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представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.  

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра — номер джерела 
в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13 – 14]. 
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І. Г. Павленко 
 

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ:  
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Сьогодні громадянське виховання набуває особливої актуальності у 

зв’язку з формуванням в Україні правової держави й демократичного 
суспільства. Досягнути цього можна лише за умови становлення і 
розвитку соціальних суб’єктів, здатних ефективно функціонувати й 
взаємодіяти в межах нових суспільних структур.  

Теоретичне розроблення основних положень громадянського 
виховання стало основоположним у вітчизняній суспільно-педагогічній 
думці. Але без усвідомлення провідних ідей, аналізу позитивних і 
негативних тенденцій розвитку громадянського виховання неможливе 
розуміння сутності цього процесу, причин деструктивності у сфері 
нинішнього виховання, визначення стратегії його розвитку на 
перспективу. Використання у цьому зв’язку історичного досвіду 
вітчизняної педагогіки потребує знання її основних 
системоутворювальних теорій та концепцій. 

Метою статті є аналіз історико-педагогічних засад розвитку 
системи громадянського виховання, виявлення ідей минулого та 
концептуальних положень, які стосуються обґрунтування суттєвих 
сторін громадянського виховання. 

Ретроспективний погляд на проблему громадянського виховання 
засвідчує, що вона має тривалу історію свого наукового аналізу. 
Дослідники античності вважають, що домінуючими в ній були дві 
тенденції, дві ідеї виховання. Одна, що бере початок від Сократа, 
пов’язана з ідеєю громадянського виховання, друга яку відстоював 
Антісфен Афінський, започаткувала традиції вільного виховання.  

Концепція громадянського виховання дістала подальше 
обґрунтування і практичне втілення у працях інших представників 
античної думки. Завдяки зусиллям Сократа, Платона, Аристотеля ідея 
громадянського виховання, яка виникла як відповідь на суспільну 
потребу розв’язати суперечність між інтересами індивіда й держави, 
остаточно сформувалася і стала традиційною для всіх гуманітарних і 
суспільних наук [1]. 

Водночас з ідеєю громадянського виховання в період античності 
розробляється протилежна їй концепція вільного виховання. Спочатку ця 
концепція розвивалася кініками (засновник Антісфен Афінський). На 
противагу ідеям громадянського виховання, ідеалу громадянськості 
кініки сповідували індивідуалізм і політичний індиферентизм. Щоб 
наголосити на тому, що вони не належать до жодної держави, вони 
запровадили спеціальний термін «космополітизм» [1, с. 11]. 
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Вчення кініків (стоїків, а пізніше Ж.-Ж. Руссо та ін.) про 
самовдосконалення сприяло розвитку традиції так званого вільного 
виховання, тобто виховання такої особистості, яка відсторонена від 
участі в громадянському житті, перебуває в гармонії лише з собою і 
природою [1, с. 11]. 

Існуюча в античний період ідея громадянського виховання з її 
культом вільної, гордої, з почуттям власної гідності особистості в середні 
віки була принижена. Вважалося, що в земному житті з метою збереження 
благополуччя держави необхідно виховувати в людей покірність царю, 
верховному правителю як наміснику Бога (Блаженний Августин 
наголошував на цьому в IV ст., Фома Аквінський – у XII ст.) [1, с. 12]. 

Ідея громадянського виховання реанімується у працях гуманістів 
епохи Відродження Н. Макіавеллі, Т. Мора і Т. Кампанелли [1, с. 12]. 

Цікавою є думка французького просвітителя Ж.-Ж. Руссо про 
громадянське виховання як всесильне. Вчений вважав, що коли 
виховання поставлене належним чином, то всі, на кого воно спрямоване, 
набувають високих громадянських чеснот. Разом з тим він стверджував, 
що громадянське в особистості придушує індивідуальне, природне, тому 
їх аж ніяк не слід поєднувати. Можна виховати або громадянина, який 
живе «для інших», або «людину для самої себе» [2].  

Ідеалом людини, для французького вченого П. Гольбаха, виступає 
«активний громадянин, який думає про благо громадян, поломеніє 
любов’ю до Батьківщини, трудиться заради примноження її щастя…, 
самовіддано захищає Батьківщину від тиранії, дотримується законів своєї 
держави, підтримує законну владу» [3, с. 87]. Гольбах уперше поставив 
питання про значущість громадянських чеснот не тільки для держави, а й 
для самого індивіда.  

