі визначення 

понять, що в ній зазначені. А саме: громадянська освіта, ціннісні орієнтири 

громадянської освіти, громадянські компетентності, громадянська ідентичність, 

громадянська участь, громадянська активність, неформальна громадянська освіта, 

інформальна громадянська освіта, інклюзія, політична нація тощо. 

3. Також у Концепції не зазначено, яка модель громадянської освіти 

впроваджена Україні. Зокрема, ми вважаємо що Україна потребує демократичної 

моделі громадянської освіти, яка б корелювалася з міжнародними документами, 

зокрема Ради Європи, які Україна ратифікувала, та практиками, а також враховувала 

національну специфіку, традицію та досвід. Основана мета демократичної моделі 

громадянської освіти полягає в створенні реальної можливості набуття 
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громадянських компетентностей, засвоєнні відповідних демократичних норм та 

цінностей, вільного раціонального вибору кожним громадянином прийнятної для 

нього політичної позиції, а також активної участі в соціально-політичному житті 

держави тощо (на відміну, наприклад, від державоцентричної, національно-

патріотичної моделі громадянської освіти).  

4. Концепція розвитку громадянської освіти, декларуючи досягнення 

європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини та 

громадянина, зокрема зазначених у цитованій Хартії Ради Європи, мусить визначити 

громадянську освіту як безперервний процес, у якому українська держава буде 

ініціатором і виступатиме активним учасником. Так, взявши до уваги досвід інших 

демократій з урахуванням національних особливостей, традицій та практики. 

Зокрема, досвід Республіки Польща, Литовської Республіки, Федеративної 

Республіки Німеччина де громадянська освіта є органічною складовою освітніх 

процесів протягом всього життя. Крім того, держава в напрямі розвитку 

громадянської освіти розробляє проекти всеосяжної громадянської освіти для різних 

типів навчальних закладів (в тому числі лекцій для університетів) та різних категорій 

громадян; стимулює активну діяльність громадян через заохочення їх до участі в 

різних заходах із громадянської освіти; а також надає постійну необхідну підтримку 

численним неурядовим організаціям, у тому числі молодіжним. 

5. Вважаємо, що в Концепції має бути конкретно вказаний державний орган, що 

виступатиме організатором, здійснюватиме моніторинг виконання поставлених 

завдань громадянської освіти, а також оцінку результатів її впровадження. Зокрема, 

як це здійснюється в провідних європейський державах. Так, наприклад, у 

Федеративній Республіці Німеччина, ці функції на себе бере Федеральний 

навчальний центр та Союз політичної освіти, а в Республіці Польща безпосередньо 

Міністерство освіти Польщі. 

6. Було б доцільно розробити критерії оцінки ефективності програм та проектів 

із громадянської освіти на всіх рівнях (формальному, неформальному, 

інформальному). Зокрема, на нашу думку, зворотний зв'язок від громадян повинен 

бути невід’ємною частиною такої оцінки. 
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7. У Концепції детально не розглянуто основних агентів громадянської освіти, 

які ми вважаємо за доцільне визначити як осіб, груп осіб, організацій  різного типу, 

які можуть одночасно або почергово впливати на здійснення громадянської освіти, а 

деякі з них також виступати безпосередніми об’єктами цього впливу. Зокрема мова 

йде, про родину, органи освіти, засоби масової інформації (у тому числі онлайн -

медіа), неурядові громадські організації, а також волонтерські та донорські 

організації різного типу.  

8. Оскільки громадянська освіта є конкретною практичною дією, яка враховує 

теперішні, а не майбутні переваги, вона має зосередитися також на особливостях , 

інтересах та потребах деяких цільових груп та регіонів – зокрема, на переселенців із 

прикордонних, прифронтових, та «комунізованих» регіонів. Відтак, вважаємо за 

доцільне, що в Концепції варто зазначити або розробити як додаток до вказаного 

документу окрему стратегію громадянської освіти щодо переселенців із 

прикордонних, прифронтових, та «комунізованих» регіонів української держави. 

Акцентовано увагу на тому, що вказана стратегія має враховувати стан, інтереси та 

поточні проблеми вказаної цільової групи, включати тенденції їхнього існування та 

життєдіяльності, що мають ґрунтуватися на засадах толерантності, відкритості та 

плюралізму, містити конкретні заходи щодо підвищення рівня їхньої громадянської 

ідентифікації, засвоєння нової системи демократичних цінностей, та уникнення 

нових ціннісних конфліктів. Водночас, запропоновано врахувати досвід Республіки 

Польща, де, як приклад, нещодавно було розроблено стратегію громадянської освіти 

щодо іммігрантів.  

9. У процесі аналізу змісту Концепції, варто вказати на певні недоліки: зокрема, 

не визначено роль неурядових організацій, зокрема молодіжних, та інших суб’єктів 

впливу громадянської освіти (наприклад, численних ініціативних груп та рухів, у 

тому числі волонтерських) у розвитку громадянської освіти, а також не визначено 

умови і форми їхньої співпраці з державою. Відтак, на нашу думку, варто здійснити 

наступні кроки: розробити спільні програми, проекти, тренінги, консультації та інші 

заходи громадянознавчого спрямування, для залучення до вирішення проблем 

громадянської освіти широкого кола громадськості. Крім того, вважаємо за належне 
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наголосити в Концепції на ролі донорських організацій (різного типу), які за умов 

сьогодення виступають одними з основних агентів розвитку громадянської освіти в 

українській державі та визначити статус їх діяльності у вказаному концептуальному 

документі. 

Розроблені нами пропозиції було надіслано до публічного громадського 

обговорення проекту Концепції громадянської освіти в Україні до Міністерства 

освіти та науки. Вищезазначені пропозиції були розглянуті робочою групою на її 

засіданні та враховані в тексті проекту Концепції (додаток 6).  

Таким чином, зауважимо, що значення громадянської освіти для української 

держави зумовлено тим, що вона виступає важливим фактором формування та 

функціонування інститутів громадянського суспільства й загалом уможливлює 

існування демократії. Відтак, демократичний розвиток української держави не 

можливий за умов не належного ставлення до громадянської освіти та формування 

відповідного стилю поведінки громадян, яка за таких умов може бути лише 

формальною, і, як наслідок, зумовлює низьку ефективність та нестабільність 

демократичної політичної системи. 

Забезпечення гідного рівня громадянської освіти є основою для формування 

демократичного мислення. Вказану умову розбудови демократії варто вважати 

найсуттєвішою з двох причин. По-перше, вона є основою створення інших умов 

(демократичних інститутів та процедур), функціонування яких стає дійсним тільки за 

«правильного» розуміння їхніх функцій та принципів дії. По-друге, громадянська 

освіта є конкретною практичною дією, що покликана забезпечити індивідуальну 

свободу, ініціативу, активність, відповідальність громадян, що, безперечно, 

здійснюють значний вплив на всі суспільно-політичні процеси в державі.  

Підсумовуючи варто зазначити, що специфіка громадянської освіти як чинника 

розвитку демократії в Україні, поступово змінювалася в процесі підготовки 

дисертаційного дослідження, шляхом доопрацювання та аналізу її функціональних 

підвалин, зміни законодавчої бази, нестабільністю соціально-політичної ситуації в 

державі тощо.   
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На початку підготовки дисертаційного дослідження, специфіка громадянської 

освіти полягала у відсутності чіткого запиту на громадянську освіту в державі зі 

сторони органів влади. Зокрема, вказане підтверджувалося: відсутністю державної 

стратегії виховання громадянина згідно з цінностями і принципами демократії; 

відсутністю нормативної бази для впровадження та реалізації системної та 

всеохоплюючої громадянської освіти; невизначеністю щодо моделі впровадження 

громадянської освіти, і загалом відсутністю суспільного розуміння необхідності 

громадянської освіти та симулятивним стилем функціонування владних інститутів, 

щодо забезпечення громадянської освіти як важливого чинника розвитку 

громадянського суспільства та демократії.  

Однак, за останні роки (2017-2018) відбулися суттєві зміни щодо визначення 

необхідності громадянської освіти, які відзначаються поступовим посиленням уваги 

до проблеми громадянської освіти як влади, так і суспільства, пошуком необхідної 

моделі громадянської освіти в державі (варто наголосити, що наразі набирає обертів 

цифрова модель громадянської освіти яка доповнює демократичну модель 

громадянської освіти), оновленням політико-правого забезпечення громадянської 

освіти: зокрема, у Законі України «Про освіту» було визначено, що держава 

зобов’язана створити умови для здобуття та розвитку громадянської освіти, а на 

початку 2018 р., було запропоновано до громадського обговорення «Концепцію 

розвитку громадянської освіти в Україні». Позитивні зрушення знайшли втілення у 

тому числі, що громадянська освіта представлена в «Національній стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки» та в 

затвердженій Державній цільовій соціальній програмі «Молодь України» на 2016 – 

2020 рр.  

