
У даному розділі нашого дослідження головна увага приділяється 
характеристиці цілої низки понять, оскільки вони є вузловими при 
характеристиці процесу отримання знань про політичне життя. Дуже 
часто в науковій літературі, педагогічній і політичній практиці вони 
стоять поруч, а інколи їх навіть ототожнюють з близькими до них 
поняттями. Тобто доцільно визначити авторську позицію щодо 
розуміння того чи іншого поняття, як вони співвідносяться між собою, 
для того, щоб не виникало непорозумінь у твердженнях і оцінках, які 
будуть висловлені в даному дослідженні.  

До цих понять, в першу чергу, слід віднести такі, як “освіта”, 
“політична соціалізація”, “громадянське виховання”, “політична 
освіта”, “громадянська освіта”, “демократична освіта”, 
“індоктринація”, “громадянська культура” та деякі інші. На перший 
погляд, зміст названих понять є цілком зрозумілим та однозначним, 
але в дійсності, при більш уважному їх розгляді, виявляється ціла 
низка розбіжностей в їх тлумаченні, що, безумовно, не сприяє 
проникненню в сутність багатьох явищ, які позначені саме вказаними 
поняттями. Доцільно співвіднести їх між собою та спробувати 
з’ясувати їх реальний зміст, оскільки це дає нам змогу максимально 
точно характеризувати предмет нашого дослідження та розширити 
його теоретико-методологічну базу. 

Якоюсь мірою необхідно торкнутися питань формування 
політичної свідомості засобами політичної освіти. Особлива увага при 
цьому приділяється даному процесу в умовах сучасної соціальної 
трансформації. Одним з важливих завдань здійснюваної автором 
характеристики даного процесу є відбиття можливих шляхів 
підвищення ефективності системи політичної освіти при формуванні 
політичної свідомості суб’єктів сучасного політичного процесу 
суспільств, які знаходяться на етапі радикальних політичних, 
соціально-економічних та культурно-інформаційних трансформацій.  

Особлива увага приділяється обґрунтуванню необхідності 
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формування політичної свідомості нового покоління політичної еліти, 
яка володітиме певним рівнем знань, буде здатна сприйняти цінності 
відкритого суспільства та засвоїть необхідні знання “соціальної 
інженерії”. 

Принциповим моментом дослідження різних аспектів політичної 
освіти є її розуміння як складової частини інституту освіти та 
ендогенного чинника політичного процесу. Адже система освіти, 
разом з іншими чинниками, є чи не найбільш потужним засобом 
формування особистості і здатна комплексно впливати на його 
свідомість. Розглядаючи політичну освіту як важливий елемент 
формування політичної свідомості індивіда, слід мати на увазі певну 
умовність такого підходу. В реальному житті свідомість індивіда не 
формується частинами – це перманентний комплексний процес, в 
якому ідентифікації особистості в існуючому світі безпосередньо 
проходять через пізнання якомога більшої суми знання та 
накопиченого досвіду.  

Можна стверджувати, що з точки зору комплексного сприйняття 
світу природничі науки мають не менш важливе значення для 
формування реальних уявлень індивіда про політичний світ та світ 
взагалі, ніж гуманітарні та самі політичні науки. З цього приводу 
цілком справедливе зауваження, яке було зроблено виконавчим 
директором фонду “Освіта для демократії в Україні” С. Кисельовим. 
Він зазначив: “Ще колись… говорилося, що ці предмети формують 
світогляд, а ці предмети не формують. …Як це математика не формує 
світогляд? Такого просто бути не може” [148, с. 42].  

Сьогодні не слід плутати формальну суму знань про політичний 
світ, яку різними шляхами накопичує індивід чи велика соціальна 
верства, із їх здатністю оптимізувати свою політичну поведінку, 
спираючись як на формальні знання про політику, так і на загальні 
світоглядні засади.  

Добре зрозуміло, що різні сфери суспільного життя в реальності є 
неподільними і лише в абстрактно науковій уяві можуть бути 
виокремленими для вивчення та пізнання тих чи інших його елементів. 
Важливо скласти якомога більш повне уявлення не тільки про політичний 
світ, а і про його зв’язки з іншими елементами суспільного життя і 
природи.  