Засновник педагогіки Нового часу Ян Коменський на практиці 
здійснював навчання рідною мовою, яка і є основою громадянської 
свідомості і виховання: «Материнська школа повинна бути в кожному 
домі, школа рідної мови – в кожній общині, в кожному місті» [4, с. 201].  

Громадянськість як домінанта психіки українців бере початок ще з 
часів Київської Русі. Елементи громадянського дидактизму графічно 
зафіксовані вже у «Повчаннях» (1096 р.) Володимира Мономаха, який 
радить своїм дітям бути хоробрими, навчає їх не нашкодити «ні своїм, ні 
чужим людям»; не давати сильним «погубити людину»; старших 
шанувати «як отця, а молодших – як братів…» [5, с. 457 – 459]. 

М. Грушевський констатував, що український народ козацької доби 
з його демократичним ладом, національною системою освіти, 
громадянським демократичним духом був достатньо освіченим. 
М. Грушевський у своїй книжці «На порозі нової України» писав про 
політичний ідеал розбудови Української незалежної держави. Чільне 
місце у цьому ідеалові посідає образ громадянина України, його 
громадянських доброчинностей. Для створення цього образу 
М. Грушевський звертається до досвіду античної демократії. Він вважає, 
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що розбудова української демократичної держави не може увінчатися 
успіхом без культивування республіканського героїзму, спартанської 
простоти і благородства, непримиримого ставлення до протекціонізму й 
бюрократизму, до гонитви за розкошами і збагаченням за будь-яку ціну. 
Без сумніву, в цьому політичному заповіті М. Грушевського є багато 
чого, над чим варто замислитися й нашому сучаснику. 

Пізніше спостерігаються дещо суперечливі тенденції в розумінні 
сутності й ролі громадянського виховання молоді, зумовлені особливостями 
історичного розвитку нашої держави. Проте, незважаючи на складні 
суспільно-політичні обставини (Україна тривалий час перебувала у складі 
Російської та Австро-Угорської імперії, а також Польщі), передові 
вітчизняні мислителі вірили в нескореність духу українського громадянства, 
закликаючи на боротьбу за незалежність. Зокрема. І. Костомаров відстоював 
думку про те, що Україна «не пропала», бо зберегла віру в Бога, а тому 
можна сподіватися на державне відродження. Якщо в окремій людині, 
зазначав він, жевріє повага до історії і духовних надбань українства, високо 
цінується національна свобода, то Україна, як держава, нація «не пропаде» і 
в майбутньому [1, с. 16]. 

З утратою державності комплекс громадянськості, хоч і перестав 
бути домінуючим у свідомості українців, все ж зберігався і навіть 
справляв позитивний вплив на інші народи. Це засвідчив відомий 
український мислитель XIX ст. П. Куліш: «…Не жалюгідний народ 
приєднався у XVII до московського царства. Він переважно склався із 
характерів самостійних, гордих усвідомленням своєї людської гідності; 
він у своїх нравах і поняттях зберігав і зберігає начало вищої 
громадянськості…» [6, с. 376]. 

Видатний педагог К. Ушинський, ратуючи за «громадянську 
моральність», стверджував, що «коли селянин відчує себе… 
громадянином держави, тоді і в ньому розкриються громадянські 
доброчесності», що в характері простого народу «багато могутніх 
задатків чесної громадянськості» [7, с. 344].  

Виховна парадигма, яку запропонувала С. Русова на початку 
XX ст., була спрямована на виховання в Україні «потрібних для її нового 
життя нових громадян з пробудженою активністю, з витривалою волею і 
добре розвиненими творчими силами» [8, с. 31]. 

У перші роки встановлення радянської влади ідея виховання 
«майбутніх громадян соціалістичної республіки» була задекларована в 
багатьох тодішніх офіційних документах. Новий лад вимагав від школи 
«не підданих і обивателів, а творців, організаторів, громадян 
соціалістичної республіки». У цьому контексті А. Луначарський 
зазначав, що громадянськість оберігає особистість від піддатливості 
будь-якому вождізму, стимулює її критичне ставлення до соціальної 
дійсності. Виховувати громадянина – не означає готувати його до 
аскетичного життя, констатував він [9, с. 306]. 
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Розглядаючи ґенезу ідей громадянського виховання, слід 
наголосити на педагогічних поглядах А. Макаренка, який вважав 
виховання громадянина основою формування особистості і сформулював 
основні характерні риси, притаманні такій людині: уміння кваліфіковано 
працювати в колективі, бути політично й економічно освіченими, 
володіти високою загальною культурою тощо. Громадянськість, 
стверджував він, проявляється також в усвідомленні необхідності 
професійного і соціального самовизначення з урахуванням реальних 
обставин, особистих нахилів і потреб держави [10, с. 403]. 