З огляду на численні спроби розвитку громадянської освіти в державі, в Україні 

на сучасному етапі громадянська освіта все ще не є пріоритетною, її політико-правове 

забезпечення залишається недосконалим, практичні інструменти впровадження досі 

не реформовані, а формування та задоволення потреби в  громадянській освіті на рівні 

громадян та асоціацій досі є не досягнутими. Відтак, на нашу думку, цілком 

необхідним та актуальним є вивчення та використання позитивного міжнародного 
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досвіду (зокрема, Республіки Польща), загальноприйнятих європейських норм та 

рекомендацій у цій сфері, зважаючи на соціально-політичний контекст розвитку 

держави, економічні тренди, культурні та ментальні традиції суспільства тощо.  

Зокрема, вважаємо за належне розглянути позитивні аспекти польського 

досвіду щодо розвитку громадянської освіти та окреслити можливості його 

застосування в України. Зокрема, слід виокремити: 

- розробку законодавчого забезпечення громадянської освіти (концепції 

громадянської освіти, статутів, дорожньої карти розвитку громадянської освіти тощо, 

окремих документів, які стосуються неформальної громадянської освіти), що 

визначає умови, цілі та можливості громадянської освіти, та, зокрема, комплексної 

державної програми/cтратегії громадянської освіти, яка виступає основним 

орієнтиром взаємодії між громадянами та державою, є концептуально цілісною, не 

змішує застарілі та актуальні підходи до громадянської освіти, та виключає розрив 

змісту громадянської освіти з реаліями суспільного життя та політичною практикою. 

Визнання громадянської освіти частиною державної політики та найважливішим 

компонентом усіх політичних програм і практичних дій; 

- впровадження безперервної та, насамперед, практично спрямованої 

громадянської освіти (яка передбачає набуття громадянами знань, навичок та 

ставлень, насамперед, через практичний досвід участі в діяльності органів державної 

влади та громадських організацій, а також залучення до процесів прийняття рішень 

на різних рівнях); 

- розробку та перехід до моделі громадянської освіти, з концептуальною 

опорою на актуальну польську п’яти компонентну модель громадянської освіти 

«Citizenship education». Водночас, враховуючи сучасну соціальну- політичну 

ситуацію в українській державі (відтак модель трансформується залежно від 

зовнішньо- та внутрішньополітичних цілей держави на найближчий період), 

визначені в суспільстві норми та цінності, особливості національної культури, 

ментальності та ще низку важливих чинників; 

- створення локальних центрів громадянської освіти, які розв’язують 

проблему «масштабування» та розширення сфери впливу громадянської освіти в 
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суспільстві та державі загалом. Діяльність вказаних центрів спрямована на 

координацію впровадження громадянської освіти в державі, розробку актуальних 

програм та проектів, підготовку окремих агентів розвитку громадянської освіти, а 

також відповідає за партнерські зв’язки з неурядовими громадськими організаціями, 

аналітичними центрами, комітетами, ініціативними групами, окремими експертами з 

громадянської освіти та інфлюенсерами щодо здійснення громадянської освіти , 

систематичну організацію тренінгів, воркшопів, семінарів тощо; 

- створити мережу регіональних координаторів громадянської освіти, роль 

яких полягає в поширенні інформації про громадянську освіту серед громадян 

місцевої громади за допомогою розповсюдження інформаційних матеріалів, 

організації навчання, проведення виставок, семінарів тощо; інформуванні ЗМІ про 

ідеї громадянської освіти, а також про різноманітні заходи, присвячені питанням 

громадянства; впровадженні різних заходів і проектів, присвячених громадянській 

освіті, наприклад, проектів розвитку школи, місцевих проектів, спрямованих на 

суспільний розвиток; просуванні ідейних цінностей освіти для демократичного 

громадянства в різних установах: державних органах влади, уряді воєводства, серед 

політичних партій; створенні груп підтримки в регіонах у складі місцевих 

громадських організацій, освітніх органів влади, навчальних закладів системи вищої 

освіти; систематизації прикладів ефективної практики в різних регіонів; підготовці 

щорічного звітності про розвиток громадянської освіти в різних регіонах держави 

тощо; 

- трансформацію відносин влади та громадян, через поглиблене 

використання в громадянській освіті сучасних цифрових технологій та онлайн 

інструментів. Використання цифрових засобів масової інформації для розвитку 

громадянської освіти, сприяло значному розширенню можливості громадян брати 

участь у політиці, у вільному доступі вести особистий діалог із представниками 

влади, отримувати підтримку, мотивацію та, загалом, ефективно впливати на органи 

державної влади та місцевого (територіального) самоврядування; 

- розвиток системи визнання для неформальної громадянської освіти. 

Найбільшими викликами у сфері громадянської освіти для України є відсутність 



173 
 

системи визнання неформальної громадянської освіти, яка відіграє суттєву роль в 

польській освітній та молодіжній політиці, зокрема мова йде про визначення 

неформальної громадянської освіти на законодавчому рівні, налагодження 

міжсекторальних зв’язків та структурного діалогу між зацікавленими сторонами, 

запровадження ефективних досліджень навчальних та суспільних потреб.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні визначено сутність громадянської освіти як 

чинника розвитку демократії в Республіці Польща та Україні. 

Реалізація мети та виконання поставлених завдань даного дисертаційного 

дослідження зумовило наступні висновки: 

1. Розкрито теоретичні засади дослідження громадянської освіти , як 

чинника розвитку демократії. Зокрема, на основі аналізу наукових підходів 

вітчизняних та зарубіжних (польських) дослідників запропоновано авторську 

дефініцію громадянської освіти. Відтак, «громадянську освіту» визначано, як процес 

безперервного та системного набуття громадянами знань, формування практичних 

навичок та ставлень, що забезпечують становлення компетентних, активних та 

відповідальних громадян демократичної держави, які поділяють її цінності, здатні 

критично аналізувати складні суспільно-політичні процеси, протистояти пропаганді, 

а також, захищати власні права та інтереси, через різні форми участі, зокрема, в 

обговоренні та прийнятті рішень на різних рівнях; Розроблено авторську 

періодизацію громадянської освіти, як чинника розвитку демократії, у якій 

виокремлено шість періодів, зокрема:  

• кристалізація ідей демократії (друга половина XIX ст.) – даний період 

передбачав наявність моделі ліберальної демократії та концепції виховання 

«демократичного громадянина»; поступове утвердження громадянської освіти 

як універсальної доктрини та зміну її принципів; орієнтація в процесі реалізації 

програми громадянської освіти на виховання молоді без впливу на вказаний 

процес владних інтересів та різних політичних акторів, а також , відходження 

від набуття знань за расовою, конфесійною чи гендерною ознакою; 

• утвердження демократичних ідей (початок XX ст.) – у вказаному періоді 

відбувається визнання громадянської освіти, як одного з базових пріоритетів 

демократичного розвитку суспільства; набуття громадянської освітою ознак 

масового суспільного явища, позбавлення елементів стихійності, суб’єктивізму 

та хаотичності в процесі її розвитку; наукове обґрунтування категоріального 
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апарату громадянської освіти та трансформація її місії; крім того, у даний 

період було створено першу європейську Асоціацію громадянської освіти 

(Велика Британія, 1934 р.), яка сформувала основні напрями світового розвитку 

громадянської освіти на тривалий час; 

• первинні дослідження з громадянської освіти в країнах усталеної 

демократії (друга половина XX ст.) – у даний період починається організація та 

проведення перших ґрунтовних досліджень з громадянської освіти, в країнах 

усталеної демократії (Сполучені штати Америки, Канада, Німеччина, Велика 

Британія): створюються центри з громадянської освіти, проводяться 

міжнародні конгреси, конференції, а також впроваджуються масштабні 

європейські програми громадянської освіти тощо; 

• трансформація ролі та значення громадянської освіти зі встановленням 

демократії в країнах Центральної та Східної Європи (кінець XX ст.) – вказаний 

період передбачає початок зміни політичних режимів у країнах Центральної та 

Східної Європи у напрямі посткомуністичних перетворень; відбувається 

трансформація громадянської освіти з інструмента політичної індоктринації на 

потужний чинник демократичних змін; посилюється участь громадян в 

політичних та державних процесах та активно створюються молодіжні 

організації, політичні клуби, громадсько-політичні організації, що починають 

дієво впливати на прийняття та виконання владних рішень;  

• громадянська освіта в контексті глобального громадянства (початок XXI 

ст.) – в зазначений період громадянська освіта набуває нових масштабів 

розвитку, у зв’язку з динамічними змінами на світовій арені та появою 

глобального громадянства; відтак, відбувається формування нових завдань 

громадянської освіти та її перетворення на постійного об’єкта уваги і 

пріоритетного напряму діяльності Ради Європи та інституцій європейського 

співтовариства, державної політики й сучасних реформ багатьох країн світу;  

• громадянська освіта в умовах діджиталізації та пошук нових інструментів 

її впровадження (2010 – 2018 рр.) – у даному періоді збільшується вплив 

цифрових технологій та онлайн інструментів на розвиток громадянської освіти, 
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а, відтак, формування компетентного, активного та відповідального 

громадянина демократичного суспільства; здійснюється через виникнення 

цифрового громадянства та цифрової моделі громадянської освіти 

опосередкованої цифровими технологіями та розвитком інформаційного 

суспільства загалом; посилюється мотивація та збільшення безпосередньої 

участі громадян у суспільно-політичному житті власної держави, відбувається 

спроба побудови продуктивного діалогу між громадянами та владою; 

2. Запропоновано модель впровадження громадянської освіти. Початковим 

об’єктом аналізу cтала актуальна класифікація  американського політолога Р. М. 