В останній час все більше зрозумілим стають зв’язки політичного 
процесу з цілою низкою факторів, які інколи навіть не мають 
соціального походження, а лежать в сфері самої природи. Все більш 
уважно вчені ставляться до географічних, біологічних, психологічних 
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та інших чинників політики. Сьогодні для її дослідження політологами 
широко застосовуються кібернетичні, математичні та багато інших 
методів природничих наук. Це ще раз дозволяє нам підкреслити думку 
про те, що основою вирішення багатьох проблем розвитку політичної 
освіти слід розглядати через удосконалення всієї системи освіти, що 
склалася в нашій країні сьогодні. Адже, врешті-решт, для суспільства 
та кожного його члена важливо спільно просуватися шляхом пізнання 
оточуючого світу для того, щоб жити в злагоді між собою та 
природою.  

Отже, для з’ясування багатьох понять, які займають визначальне 
місце в зазначеній проблемі, доцільно розпочати з дослідження самого 
поняття “освіта”, яке є базовим відносно всіх її складових частин та 
функціональних станів, в тому числі і політичної освіти. При цьому 
доцільно підійти до висвітлення поняття “освіта” не лише з 
етимологічної точки зору, а й приділити увагу її тлумаченню як 
соціального явища. Це дозволить нам повніше і глибше скласти 
уявлення про всі сторони освітнього процесу, який автор розглядає як 
важливий засіб ствердження нових засад розвитку нашого суспільства 
і, в першу чергу, цілеспрямованих політичних трансформацій.  

У процесі функціонування і розвитку суспільства освіта відіграє 
винятково важливу роль. Накопичені працею попередніх поколінь 
матеріальні і духовні цінності, знання, досвід, традиції повинні бути 
передані новому поколінню людей і засвоєні ними. Тому підтримка 
досягнутого рівня культурного розвитку, його подальше 
удосконалювання неможливі без оволодіння спадщиною минулих 
століть, досвідом багатьох поколінь наших попередників. Ця проблема 
вирішується в процесі соціалізації індивідів, задачею якого саме і є 
прилучення людини до норм і цінностей культури і перетворення її в 
повноправного члена суспільства. Саме в ході процесу соціалізації 
формується своєрідний фундамент не тільки здатності індивіда до 
відтворення соціальних та природних зв’язків, але й закладається база 
його інноваційної діяльності. Тим самим забезпечуються умови 
прогресивного розвитку суспільства. 

Істотним компонентом процесу соціалізації індивідів виступає 
освіта – навчання людини з метою передачі накопичених знань і 
культурних цінностей. В більш розгорнутому вигляді освіту можна 
визначити як відносно самостійну систему, функцією якої є 
систематичне навчання і виховання членів суспільства, орієнтоване на 
оволодіння, визначеними знаннями, насамперед, науковими, ідейно-
моральними цінностями, уміннями, навичками, нормами поведінки, 
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зміст яких визначається соціально-економічним і політичним ладом 
суспільства, рівнем його матеріально-технічного розвитку. 

 В науці прийнято розрізняти формальну і неформальну освіту. 
Поняття “формальна освіта” передбачає, по-перше, існування в 
суспільстві спеціальних установ і організацій (школи, училища, 
технікуми, вузи, інститути підвищення кваліфікації й ін.), що 
здійснюють процес навчання. По-друге, формальна освіта, що панує в 
сучасному суспільстві, підкоряється визначеному офіційно 
запропонованому зразку, який начебто “задає” обсяг одержуваних 
знань, навчання визначеним навичкам і діям, що повинні відповідати 
нормативному канону особистості (громадянина), прийнятому в даному 
суспільстві, і нормативним вимогам виконання розповсюджених у даному 
суспільстві соціальних ролей.  

Таким чином, функціонування системи формальної освіти 
визначається пануючими в суспільстві культурними стандартами, 
ідеалами, політичними установками, що знаходять своє втілення в 
політиці, яка проводиться державою в галузі освіти. 

 В науці об’єктом вивчення виступає, насамперед, система 
формальної освіти, що ототожнюється з процесом освіти в цілому, 
оскільки освітнім установам належить у ньому вирішальна роль. Що ж 
стосується терміну “неформальна освіта”, то під ним, частіше всього, 
розуміється несистематизоване навчання індивіда знанням і навичкам, 
що він стихійно освоює в процесі спілкування з навколишнім 
соціальним середовищем (друзями, однолітками) чи шляхом 
індивідуального прилучення до культурних цінностей, засвоєння 
інформації з газет, радіо, телебачення, тощо.  