У працях В. Сухомлинського порушуються й розкриваються 
проблеми навчання і виховання юних громадян своєї країни, даються 
глибоко обґрунтовані, перевірені багаторічним практичним досвідом 
відповіді на питання, як потрібно виховувати дітей, щоб вони стали 
свідомими громадянами своєї держави, справжніми патріотами. Учений 
зазначав, що саме через громадянську активність, безпосередню участь у 
громадських справах і можна виховати справжніх патріотів: «Якщо в 
дитинстві і отроцтві людина піклувалася про свої інтереси, якщо спільне 
стало для неї глибоко особистим, вона у зрілі роки стане справжнім 
патріотом» [11, с. 127]. 

У часи незалежності України проблема виховання громадянина 
постала перед суспільством як завдання державної ваги. Про це свідчить 
спрямування досягнень сучасної науки, культури, економіки, політики на 
виховання громадянина – високосвідомого, високоморального, 
активного. З розвиненим почуттям власного обов’язку і відповідальності 
перед державою, самим собою, з усвідомленням своєї місії, ролі і місця в 
історичному процесі державотворення, внутрішньою потребою 
самовіддано служити Батьківщині. Запровадження інноваційних 
технологій, інтерактивних форм і методів громадянського виховання у 
шкільну практику стає одним із пріоритетних напрямів реформування 
вітчизняної системи освіти. 

Підтвердження цьому є в основних програмних документах, що 
визначають систему концептуальних ідей та поглядів на стратегію і 
основні напрями розвитку освіти на етапі її модернізації. Зокрема, 
Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI ст.), Закон 
України «Про загальну середню освіту» характеризують громадянське 
виховання як невід’ємну складову національного виховання. У свою 
чергу «Концепція розвитку загальної середньої освіти» серед інших 
стратегічних завдань надає громадянському вихованню особливої 
значущості [12]. 

Сучасна українська наука, досліджуючи стратегічні напрями 
реформування освітньої системи, визначає виховання громадянина як 
об’єкт особливої уваги. Громадянське виховання базується на системі 
цінностей, які через культуру, традиції, філософію, релігію вказують на 
вектор виховних зусиль, спрямованих на формування особистості 
громадянина. 
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Громадянське виховання базується на системі цінностей, які через 
культуру, традиції, філософію, релігію вказують на вектор виховних 
зусиль, спрямованих на формування особистості громадянина. З огляду 
на це актуальним у контексті нашого дослідження є система цінностей як 
ядра особистості, розроблена І. Бехом. Наголошуючи на пріоритетності 
для розвитку суспільства духовних цінностей, він зазначив, що «людина 
може бути ціннісним центром … за умови, що вона сповна оволоділа 
культурно-духовними надбаннями як регуляторами своєї 
життєдіяльності. Загальнолюдський ідеал особистості пов’язаний саме із 
змістовною характеристикою її ціннісної системи» [13, с. 28]. 

У зв’язку з цим М. Боришевський, визначаючи систему цінностей як 
детермінанту громадянського виховання, зазначив, що вона в наш час має 
бути новою і слугувати орієнтиром у вихованні молодого покоління та 
громадян будь-якого віку. Така система і кожен її структурний компонент 
зокрема повинні становити одне ціле, в якому об’єднуючим началом є 
духовність людини. Досліджуючи психологічні закономірності виховання 
громадянської свідомості та самосвідомості особистості, він побудував 
концептуальну модель зрілої особистості громадянина, духовна сфера якої 
включає систему цінностей з такими підсистемами: моральні, громадянські, 
світоглядні, екологічні, валеологічні цінності [14, с. 23 – 24]. 

Актуальною у контексті нашого дослідження є морально-етична 
класифікація О. Вишневського, який серед вартостей громадянського 
суспільства виділив прагнення до соціальної гармонії, орієнтацію на 
людину як головну цінність, рівність громадян, культ закону, 
самовідповідальність [15, с. 156 – 159]. 