Мерельмана, який виокремлює чотири класичні моделі громадянської освіти: 

гегемоністську (яка була притаманна характерна для країн Радянського Союзу), 

критичну (що впроваджено в Сполучених Штатах Америки, Канаді, та у більшості 

європейських держав), трансформаційну (поширену в державах пострадянського 

простору, зокрема і в Україні) та символічну (існує в Російській Федерації, Білорусі, 

Північній Кореї та деяких інших державах), що визначені за критерієм того, хто, чи 

яким чином відповідальний (суб’єктної відповідальності) за впровадження 

громадянської освіти (органи пропаганди й агітації, ЗМІ, громадські організації, 

групи інтересів, родина та найближче соціальне оточення, а також, різноманітні 

інститути громадянського суспільства тощо). У даному контексті доповнено 

класифікацію авторською моделлю громадянської освіти – цифровою (digital civic 

education), що опосередкована загальним розвитком інформаційного суспільства, 

поширенням цифрових технологій та використанням своєрідних онлайн-

інструментів, серед яких: соціальні мережі (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram), 

мобільні додатки (WhatsApp Messenger, Viber, Snapchat), різноманітні веб-сайти, 

блоги (як на базі професійних ЗМІ, так і окремих інфлюенсерів), онлайн-платформи 

(насамперед, освітні та культурні), веб- форуми, чати, онлайн-хаби, політ-моби та 

інші, та є актуальною, як для Республіки Польща, так і для України . Вказана модель 

передбачає отримання та вироблення інформації (контенту), відтак, громадяни в 

даному контексті, не лише стають споживачами інформації, а й самі її продукують; 

набуття колективних знань, практичних вмінь, чеснот, розвиток норм поведінки та 
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дослідження важливих суспільних запитів, через створення емоційного фону 

залучення окремої особи до спільної справи, власної ідентифікації на основі синтезу 

спільних думок, прагнень та інтересів, а також розвиток нових норм поведінки в 

громадян; підтримку власних ідей і миттєвий зворотній зв’язок на вказані ідеї; 

мотивацію до певних дій та отримання значного простору для політичного, 

соціального й культурного дискурсу; ефективний зворотній зв’язок та посилення 

інтерактивної взаємодії з урядом (громадяни одержують досить повну інформацію 

про діяльність уряду, і для уряду з’являється додатковий канал одержання інформації, 

добровільно репрезентованої громадянами, що сприяє нарощуванню форми 

соціального капіталу); мобілізацію, організацію реальних дієвих заходів та 

перенесення обговорюваних проблем у сферу «реальної» політичної, соціальної та 

інших практик (миттєва організація протестних акцій, інших скоординованих 

реальних виступів на базі ідентичного ставлення до подій реального суспільного 

життя та, навіть, можливе створення «віртуальних партій», надсилання онлайн-

петицій та звернень). Зокрема, актуальність вказаної цифрової моделі (з деякими 

відмінностями та особливостями у вказаних державах) підтверджують результати 

власного проведеного онлайн міні- опитування «Громадянська освіта в цифрову 

епоху» («Civic Education in the Digital Age»), яке спрямоване на визначення того чи/як 

сучасні цифрові технології та онлайн-інструменти допомагають стати/бути 

компетентним, відповідальним та активним громадянином демократичної держави (у 

Республіці Польща та Україні); 

3. Обгрунтовано політико-правові засади впровадження громадянської освіти в 

Республіці Польща та Україні (нормативно-правові акти, концепції, політичні 

рішення, програмні документи громадських організацій та фондів, рекомендації 

польських освітніх та вітчизняних аналітичних центрів, результати соціологічних 

досліджень (зокрема, проведеного автором власного онлайн міні-опитування), низку 

актуальних програм і проектів із громадянської освіти та окремих документів з 

неформальної громадянської освіти. Зокрема, що стосується України, було 

розглянуто та проаналізовано: Концепцію громадянського виховання особистості в 

умовах розвитку української державності (2000 р.); Концепцію громадянської освіти 
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та виховання в України (2012 р.); Концепцію розвитку громадянської освіти в Україні 

(2018 р.); Національну доктрину розвитку освіти (2002 р.); Концепцію національно -

патріотичного виховання молоді (2009 р.); Закон України «Про освіту» (2017 р.); 

Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 

рр; Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо формування 

громадянської культури та підвищення рівня толерантності в суспільстві» (2012 р.); 

Проекти та програми (міжнародні та всеукраїнські): «Освіта для демократії в Україні» 

(2000 р.), «Мережа громадянської освіти в Україні» (2000 р.), «Трансатлантична 

програма підтримки громадянського суспільства в Україні» (Нідерланди, 2000 р.), 

«Партнери в освіті» (США, 2000 р.), «Демократична освіта» (Канада, 2000 р. ), 

«Громадянська освіта – Україна» (2005-2008 рр.), «Сприяння розвитку освіти для 

демократії в Україні» (Швейцарія, 2005-2010 рр.), Громадянська освіта та електронна 

демократія в навчальних закладах» (2017 р.). Офіційні документи аналітичного 

центру «Обсерваторія демократії», результати соціологічних досліджень Програми 

розвитку Організації об’єднаних націй, Українського центру економічних і 

політичних досліджень імені О. Разумкова, Київського міжнародного інституту 

соціології (КМІС), Інституту світової політики, Фонду «Демократичні ініціативи» 

імені Ілька Кучеріва, також власного проведеного онлайн міні- опитування 

«Громадянська освіта в цифрову епоху» («Civic Education in the Digital Age»). 

Стосовно Республіки Польща, здійснено аналіз наступних документів у сфері 

громадянської освіти: Закону Республіки Польща «Про самоврядування у гміні» («O 

samorządzie gminnym») (1990 р.); Закону Республіки Польща «Про освіту» («O 

edukacji») (1991 р.); Концепції громадянської освіти (Koncepcja edukacji obywatelskiej) 

(2000 р.); «Краківської резолюції і проект керівних принципів навчання демократії» 

(2000 р.); Резолюції про безперервне навчання (Rezolucję dotyczącą ustawicznego 

kształcenia) та «нові базові демократичні навички» (2002 р.); Стратегії розвитку 

громадянського суспільства на 2007-2013 рр. (Strategia Wspierania Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2013); Стратегії підтримки розвитку 

громадянського суспільства на 2009-2015 рр. (Strategia wspierania rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009-2015); Стратегії розвитку соціального 
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капіталу Польщі до 2020 р., (Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego Polski do roku 

2020); Довгострокової Національної Стратегії Розвитку до 2030 р., (Długookresowej 

strategii rozwoju kraju polska 2030); Розглянуто офіційні документи Фонду Освіти для 

Демократії (Fundacja Edukacja dla Demokracji), Фонду ім. Стефана Баторія (Fundacja 

im. Stefana Batorego), Фонду розвитку місцевої демократії (Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej), Фундації «Центр громадянської освіти» (Centrum Edukacji 

Obywatelskiej), Фонду освіти й розвитку громадянського суспільства (Fundacja 

Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – FERSO), Фундації «Civis Polonus» 

(Fundacja Civis Polonus), Фонду «Громадянські дії» (Fundacja Aktywności 

Obywatelskiej), неурядової громадянської організації «ESWIP» (Stowarzyszenia  

ESWIP), рамкові статути публічних закладів (Ramowy statut placówki publicznej), та 

взяті до уваги соціологічні дослідження Інституту громадських справ (Instytutu Spraw 

Publicznych) та власного проведеного онлайн міні-опитування «Громадянська освіта 

в цифрову епоху» («Civic Education in the Digital Age»). Здійснено аналіз низки 

проектів та програм з громадянської освіти (як вітчизняних, так і міжнародних): 

«Діалог» (DIALOG Project) (1990-ті р.), «Проект програми громадянської освіти в 

демократичному суспільстві» (1990-ті р.), «Європа на кожний день» (Pakiet 

Edukacyjny Europa na co dzien) (2012 р.), «Займайся! Створення спільного 

європейського навчального матеріалу з питань освіти для громадянства» («Engage! 