Неформальна освіта також є важливою складовою частиною 
соціалізації індивіда, допомагає йому освоювати нові соціальні ролі, 
сприяє духовному розвитку, але стосовно системи формальної освіти в 
сучасному суспільстві вона відіграє допоміжну роль.  

Для того, щоб краще зрозуміти роль і місце соціального інституту 
освіти в сучасному суспільстві, специфіку виконуваних їм функцій, 
варто коротко розглянути еволюцію системи освіти. При цьому 
обминемо проблеми розвитку освітянських систем в тій частині, що 
стосується питань розвитку їх концептуальних виховних та 
просвітницьких засад, оскільки цьому аспекту в даній роботі далі буде 
присвячена окрема її частина.  

 У примітивних, первісних суспільствах освіта була складовою 
частиною соціально-виробничого процесу. В найбільш віддалені від 
нас часи не існувало ні шкіл, ні вчителів. У передачі культурної 
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спадщини, досвіду, знання, традицій брали участь усі члени 
суспільства. У житті підростаючого покоління не існувало й 
особливого періоду підготовки до засвоєння соціальних ролей 
дорослих, тому що всі необхідні знання, навички і здібності 
здобувалися і розвивалися в ході безпосереднього прилучення дітей до 
практичних справ племені” [67, с. 110-111]. Характерно, що 
прилучення дітей до трудових дій, навчання професійним навичкам 
починалося з 4-5 років, а в підлітковому віці діти нарівні з дорослими 
брали участь у полюванні і рибному лові, пасли худобу, виготовляли 
знаряддя праці, брали участь у готуванні їжі. Вихованням і освітою 
хлопчиків займалися чоловіки, а дівчаток – жінки. Коли дитина 
підростала, вона піддавалася особливій церемонії “ініціації”, що 
продовжується кілька днів, протягом яких юнаки і дівчата повинні 
були продемонструвати і підтвердити свої здібності і права дорослих 
членів суспільства, беручи участь у змаганнях, танцях, обрядах і 
культових діях. 

У доіндустріальному суспільстві разом з розширенням масштабів 
суспільного поділу праці, появою державної влади і станової 
нерівності починається відокремлення інституту освіти. Спеціальну 
підготовку і навчання з використанням особливої групи вчителів 
одержують діти з заможних родин. Наочним прикладом перших 
формальних систем освіти можуть служити школи в Стародавній 
Греції і Стародавньому Римі, в яких платні вчителі навчали дітей 
шляхетних станів граматиці, філософії, політиці, музиці, спорту, 
красномовству, основам юриспруденції, медицині й ін. Навчання дітей 
з інших станів здійснювалося в процесі учнівства, коли підлітка на 
певний строк віддавали для навчання до торговця, купця, ремісника і 
т.п. Працюючи як помічник, учень опановував професійні знання і 
навички, мистецтво торгівлі, ремесла й ін. Нижча частина населення – 
селянство – навчала своїх дітей, передаючи їм знання в ході трудового 
сільськогосподарського процесу. Важлива роль у вихованні дітей 
належала родині. 

 В епоху середньовіччя починає складатися більш організована 
система освіти, коли християнська церква створює в Європі мережу 
спеціальних навчальних закладів з підготовки осіб духовних звань і 
виникають перші університети – у Парижі, Оксфорді й інших містах. 
Трохи пізніше культурно-освітні функції університетів розширилися, у 
них починають навчати медицині і юриспруденції, починаються перші 
спроби наукових досліджень в галузі фізики, математики, логіки.  

Характерною рисою системи формальної освіти в 
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доіндустріальному суспільстві було те, що вона була доступною 
обмеженому числу осіб – вихідцям з багатих і престижних станів.  

Справжня революція в системі освіти відбувається в суспільстві 
індустріального типу: освіта перестає бути елітарною і стає масовою, 
доступною для широких прошарків населення. 