Таким чином, громадянські цінності ґрунтуються на усвідомленні 
кожною людиною своєї незалежності до суспільства, власного місця у 
громадянському і політичному житті країни; прагненні до соціальної 
гармонії і справедливості; дотриманні норм суспільного життя, основних 
законів України. Конституції; усвідомленні своїх прав і обов’язків; 
готовності до захисту Батьківщини; толерантному ставленні до 
представників інших держав. Повазі до національних цінностей інших 
народів. 

Проблемі громадянського виховання учнівської молоді присвячені 
праці Р. Арцишевського, П. Вербицької, О. Докукіної, П. Ігнатенка, 
Л. Канішевської, І. Кецика, Б. Кобзаря, В. Кожохар, Н. Косарєвої, 
В. Кременя, Л. Крицької, В. Оржехівського, О. Пометун, А. Розенберга, 
О. Сухомлинської, К. Чорної та ін. 

П. Ігнатенко, В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицька зазначили, 
що виховання громадянина означає підготовку підростаючої особистості 
до участі в розв’язанні нагальних і перспективних завдань держави, до 
управління її справами і виконання функцій трудівника та господаря, 
керівника та виконавця, громадського діяча і захисника Вітчизни. У 
зв’язку з цим вони стверджували, що з метою виховання свідомого 
громадянина необхідно сформувати в нього ряд важливих особистісних 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 7 (296), 2015  
 

 58 

якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення 
та спонукальною силою повсякденних дій, вчинків, поведінки. Серед 
таких рис вони визначили патріотичну свідомість, громадянський 
обов’язок і відповідальність, суспільну активність, повагу до Конституції 
і її законів, високу правосвідомість, національну гідність, повагу до 
батьків, дисциплінованість, працьовитість, піклування про природу, 
екологію, моральну чистоту, гуманність, шанобливе ставлення до 
культури, традицій, звичаїв інших народів, що населяють Україну, 
культуру міжнаціональних стосунків [1, с. 122]. 

Аналізуючи праці сучасних учених, можна сказати, що багато хто 
громадянське виховання розуміє як процес формування громадянськості 
як інтегрованої якості особистості, що надає людині можливість 
відчувати себе морально, соціальне, політичне, юридичне дієздатною та 
захищеною. Воно покликане виховувати особистість чутливою до свого 
оточення, долучати її до суспільного життя, в якому права людини 
виступають визначальними. Громадянське виховання об’єднує в собі 
суспільну й приватну сфери. 

К. Чорна проаналізувала громадянське виховання з позицій 
особистісно-зорієнтованого підходу, який передбачає забезпечення 
динамічного, гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів, 
методів виховання в процесі навчання і позакласної роботи на основі 
гуманістичного осмислення єдності внутрішнього світу особистості, 
взаємозв’язків загальнолюдських цінностей та індивідуальної 
неповторності, поваги до прав учня. Цим самим обґрунтувала ідею, що 
виховання громадянина має бути спрямоване передусім на розвиток 
патріотизму; формування національної самосвідомості, культури 
міжетнічних стосунків, правосвідомості; розвиток політичної, 
екологічної культури; моральність особистості; формування культури 
поведінки, розвиток мотивації до праці [17, с. 23 – 26]. 

В наш час громадянське виховання особистості у сучасному 
українському суспільстві великою мірою зумовлюється необхідністю 
державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної 
справедливості, що мають забезпечити усім громадянам рівні стартові 
можливості для розвитку й застосування їх потенційних здатностей, 
досягнення суб’єктивно привабливих і водночас соціальне значущих 
цілей як умови реалізації найголовнішої соціально-психологічної 
потреби особистості – потреби у самовизначенні та самоствердженні. 
Процес розбудови й утвердження суверенної, правової, демократичної, 
соціальне орієнтованої держави органічно пов’язаний із становленням 
громадянського суспільства в Україні, що передбачає суттєву 
трансформацію світоглядних орієнтацій та самосвідомості народу. 