Building together European learning material on education for citizenship») (2015-2016 

рр.), «Відкритий Краків» (2017 р.), «Громадяни за демократію» (Program Obywatele 

dla Demokracji) (США, 2016 р.), «Освіта для демократичного громадянства в Польщі» 

(«Edukacja na rzecz obywatelstwa demokratycznego w Polsce») (1992 р.), «Цифрова 

Польща» на 2014-2020 рр. (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020), 

Національної програми підтримки розвитку громадянського суспільства (Narodowy 

Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) (2016 р.). На основі 

вказаного розгляду виявлено існуючі відмінності в забезпеченні розвитку 

громадянської освіти в обох державах. Відтак, в Україні на відміну від Республіки 

Польща: відсутнє єдине визначення громадянської освіти (як правило, нормативно 

громадянська освіта в Україні визначається через традиційне шкільне навчання, або, 
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як складова морального чи національно-патріотичного виховання), яке до того ж, не 

узгоджене з міжнародно визнаним принципом підготовки громадян до участі в 

демократичному суспільстві. Таким чином, громадянська освіта виглядає, як 

механічне поєднання різних підходів з великою кількістю суперечливих моментів; у 

більшості вказаних документів громадянська освіта згадується фрагментарно, а дії та 

заходи спрямовані на її розвиток є латентними, чітко не визначаються; недостатня 

«сталість» зазначених документів (мова йде про те, що політико-правова основа 

громадянської освіти змінюється, не враховуючи актуальний соціально-політичний 

контекст, важливі суспільні проблеми, нові культурні тренди, конкретні запити 

громадян тощо; значний розрив системності в термінах розробки, прийняття та 

реалізації вказаних концепцій, програмних документів та окремих реалізованих 

проектів з громадянської освіти (за виключенням окремих міжнародних програм та 

проектів, які здійснюються переважно донорськими організаціями різного типу); 

швидке згортання програм та проектів з громадянської освіти (з різних причин), у 

більшості випадків, вони належать до типу пілотних і завершуються на етапі 

можливого нового етапу розвитку – перехідного чи розширеного; відсутність 

нормативного визнання неформальної громадянської освіти, яка наразі відіграє 

важливу роль у формуванні активного, відповідального та компетентного 

громадянина демократичної держави; 

4. Виявлено позитивні аспекти польського досвіду щодо розвитку 

громадянської освіти в України. З огляду на те, що громадянська освіта в Україні на 

сучасному етапі досі не є пріоритетною, не визначена як частина державної політики 

та важливий компонент усіх політичних програм і практичних дій, що стосуються 

реалізації органами державної влади функцій у сфері освіти, культури, професійної 

підготовки державних службовців, громадських діячів тощо, актуальним та 

необхідним є вивчення та використання позитивного досвіду Республіки Польща, з 

його адаптацією до реалій української держави (соціально-політичної ситуації, 

культурних традицій, особливостей запитів громадян, розвитку інформаційних 

технологій та використання попереднього досвіду тощо). Вказаний досвід полягає у: 

1) розробці законодавчого забезпечення громадянської освіти (концепції 
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громадянської освіти, статутів, дорожньої карти розвитку громадянської освіти тощо, 

окремих документів, які стосуються неформальної громадянської освіти), що 

визначає умови, цілі та можливості громадянської освіти, та, зокрема, комплексної 

державної програми/cтратегії громадянської освіти, яка виступає основним 

орієнтиром взаємодії між громадянами та державою, є концептуально цілісною, не 

змішує застарілі та актуальні підходи до громадянської освіти, та виключає розрив 

змісту громадянської освіти з реаліями суспільного життя та політичною практикою. 

Визнання громадянської освіти частиною державної політики та найважливішим 

компонентом усіх політичних програм і практичних дій; 2) впровадженні 

безперервної та, насамперед, практично спрямованої громадянської освіти (яка 

передбачає набуття громадянами знань, навичок та ставлень, насамперед, через 

практичний досвід участі в діяльності органів державної влади та громадських 

організацій, а також залучення до процесів прийняття рішень на різних рівнях); 3) 

розробці та переході до моделі громадянської освіти, з концептуальною опорою на 

актуальну польську п’яти компонентну модель громадянської освіти «Citizenship 

education». Водночас, враховуючи сучасну соціальну- політичну ситуацію в 

українській державі (відтак модель трансформується залежно від зовнішньо- та 

внутрішньополітичних цілей держави на найближчий період), визначені в суспільстві 

норми та цінності, особливості національної культури, ментальності та ще низку 

важливих чинників; 4) створенні локальних центрів громадянської освіти, які 

розв’язують проблему «масштабування» та розширення сфери впливу громадянської 

освіти в суспільстві та державі загалом. Діяльність вказаних центрів спрямована на 

координацію впровадження громадянської освіти в державі, розробку актуальних 

програм та проектів, підготовку окремих агентів розвитку громадянської освіти, а 

також відповідає за партнерські зв’язки з неурядовими громадськими організаціями, 

аналітичними центрами, комітетами, ініціативними групами, окремими експертами з 

громадянської освіти та інфлюенсерами щодо здійснення громадянської освіти, 

систематичну організацію тренінгів, воркшопів, семінарів тощо; 5) створенні мережу 

регіональних координаторів громадянської освіти, роль яких  полягає в поширенні 

інформації про громадянську освіту серед громадян місцевої громади за допомогою 
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розповсюдження інформаційних матеріалів, організації навчання, проведення 

виставок, семінарів тощо; інформуванні ЗМІ про ідеї громадянської освіти, а також  

про різноманітні заходи, присвячені питанням громадянства; впровадженні різних 

заходів і проектів, присвячених громадянській освіті, наприклад, проектів розвитку 

школи, місцевих проектів, спрямованих на суспільний розвиток; просуванні ідейних 

цінностей освіти для демократичного громадянства в різних установах: державних 

органах влади, уряді воєводства, серед політичних партій; створенні груп підтримки 

в регіонах у складі місцевих громадських організацій, освітніх органів влади, 

навчальних закладів системи вищої освіти; систематизації прикладів ефективної 

практики в різних регіонів; підготовці щорічного звітності про розвиток 

громадянської освіти в різних регіонах держави тощо; 6) трансформації відносин 

влади та громадян, через поглиблене використання в громадянській освіті сучасних 

цифрових технологій та онлайн інструментів. Використання цифрових засобів 

масової інформації для розвитку громадянської освіти, сприяло значному 

розширенню можливості громадян брати участь у політиці, у вільному доступі вести 

особистий діалог із представниками влади, отримувати підтримку, мотивацію та, 

загалом, ефективно впливати на органи державної влади та місцевого 

(територіального) самоврядування; 7) розвиток системи визнання для неформальної 

громадянської освіти, зокрема мова йде про визначення неформальної громадянської 

освіти на законодавчому рівні, налагодження міжсекторальних зв’язків та 

структурного діалогу між зацікавленими сторонами, запровадження ефективних 

досліджень навчальних та суспільних потреб.  

5. З’ясовано специфіку формування та розвитку громадянської освіти в 

Україні як чинника розвитку демократії. Визначено, що специфіка громадянської 

освіти в українській державі поступово змінювалася в процесі підготовки 

дисертаційного дослідження, шляхом доопрацювання та аналізу її функціональних 

підвалин, зміни законодавчої бази та соціально-політичної ситуації, визначення 

потреб та вимог українських громадян тощо. Відправною точкою для оцінки 

специфіки громадянської освіти, є те, яким чином, насамперед, держава виступає 

ініціатором та організатором реформування системи громадянської освіти та 
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активним учасником важливих суспільних перетворень. Загалом, специфіка 

громадянської освіти в Україні полягає у відсутності чіткого запиту на громадянську 

освіту з боку органів влади (держава нівелює власну участь у розвитку громадянської 

освіти), що підтверджується відсутністю нормативної бази для впровадження та 

реалізації системної та всеохоплюючої громадянської освіти, а також державної 

стратегії виховання громадянина згідно з цінностями і принципами демократії; 

невизначеністю щодо моделі впровадження, і, загалом, відсутністю суспільного 

розуміння необхідності громадянської освіти, симулятивним стилем функціонування 

владних інститутів, щодо забезпечення громадянської освіти як важливого чинника 

розвитку громадянського суспільства та демократії. Останні роки (2017– 2018 рр.) 

відзначаються поступовим посиленням уваги до проблеми громадянської освіти як 

влади, так і суспільства, загалом, (що передбачає трансформацію специфіки 

громадянської освіти в позитивному напрямі), насамперед, через оновлення політико-

правого забезпечення громадянської освіти та пошук необхідної моделі її 

впровадження.  

6. Запропоновано авторські рекомендації щодо розробки нової концепції 

громадянської освіти в Україні. У даному контексті мова йде про авторські 

рекомендації до “Концепції розвитку громадянської освіти в Україні”, яка на момент 

написання дисертаційного дослідження (січень- лютий 2018 р.) була підготовлена 

Міністерством освіти і науки України та винесена на громадське обговорення. 

Зокрема, запропоновані рекомендації стосуються: чіткого визначення суті поняття 

«громадянська освіта»; формування понятійного апарату в просторі громадянської 

освіти; визначення моделі впровадження громадянської освіти в Україні;  ролі 

держави в здійсненні громадянської освіти (водночас, взявши до уваги досвід інших 

демократій, зокрема Республіки Польща, Литовської Республіки, Федеративної 

Республіки Німеччина тощо, з урахуванням національних особливостей, традицій та 

практики); визначення державного органу, що виступатиме організатором, 

здійснюватиме моніторинг виконання поставлених завдань у сфері громадянської 

освіти, а також оцінку результатів її впровадження; розробки критеріїв оцінки 

ефективності програм та проектів із громадянської освіти на всіх рівнях 
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(формальному, неформальному, інформальному); розгляду основних агентів 

громадянської освіти, які визначаємо як осіб, груп осіб, організацій різного типу, які 

можуть одночасно або почергово впливати на здійснення громадянської освіти, а 

деякі з них також виступати безпосередніми об’єктами цього впливу; зосередження 

на особливостях, інтересах та потребах деяких цільових груп та регіонів – зокрема, 

на переселенців із прикордонних, прифронтових, та «комунізованих» регіонів (варто 

зазначити про розроблення як додатку до концепції окремої стратегії громадянської 

освіти, взявши за приклад стратегію громадянської освіти щодо іммігрантів у 

Республіці Польща); визначення ролі неурядових організацій, зокрема молодіжних, 

та інших суб’єктів впливу громадянської освіти (наприклад, численних ініціативних 

груп та рухів, у тому числі волонтерських) у розвитку громадянської освіти, а також  

визначення умов і форм їхньої співпраці з державою. 

Варто зазначити, що розроблені авторські рекомендації були прийняті до 

розгляду та враховані під час подальшої розробці вказаної Концепції.  
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ДОДАТКИ 

 

                                                       Додаток 1. 

Авторська періодизація інституціоналізації громадянської освіти як 

чинника розвитку демократії. 

Рис. А.1. 

Дата Назва періоду Характеристика 

Друга 

половина 

XIX ст. 

Кристалізація ідей 

демократії 

- наявність моделі ліберальної демократії та 

концепції виховання «демократичного 

громадянина»; 

- поступове утвердження громадянської 

освіти як універсальної доктрини; 

- зміна принципів громадянської освіти: від 

релігійної освіти до світської, від 

сегрегаційного навчання до просвітницького 

вирівнювання громадян; 

- відходження від набуття знань за расовою, 

конфесійною чи гендерною ознакою; 

- орієнтація в процесі реалізації програми 

громадянської освіти на виховання молоді 

без впливу на вказаний процес владних 

інтересів та різних політичних акторів; 

- формування оновленого змісту основної 

візії громадянської освіти: «Як стати 

громадянином?». 

Початок XX 

ст. 

Утвердження 

демократичних ідей 

- визнання громадянської освіти як одного з 

базових пріоритетів демократичного 

розвитку суспільства; 

- набуття громадянською освітою ознак 

масового суспільного явища, позбавлення 

елементів стихійності, суб’єктивізму та 

хаотичності в процесі її розвитку; 

- суспільне та загальнонаукове визнання 

категорії «громадянська освіта» (від 

англійського «civic (democratic) education»); 
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- розвиток академічних досягнень з 

вищезазначеної проблематики, наукове 

обгрунтування категоріального апарату 

громадянської освіти; 

- створення першої європейської Асоціації 

громадянської освіти (Велика Британія, 1934 

р.), яка сформувала основні напрями 

світового розвитку громадянської освіти на 

тривалий час; 

- трансформація місії громадянської освіти 

від первинного інструктаж-ознайомлення 

індивіда про функціонування уряду, влади 

загалом, дію конституції тощо до 

глибинного дослідження концептуальних 

засад розуміння «суспільства-

суспільного/держава-державного») і 

визначення ролі громадянина у 

взаємозв’язку та взаємовпливі вказаних 

конструктів; 

- початок світоглядної «революційної зміни» 

моделі пізнання соціального і політичного 

світу від оповідно-споглядальної до 

активістської, включеної і прагматичної 

моделі.  
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Друга 

половина 

XX ст. 

Перші дослідження з 

громадянської освіти в 

країнах усталеної демократії 

- початок організації та проведення  перших 

ґрунтовних досліджень з громадянської 

освіти, в країнах усталеної демократії 

(хронологія): 

- створення «Центру громадянської освіти» 

(Center for Civic Education) (м. Калабасас 

штат Каліфорнія, Сполучені Штати 

Америки, 1964 р.). Починаючи з 1981 року, 

зазначена організація функціонує як 

міжнародна неурядова і неприбуткова 

організація; 

- 1978 рік – впровадження європейської 

програми громадянської освіти. А також 

проведення Міжнародного конгресу з 

викладання прав людини, організованого 

ЮНЕСКО (м. Відень, Австрія, 1978 р.); 

- 1982 рік – організація та проведення  Радою 

Європи конференції «Підготовка до життя»; 

- 1985 рік – створення «Європейського 

центру громадського виховання»                                  

(м. Обервезель, Німеччина);  

- 1993 рік – проведення ЮНЕСКО 

Міжнародного конгресу «Освіта – для прав 

людини й демократії» та Всесвітньої 

конференції з прав людини (м. Монреаль, 

Канада); 

- 1997 рік – здійснення масштабного проекту 

«Освіта для демократичного громадянства»; 

- 1999 рік – прийняття Радою Європи 

«Декларації та програми освіти для 

демократичного громадянства, заснованого 

на правах і обов’язках громадян». 

 

 

 

Кінець XX 

ст. 

Трансформація ролі та 

значення громадянської 

освіти зі встановленням 

демократії в країнах 

- початок зміни політичних режимів у 

країнах Центральної та Східної Європи у 

напрямі посткомуністичних перетворень; 
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Центральної та Східної 

Європи 

- трансформація громадянської освіти з 

інструмента політичної індоктринації на 

потужний чинник демократичних змін; 

- посилення участі громадян в політичних та 

державних процесах, позбавлення 

відчуженості від соціально-політичного 

життя, поінформованість з питань 

політичної діяльності сприяє зміні 

державного централізованого характеру 

громадянської освіти; 

- створення молодіжних організацій, 

політичних клубів, громадсько-політичних 

організацій, що починають дієво впливати 

на прийняття та виконання владних рішень. 

Початок XXI 

ст. 

Громадянська освіта в 

контексті глобального 

громадянства 

 

- набуття громадянською освітою нових 

масштабів розвитку, у зв’язку з динамічними 

змінами на світовій арені та появою 

глобального громадянства.  

- формування нових завдань громадянської 

освіти: надання знань та формування 

навичок, що забезпечують не лише активну 

участь громадян у межах локальної 

спільноти і в процесах становлення та 

розвитку демократії в державі чи 

покращенню життя в спільноті, а і сприяння 

набуттю громадянами відчуття власної 

залученості до світового співтовариства, 

мотивування до вирішення глобальних 

проблем людства, та покращення людської 

життєдіяльності; 

- перетворення громадянської освіти на 

постійного об’єкта уваги і пріоритетного 

напряму діяльності Ради Європи та 

інституцій європейського співтовариства, 

державної політики й сучасних реформ 

багатьох країн світу. Зокрема, визначними 

для розвитку громадянської освіти варто 

вважати:  

- 2000 рік – прийняття міністрами освіти 

європейських країн  «Краківської резолюції 
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і проекту керівних принципів навчання 

демократії»; 

- 2002 рік – затвердження Рекомендацій 

Комітету міністрів ЄС «Про навчання 

демократичного громадянства»; 

- 2003 рік – прийнята Декларація 

європейських міністрів освіти з 

інтелектуальної освіти в новому 

європейському контексті. 

- 2004 рік – Рада Європи утвердила 

Рекомендації Комітету міністрів, де 

зазначається, що громадянська освіта є 

чинником забезпечення соціальної 

однорідності, взаєморозуміння, 

інтеркультурної освіти й міжрелігійного 

діалогу, тендерної рівності, здійснюється як 

формальними, так і неформальними 

соціальними інститутами, серед яких 

важливу роль відіграє сім’я. Цього ж року 

була cтворена мережа організацій 

громадянської освіти у Європі «NECE» 

(Networking European Citizenship Education). 

За сприяння цієї організації було 

запроваджено низку різноманітних заходів, 

для заохочення до співробітництва та 

взаємодії в галузі громадянської освіти; 

- 2005 рік – проголошено Радою Європи 

Роком громадянської освіти; 

- 2008 рік – затверджено Рекомендації з 

просування культури демократії і прав 

людини через освіту; 

- 2010 рік – Радою Міністрів Ради Європи 

була прийнята в якості рекомендацій Хартія 

з освіти для демократичного громадянства 

та освіти з прав людини. 