Актуальність громадянського виховання в Україні зумовлюється 
водночас процесом відродження нації. Для України, яка є поліетнічною 
державою, громадянське виховання відіграє особливо важливу роль ще й 
тому, що воно покликане сприяти формуванню соборності України, що є 
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серцевиною української національної ідеї. Саме на базі демократичних 
цінностей, що мають лежати в основі громадянського виховання, 
можливе об’єднання різних етносів і регіонів України задля розбудови й 
вдосконалення суверенної, демократичної держави, громадянського 
суспільства.  
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Павленко І. Г. Громадянське виховання: історико-педагогічний 
аспект 

У статті виявлено суть явища «громадянське виховання» та його 
мета, шляхи розвитку громадянського виховання у різні історичні епохи. 
Також розглядається сутність поняття «громадянськість» та її основні 
елементи. Мета статті полягає в аналізі історико-педагогічних засад 
розвитку системи громадянського виховання, виявленні ідей минулого та 
концептуальних положень, які стосуються обґрунтування суттєвих 
сторін громадянського виховання. Поданий у статті ретроспективний 
аналіз розвитку ідей громадянського виховання має прогностичне 
значення. Виявлені виховні концепції минулого можуть бути використані 
за умови критичного переосмислення. Подані у статті концептуальні 
положення, які стосуються розуміння суспільно-педагогічної думкою 
суттєвих сторін громадянського виховання, дає змогу визначити 
орієнтири його розвитку в сучасних умовах. 

Ключові слова: громадянське виховання, громадянськість, 
громадянська освіта, громадянська культура, патріотизм.  

 
Павленко И. Г. «Гражданское воспитание: историко-

педагогический аспект» 
В статье рассматривается сущность явления «гражданское 

воспитание», его цели, развитие особенностей гражданского воспитания 
в разные исторические эпохи. Уточнена сущность понятия 
«гражданственность» и ее основные элементы. Целью статьи является 
анализ историко-педагогических основ развития системы гражданского 
воспитания, изучение идей прошлого и концептуальных положений, 
касающихся обоснования сущностных сторон гражданского воспитания. 
Представленный в статье ретроспективный анализ развития идей 
гражданского воспитания имеет прогностическое значение. Выявленные 
воспитательные концепции прошлого могут быть использованы при 
условии критического переосмысления. Представленные в статье 
концептуальные положения, касающиеся понимания общественно-
педагогического мнения сущностных сторон гражданского воспитания, 
позволяют определить ориентиры его развития в современных условиях. 

Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданственность, 
гражданское образование, гражданская культура, патриотизм. 

 
Pavlenko I. G. Civic education: historical and pedagogical aspect 
The article presents the status of the importance of civic education of the 

younger generation in the face of major changes that have occurred and 
continue to occur in the Ukrainian society. The emergence of fundamentally 
new approaches to understand the essence, content, features, trends and other 
important aspects of civic education reflects these changes. The study of the 
scientific literature shows that today the problem of civic  education of the 
younger generation is quite relevant. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 7 (296), 2015  
 

 61 

The article deals with the essence of the phenomenon of "civic 
education", its objectives, the development features of civic education in 
different historical epochs. The essence of the concept of "citizenship" as the 
moral quality of a person is clarified, its main elements are identified. The aim 
of the article is to analyze the main historical and pedagogical foundations for 
the development of the system of civic education, the study of the ideas and 
concepts of the past, to substantiate essential aspects of civic education in 
modern changing society. A detailed retrospective analysis of the ideas of 
civic education, presented in the article, has prognostic significance. Identified 
educational concepts of the past may be used, provided critical rethinking. 
Conceptual provisions regarding the understanding of the social and 
pedagogical views of the essential aspects of civic education, presented in the 
article, enable us to determine guidelines for its further development in the 
modern world which is rapidly changing. 

Key words: civic upbringing, citizenship, civic education, civic culture, 
patriotism. 
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А. М. Сеник 

 
ДЕРЖАВНИЦЬКЕ ВИХОВАННЯ  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ Б. ЛЕПКОГО 

 
… Все, що мав 
Він віддав для одної ідеї 
І горів, і яснів, і страждав, 
І трудився за неї. 
Ідея ця — ідея суверенності України. 

І. Франко 
 

Загальновідомим є те, що вищою формою реалізації та вияву нації є 
держава. Наша країна пройла значний етап становлення та розвитку – від 
бездержавної нації до здобуття власної державності. На сьогоднішній 
день серед головних завдань розвитку сучасності залишається розбудова 
й вдосконалення демократичної держави й громадянського суспільства. 
У цьому контексті проблема державницького виховання учнівської 
молоді викликає науковий інтерес у педагогів, філософів, істориків, 
соціологів та ін. Державницьке виховання покликане формувати 
національно-патріотичну особистість, яка буде спроможною поєднувати 
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