Сучасний 

етап (2010- 

2018 рр.) 

Громадянська освіта в 

умовах діджиталізації та 

пошук нових інструментів 

 

- розвиток інформаційного суспільства та 

поява нових інформаційних технологій і 

форм правління суспільством – нетократії, 

медіократії та інфократії; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
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 - виникнення цифрового громадянства та 

цифрової моделі громадянської освіти 

опосередкованої цифровими технологіями 

(діджиталізація громадянської освіти); 

- вплив цифрових технологій та онлайн 

інструментів на розвиток громадянської 

освіти та формування компетентного, 

активного та відповідального громадянина 

демократичного суспільства;  

- посилення мотивації та збільшення 

безпосередньої участі громадян у суспільно-

політичному житті власної держави, спроба 

побудови продуктивного діалогу між 

громадянами та владою.  

- у 2010 р., Радою Міністрів Ради Європи 

прийнято Хартію з освіти для 

демократичного громадянства та освіти з 

прав людини; 

- у 2014 р., розроблено Рекомендації 

«Визначення та дослідження показників 

підтримки Європейським Союзом 

громадянської освіти»; 

- у 2016 р. представлено «Освітня програма 

діяльності 2016-2017» («Education 

Programme of activities 2016-2017»); 

- у 2018 р. прийнято Комітетом міністрів 

Ради Європи дворічну програму 

міжурядової співпраці «Освіта для 

Демократії 2018-2019» («Education for 

Democracy 2018-2019»). 
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Додаток 2. 

Вікова періодизація різних категорій громадян. 

У дисертаційному дослідженні у визначенні громадян, які здійснюють та на яких спрямована 

громадянська освіта, нами використано такі категорії як «молоді громадяни», «дорослі громадяни», 

«громадяни похилого віку» тощо. У зв’язку з визначеною класифікацією категорій, вважаємо за 

доцільне зазначити вікові межі, якими послуговуємося у визначенні даних категорій. 

З огляду на той факт, що в науковій сфері дослідження відсутня чітка та єдина вікова 

класифікація, у процесі підготовки дисертаційного дослідження нами проаналізовано вікові 

типології, які розроблені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, а також взято до уваги вікові 

класифікації таких вчених, як: Б. Урланіс, Г. Сундберг, Е. Еріксон, А. Мудрик та інші. Водночас, 

враховано контексти набуття громадянами соціального статусу, процесу засвоєння відповідних 

цінностей, їх громадянське становлення, включення в активну громадсько-політичну діяльність 

тощо. 

Відтак, з огляду на вищезазначене в дисертаційному дослідженні, нами визначено наступні 

вікові межі зазначених категорій громадян: 

Рис. Б.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва категорії громадян Вікові межі 

Молоді громадяни Від 16 до 30 років 

Дорослі громадяни Від 30 до 55 років 

Громадяни похилого віку Від 55 до 75 років 
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Додаток 3. 

Знання, навички та ставлення, притаманні громадянину демократичної 

держави. 

Рис. В.1. 
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Додаток 4. 

Анкети, що були використані під час проведення здобувачем онлайн міні-

опитування на тему «Громадянська освіта в цифрову епоху» («Civic Education 

in the Digital Age») в Республіці Польща та Україні. 

ДЛЯ ГРОМАДЯН РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

Szanowny ankietowany! 

Proszę wziąć udział w mini-sondażu “Civic Education in the Digital Age” (Edukacja obywatelska w erze cyfrowej). 

Dane z tego badania są ważne dla rozwoju nauki (wzmacnianie demokracji i rozwoju edukacji obywatelskiej w ogóle, 

a szczególnie na Ukrainie), więc proszę wyrażać opinie i podziel się swoimi doświadczeniami.  

Proszę, przed wypełnieniem formularzy ankietowych, aby zwrócić uwagę na instrukcje podane na początku każdego 

bloku pytań. 

Ponieważ jesteśmy zainteresowani Twoją opinią i opinią - wszystkie odpowiedzi na pytania są poprawne. 

Dziękuję za poświęcony czas i pomoc! 

 

Pseudonim * 

Wiek * 

Instrukcja: Wskaż stopień zgodności ze stwierdzeniami w systemie 5-punktowym. 

Uważam, że dzisiaj Internet jest ważnym komunikacyjnym medium między obywatelami a rządem. 

Nie           Raczej nic takiego               I tak, i nie                  Ogólnie tak                     Niewątpliwie tak 

Uważam, że polityka publiczna powinna koncentrować się na stworzeniu wspierającego otoczenia 

regulacyjnego dla wykorzystania technologii cyfrowych, które mogą być przydatne w dziedzinie edukacji, w 

szczególności społeczeństwa obywatelskiego. 

Nie           Raczej nic takiego               I tak, i nie                  Ogólnie tak                     Niewątpliwie tak  

Korzystam z nowoczesnych technologii cyfrowych i narzędzi internetowych, aby wpływać na władze publiczne 

i władze lokalne, angażować się w procesy decyzyjne na różnych poziomach i tak dalej. 

Nie           Raczej nic takiego               I tak, i nie                  Ogólnie tak                     Niewątpliwie tak  

Korzystając z technologii cyfrowych, zyskuję większą motywację do pewnych działań i mam dużo miejsca na 

dyskurs polityczny, społeczny i kulturowy. 

Nie           Raczej nic takiego               I tak, i nie                  Ogólnie tak                     Niewątpliwie tak  

Dziś często uczę się wydarzeń społecznych i politycznych z sieci społecznościowych (Facebook, Twitter, 

Instagram, Telegram). 

Nie           Raczej nic takiego               I tak, i nie                  Ogólnie tak                     Niewątpliwie tak  

Miałem doświadczenie w rozwiązywaniu mojego problemu / problemu poprzez osobisty dialog z władzami w 

sieciach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram). 

Nie           Raczej nic takiego               I tak, i nie                  Ogólnie tak                     Niewątpliwie tak  
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Korzystając z technologii cyfrowych i narzędzi internetowych, miałem doświadczenie w otrzymywaniu 

wsparcia (w tym finansowego) na mój publiczny projekt lub inicjatywę itp. Od urzędników państwowych.  

Nie           Raczej nic takiego               I tak, i nie                  Ogólnie tak                     Niewątpliwie tak 

Korzystając z nowoczesnych technologii cyfrowych i narzędzi internetowych, organizowałem imprezy o 

charakterze orientacyjnym (spotkania, rajdy, promocje itp.). 

Nie           Raczej nic takiego               I tak, i nie                  Ogólnie tak                     Niewątpliwie tak 

Często używam blogów i forów internetowych do dyskusji politycznych, dyskusji na tematy społeczne i 

mobilizowania wysiłków innych ludzi do realizacji własnych konkretnych zadań lub projektów. 

Nie           Raczej nic takiego               I tak, i nie                  Ogólnie tak                     Niewątpliwie tak  

Dostępność mediów cyfrowych daje mi możliwość bycia wysłuchanym, zjednoczenia z innymi obywatelami i 

pracy na rzecz zmian. 

Nie           Raczej nic takiego               I tak, i nie                  Ogólnie tak                     Niewątpliwie tak  

Uważam, że prawa (na przykład prawo do prywatności, wolność słowa itd.) I obowiązki (na przykład 

poszanowanie godności innych), które są przekazywane “zwykłemu” obywatelowi, są równoważne z 

“cyfrowym” obywatelem. 

Nie           Raczej nic takiego               I tak, i nie                  Ogólnie tak                     Niewątpliwie tak  

Uważam, że dostęp do mediów cyfrowych znacznie rozszerzył możliwości udziału obywateli w polityce. 

Nie           Raczej nic takiego               I tak, i nie                  Ogólnie tak                     Niewątpliwie tak  

Uważam, że nowe możliwości cyfrowe przekształciły mnie bardziej w pasywnego obserwatora niż obywatela, 

który jest w stanie wpłynąć na sytuację (społeczno-polityczną). 

Nie           Raczej nic takiego               I tak, i nie                  Ogólnie tak                     Niewątpliwie tak  

Instrukcje: wybierz jedną z odpowiedzi, która najlepiej opisuje Twoją opinię. 

Technologie cyfrowe odgrywają zasadniczą rolę w zapewnianiu dostępu do wiedzy, informacji i edukacji oraz 

w rozwijaniu nowych umiejętności. 

          Zgadza się                                       Częściowo prawda                                             Źle 

Krytyczne myślenie jest najbardziej niezbędną umiejętnością cyfrowego obywatela. 

          Zgadza się                                       Częściowo prawda                                             Źle 

Odwiedzam różne edukacyjne platformy internetowe (krajowe lub międzynarodowe).  

          Zgadza się                                       Częściowo prawda                                             Źle 

Ukończyłem kursy do wyboru na platformie internetowej (krajowej lub międzynarodowej). 

          Zgadza się                                       Częściowo prawda                                             Źle 

Nie znam żadnej edukacyjnej platformy online (krajowej lub światowej). 

          Zgadza się                                       Częściowo prawda                                             Źle 

Jestem autorem bloga lub okresowo piszę artykuły (artykuły, notatki, komentarze na tematy społeczno -

polityczne w szczególności) na blogach, które są zawarte w strukturze stron z edycją internetową. 

          Zgadza się                                       Częściowo prawda                                             Źle 

Biorę udział w webinariach edukacyjnych, korzystam z otwartych zasobów edukacyjnych.  
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          Zgadza się                                       Częściowo prawda                                             Źle 

 

Proszę kontynuować proponowane zdanie. Obywatelem epoki cyfrowej jest ... 

Proszę kontynuować proponowane zdanie. Kluczowe kompetencje, które obywatel nowoczesnego państwa musi 

posiadać w erze cyfrowej, to ... 

 

ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

Шановний респонденте! 

Просимо вас узяти участь у міні- опитуванні “Civic Education in the Digital Age” (Громадянська освіта в 

цифрову епоху).  

Дані цього дослідження важливі для розвитку науки (зміцнення демократії, розвитку громадянської освіти 

загалом, та, зокрема, в Україні), тому просимо вас висловити думку та поділитися власним досвідом.  

Будь ласка, перед заповненням форми для опитування, зверніть увагу на інструкцію, що вказана на початку 

кожного блоку запитань.  

Оскільки нас цікавлять ваша власна думка та уявлення - всі відповіді на запитання є правильними.  

Дякуємо, за приділений час та допомогу! 

 

Нікнейм* 

Вік* 

Інструкція: Зазначте ступінь згоди з вказаними твердженнями по 5-бальній системі. 

Я вважаю, що сьогодні інтернет виступає важливим комунікативним медіумом між громадянами та 

владою. 

Ні        Скоріше ні, ніж так              І так, і ні               Загалом так                  Безсумнівно так 

Я вважаю, що в державній політиці слід приділяти увагу створенню сприятливого нормативного 

середовища для використання цифрових технологій, які можуть бути корисними в галузі освіти, 

зокрема громадянської. 

Ні        Скоріше ні, ніж так              І так, і ні               Загалом так                  Безсумнівно так 

Я використовую сучасні цифрові технології та онлайн інструменти, для впливу на органи державної 

влади та місцевого самоврядування, залучення до процесів прийняття рішень на  різних рівнях тощо. 

Ні        Скоріше ні, ніж так              І так, і ні               Загалом так                  Безсумнівно так  

Використовуючи цифрові технології, я отримую більшу мотивацію до певних дій та маю значний 

простір для політичного, соціального й культурного дискурсу. 

Ні        Скоріше ні, ніж так              І так, і ні               Загалом так                  Безсумнівно так  

Сьогодні про суспільно-політичні події я найчастіше дізнаюся із соціальних мереж (Facebook, Twitter, 

Instagram, Telegram). 

Ні        Скоріше ні, ніж так              І так, і ні               Загалом так                  Безсумнівно так  
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Я мав (-ла) досвід вирішити своєї проблеми/питання, через особистий діалог із представниками влади 

в соціальних мережах (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram). 

Ні        Скоріше ні, ніж так              І так, і ні               Загалом так                  Безсумнівно так  

З допомогою цифрових технологій та онлайн інструментів я мав (-ла) досвід отримання підтримки (в 

тому числі фінансової) для свого громадського проекту чи ініціативи тощо від представників органів 

влади. 

Ні        Скоріше ні, ніж так              І так, і ні               Загалом так                  Безсумнівно так  

З допомогою сучасних цифрових технологій та онлайн інструментів, я організовував (-ла) заходи 

громадянознавчого спрямування (зустрічі, мітинги, акції тощо). 

Ні        Скоріше ні, ніж так              І так, і ні               Загалом так                  Безсумнівно так  

Я часто використовую блогові майданчики та веб-форуми для політичних дискусій, обговорення 

соціальних проблем, мобілізації зусиль інших громадян на реалізацію власних конкретних завдань чи 

проектів. 

Ні        Скоріше ні, ніж так              І так, і ні               Загалом так                  Безсумнівно так 

Доступність цифрових засобів масової інформації надає мені значну можливість бути почутим ( -ою), 

об’єднуватися з іншими громадянами, та працювати для змін. 

Ні        Скоріше ні, ніж так              І так, і ні               Загалом так                  Безсумнівно так 

Я думаю, що права (наприклад, право на недоторканність приватного життя, свободу слова тощо) та 

обов’язки (наприклад, повага до гідності інших осіб), які розповсюджуються на «звичайного» 

громадянина є еквівалентні і для «цифрового» громадянина. 

Ні        Скоріше ні, ніж так              І так, і ні               Загалом так                  Безсумнівно так  

Я вважаю, що доступ до цифрових засобів масової інформації значно розширив можливості брати 

участь громадян у політиці. 

Ні        Скоріше ні, ніж так              І так, і ні               Загалом так                  Безсумнівно так  

Я вважаю, що нові цифрові можливості перетворили мене більше на пасивного спостерігача, ніж на 

громадянина, який здатен впливати на ситуацію (соціально-політичну). 

Ні        Скоріше ні, ніж так              І так, і ні               Загалом так                  Безсумнівно так  

 

Інструкція: виберіть одну із відповідей, що найбільше описує вашу думку. 

Цифрові технології відіграють фундаментальну роль у забезпеченні доступності знань, інформації та 

освіти, а також у сприянні формуванню нових навичок. 

          Вірно                                                 Частково вірно                                              Невірно 

Критичне мислення – найнеобхідніша навичка громадянина цифрової епохи. 

          Вірно                                                 Частково вірно                                              Невірно 

Я відвідую різні освітні онлайн платформи (вітчизняні чи світові). 

          Вірно                                                 Частково вірно                                              Невірно 

Я закінчив (-ла) курс/и на вибір на онлайн платформі (вітчизняній чи світовій). 

          Вірно                                                 Частково вірно                                              Невірно 
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Я не знаю жодної освітньої онлайн платформи (вітчизняної чи світової). 

          Вірно                                                 Частково вірно                                              Невірно 

Я є автором блогу чи періодично пишу матеріали (статті, замітки, коментарі на соціально-політичну 

тематику зокрема) на блогових майданчиках, які включені в структуру сайтів інтернет-видань. 

          Вірно                                                 Частково вірно                                              Невірно 

Я  беру участь в освітніх вебінарах, користуюся відкритими освітніми ресурсами.  

          Вірно                                                 Частково вірно                                              Невірно 

 

Будь ласка, продовжіть запропоноване речення. Громадянин цифрової епохи – це… 

 

Будь ласка, продовжіть запропоноване речення. Ключовими компетентностями, якими повинен 

володіти громадянин сучасної держави в цифровому епоху є... 
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Додаток 5. 

Ключові компетентності громадянина цифрової епохи. За результатами 

проведеного здобувачем онлайн міні-опитування на тему «Громадянська освіта 

в цифрову епоху» («Civic Education in the Digital Age») в Республіці Польща та 

Україні. 

Рис.Д.1. 

 

Рис. Д.2.  
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Додаток 6. 

Звіт про результати громадського обговорення проекту Концепції 

громадянської освіти в Україні. 

Управління з питань інформаційної політики та комунікацій  

Щодо результатів публічного громадського обговорення 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 23.06.2017 № 927 надсилаємо звіт про 

результати публічного громадського обговорення проектів: 

1. Звіт про результати громадського обговорення проекту Концепції громадянської 

освіти в Україні, який був оприлюднений на сайті МОН  

18 січня 2018 року.    

Додаток: на 2 арк. 

 

Головний спеціаліст департаменту                                                         А. М. Грива 

загальної середньої та дошкільної освіти 

 

Звіт про результати громадського обговорення проекту Концепції громадянської освіти в 

Україні 

Проект Концепції громадянської освіти в Україні був розроблений за участі представників 

багатьох громадських організацій і учасників проектів, а саме: Громадської ради МОН з питань 

співпраці з Церквою, Інституту виборчого права, Фонду «Демократичні ініціативи», Офісу Ради 

Європи, Міжнародної фундації виборчих систем, Української Гельсінської спілки з прав людини, 

Української асоціації студентів, громадських організацій: «Комітет виборців України», 

«Громадянський сектор Євромайдану», «Молодіжний націоналістичний конгрес», «Інша освіта» 

(Східноєвропейська мережа громадянської освіти), «Демократична школа», «ДЕРЕКТОР медіа», 

«Європейський молодіжний парламент», «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», 

«УНЦПД» (проект «Громадяни в дії»), експерти груп «Молодіжна політика» та «Освіта. Наука. 

Інновації» Реанімаційного Пакету Реформ, «Лабораторії законодавчих ініціатив», ІСАР «Єднання», 

програми «Рада» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), USAID “Громадяни в дії” 

УНЦПД, USAID «Engage», проекту «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав 
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людини в Україні», проекту «Відкриваємо Україну», проектів у сфері верховенства права і прав 

людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні, групи «Електронна демократія», в тому числі 

громадських організацій представники яких є членами Міжвідомчої комісії з питань національно-

патріотичного виховання при Кабінеті Міністрів України. 

За результатами громадського обговорення проекту Концепції громадянської освіти в 

Україні на електронну адресу Міністерства надійшли пропозиції від: 

- Павла Унгуряна, народного депутата України, голови Міжфракційного депутатського 

об’єднання Верховної Ради України «За духовність, моральність та здоров’я України»;  

- Івана Беха, директора Інституту проблем виховання Національної Академії 

педагогічних наук України; 

- Орсена Лісового, директора Національного центру «Мала Академія наук України»; 

- Володимира Марущенка, голови громадської ради Міністерства освіти і науки 

України з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями; 

- Мосякової І.Ю., голови підкомітету позашкільної освіти Громадської ради МОН 

України; 

- Міжнародної асоціації позашкільної освіти; 

- Володимира Бахрушина, представника групи РПР «Освіта. Наука. Інновації»; 

- Сергія Бурова, виконавчого директора Освітнього Дому прав людини в Чернігові та 

Координатора Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини»; Олександра 

Козорога, координатора з формальної освіти Української Гельсінської спілки з прав людини, Олега 

Охредька, експерта-аналітика ЦГО «Альменда» ;    

- Інни Семенець-Орлової, представника громадської організації «Розвиток 

громадянських компетентностей в Україні»;      

- Олени Урсу, координатора проекту «Громадянське суспільство задля розвитку 

демократії та прав людини в Україні»;     

- Руслана Кухарчука, голови ГО Рух «Всі разом!»;    

- Печончик Т.І., голови правління ГО «Центр інформації про права людини»;  

- Дух Л.І., старшого викладача КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»; 
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- Анастасії Євсюкової, аспірант 3-го року навчання кафедри політології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка;             

- з м. Маріуполь Донецької області за результатами громадського обговорення 

«Концепція розвитку громадянської освіти в Україні», яке відбулося 24 січня 2018 року. Громадське 

обговорення було проведено Агентством місцевої демократії у Маріуполі (м. Маріуполь, 096-005-

48-42, 0629-40-39-65) за участі громадських активістів, громадських організацій, представників 

освіти та культури міста Маріуполя.  

Всі подані в робочу групу пропозиції були розглянуті на її засіданні та враховані в тексті 

проекту Концепції.  
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Додаток 7. 

Список публікацій здобувача 

Статті у наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз: 

1. Євсюкова А. В. Громадянська освіта як чинник формування 

громадянського патріотизму молоді в контексті української політичної 

сучасності / А. В. Євсюкова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць 

/ Гол. ред В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 119 (4). – 

С. 359– 362. 

2. Євсюкова А. В. Політико-правове забезпечення розвитку громадянської 

освіти в Республіці Польща та Україні / А. В. Євсюкова // Гілея: науковий 

вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво 

«Гілея», 2017. – Вип. 124 (9). – С. 290– 295. 

3. Євсюкова А. В. Вплив громадянської освіти на формування сучасного 

громадянина демократичної держави: специфіка в Україні /                    А. В. 

Євсюкова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред В. М. 

Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 135 (8). – С. 358– 362. 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, за 

яким підготовлено дисертацію: 

4. Євсюкова А. В. Сучасний стан та перспективи розвитку громадянської 

освіти в Республіці Польща та Україні / А. В. Євсюкова // Virtus: Scientific 

Journal / Editor-in- Chief M.A. Zhurba. – СPM «ASF» (Canada, Montreal), 2018.  – 

№20. – С. 16– 21. 

5. Євсюкова А. В. Сучасна модель громадянської освіти «citizenship 

education»: демократичний досвід Республіки Польща / А. В. Євсюкова // 

International Academy Journal Web of Scholar / Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 

2018. – № 6 (24). – Ч.7. – С.44– 49. 

Статті, що додатково відображають наукові результати дисертації: 

6. Євсюкова А. В. Історична ретроспектива становлення громадянської 

освіти в Республіці Польща / А. В. Євсюкова // Zakres dzialania administracji 
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publicznej w Polsce i na Ukrainie.Wybrana problematyka. – Redakcja naukowa: 

Marek Ciecierski, Malgorzata Czuryk, Miroslaw Karpiuk. – Warszawa-Kijów, 2016. 

– С.73–79. 

Тези доповідей на наукових та науково-практичних конференціях: 

7. Євсюкова А. В. Особливості громадянської освіти в Республіці Польща / 

А. В. Євсюкова // «Дні науки філософського факультету – 2016», 20-21 квітня 

2016 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський та ін.. – 

К.: ВПЦ «Київський університет», 2016 р. – Ч.6. – С.145–147. 

8. Євсюкова А. В. Громадянська компетентність особистості як базова 

категорія громадянської освіти / А. В. Євсюкова // VI Конвент МАСПН 

(Україна) «Новітні парадигми суспільно-політичного розвитку та управління», 

26-27 квітня 2016 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. : В.Ф. Цвих [та 

ін]. – Житомир, 2016 – С.74–77. 

9. Євсюкова А. В. Громадянська освіта в Україні: сучасна проблематика / А. 

В. Євсюкова // VII Національний конвент: матеріали VII Національного 

конвенту МАСПН (м. Одеса, 21-22 квітня 2017 р.) / за загальною редакцією 

Телешуна Я.С., Яковлева Д.В. – Одеса: Національний університет «Одеська 

юридична академія», 2017. – С.132–134. 

10. Євсюкова А. В. Громадянська освіта як чинник розвитку демократії та 

інструмент peacebuilding / А. В. Євсюкова // «Дні науки філософського 

факультету – 2017», 25-26 квітня 2017 р. : [матеріали доповідей та виступів] / 

редкол.: А. Є. Конверський та ін.. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 

Ч.8. – С. 129–131. 

11. Євсюкова А. В. Громадянська освіта в епоху digital: нова модель /А. В. 

Євсюкова // Актуальні питання, відкриття та досягнення в галузі суспільних 

наук : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. 

Запоріжжя, 19-20 травня 2017 р. – Запоріжжя: Класичний приватний 

університет, 2017. – С. 93–97. 

12. Євсюкова А. В. Неформальна громадянська освіта: польський та 

український досвід реалізації / А. В. Євсюкова // Нові завдання суспільних наук 
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у XXI столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Київ, Україна, 16-17 червня 2017 року). – Київ : ГО «Київська наукова 

суспільнознавча організація», 2017. – С. 76–80. 

13. Євсюкова А. В. Роль міжнародних донорських організацій у розвитку 

громадянської освіти в Україні / А. В. Євсюкова // International scientific-

practical conference «Personality, family and society : issue of pedagogy, 

psychology, politology and sociology» : Conference Proceedings, June 16-17, 2017. 

Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen, 240 pages. – С. 143–146.  

14.  Євсюкова А. В. Необхідність в Україні громадянської освіти для деяких 

цільових груп та регіонів / А. В. Євсюкова // «Популізм та політика постправди: 

виклики та перспективи», VIІІ Національний конвент: матеріали VІІІ 

Національного конвенту Міжнародної асоціації студентів політичної науки (м. 

Острог, 3-4 травня 2018 р.) / за загальною редакцією Цвиха В. Ф., Лебедюка В. 

М., Телешуна Я. С., Реньскої Г. І. – Острог : 2018. – 212 с. – C. 61–64. 

 

Відомості про апробацію результатів дисертаційного дослідження 

 

1. Міжнародна конференція  «Дні науки філософського факультету – 2016» 

(Київ, 20–21 квітня 2016 р.). 

Форма участі – очна. 

2. Міжнародна конференція «Новітні парадигми суспільно-політичного 

розвитку та управління» (Житомир, 26–27 квітня 2016 р.).  

Форма участі – очна.  

3. VII Національний конвент: матеріали VII Національного конвенту 

МАСПН (Одеса, 2 –22 квітня 2017 р.).  

Форма участі – очна. 

4. Міжнародна конференція  «Дні науки філософського факультету – 2017» 

(Київ, 25–26 квітня 2017 р.).  

Форма участі – очна. 
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5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання, 

відкриття та досягнення в галузі суспільних наук» (Запоріжжя, 19–20 

травня 2017 р.). 

Форма участі – дистанційна. 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання суспільних 

наук у XXI столітті»  (Київ, 16–17 червня 2017 р.).  

          Форма участі – дистанційна.  

7. International scientific-practical conference «Personality, family and society : 

issue of pedagogy, psychology, politology and sociology» (Shumen, June 16–

17, 2017.).  

Форма участі – дистанційна. 

8. Міжнародна конференція «Популізм та політика постправди: виклики та 

перспективи» (Острог, 3–4 травня 2018 р.).  

Форма участі – очна. 