Така радикальна трансформація інституту освіти була викликана 
потребами політики (поширюються політичні партії, виборчі системи 
стають одним з найважливіших механізмів формування та передачі 
влади), економіки, науково-технічного прогресу, змінами в культурі і 
способі життя людей. У XIX-XX ст. широке поширення одержують 
середні і спеціальні школи, росте число вищих навчальних закладів. 
Неповна, а потім і повна середня освіта стає необхідною умовою 
одержання професії в основних галузях промисловості. Особливо 
бурхливий ріст системи освіти приходиться на період після Другої 
світової війни, коли відбувається технічне переозброєння ведучих 
індустріальних країн і відбувається новий могутній стрибок у розвитку 
промисловості, науки і техніки.  

Швидко росте мережа вищих навчальних закладів – інститутів, 
коледжів, університетів, що здійснюють підготовку фахівців вищої 
кваліфікації. З 1950 року по 1982 рік кількість людей, що одержала 
дипломи про вищу освіту різних рівнів, виросла, наприклад, у США в 
6,8 раза, у Франції в 6,4 раза, у Китаї в 16 разів, у СРСР у 2,9 раза. 
Сьогодні близько 40% американців у віці від 18 до 21 року вступають 
у вищі навчальні заклади. В Європі у вищих навчальних закладах 
продовжують навчання близько 20% випускників середніх шкіл. Вузи 
Франції приймають учитися всіх бажаючих при наявності середньої 
освіти. За даними ЮНЕСКО, частка населення у віці від 18 до 23 
років, охопленого всіма видами освіти, виросла в світі з 1960 року до 
кінця 90-х років з 9,7% до 19% [41, с. 8]. 

Ці зміни відбулися, звичайно, завдяки усвідомленню, насамперед, 
того, що рішення соціально-економічних проблем у будь-якій країні не 
може бути досягнуте без радикальних змін у сфері освіти. 

Ефективний розвиток економіки на базі досягнень науково-
технічного прогресу неможливий без величезної кількості 
висококваліфікованих фахівців. Та й усе життя тимчасового 
суспільства, пронизане наукомісткими технологіями, зажадало 
підвищеної уваги до рівня освіти всього населення Землі. 

Процеси національного самовизначення і розвитку національної 
самосвідомості, демократизація, що здійснювалася в багатьох країнах, 
прагнення побудувати громадянське суспільство, що забезпечує 



14 Іванов М.С.  

невід’ємні права людини на свободу і гідне життя, також висували 
підвищені вимоги до рівня освіченості людей. 

Однак, незважаючи на настільки значні успіхи, сьогодні жодна 
країна не задоволена своєю системою освіти. Рівень освіти усюди 
відстає від вимог життя. Виявляються невирішеними багато істотних 
освітніх проблем, що відносяться до світового співтовариства, до 
країн, окремих громадян.  

Не тільки масовість і загальнодоступність характеризують сучасну 
систему освіти. Крім того, вона відрізняється низкою якісно нових 
властивостей: якщо в доіндустріальному суспільстві система освіти 
була орієнтована, головним чином, на збереження і відтворення 
культури, досвіду і знань попередніх поколінь, то в сучасному 
суспільстві інститут освіти стає найважливішим фактором культурної і 
соціальної зміни. Другу половину ХХ ст. не випадково називають 
епохою культурної й освітньої революції з тієї причини, що система 
освіти стає ключовим фактором суспільного прогресу. В усіх 
промислово розвинутих країнах світу період 60-80-х років 
ознаменувався великими реформами в системі освіти, задача яких 
укладалася в підвищенні її ефективності, зміцненні матеріально-
технічної бази на основі нових інформаційних технологій і гуманізації 
освітнього процесу.  

Найбільш істотними особливостями сучасної системи освіти є 
наступні моменти: перетворення її в диференційовану 
багатоступінчасту (початкова, середня і вища освіта) систему, що 
дозволяє людині безупинно поліпшувати й обновляти отримані раніше 
знання і навички. В ній важлива роль приділяється установам, 
зайнятим підвищенням кваліфікації і перепідготовки кадрів.  

Також величезний вплив освіта здійснює на людську особистість. 
Вона є, по суті, основним фактором її соціалізації, духовного й 
інтелектуального розвитку. Отримана людиною освіта значною мірою 
визначає можливості подальшої кар’єри і досягнення певного 
соціального стану, участі в політичному житті. Соціальний статус 
людини в сучасному суспільстві, в першу чергу, визначається 
престижем його професії, що залежить від отриманої освіти. 

Подібно іншим соціальним інститутам, інститут освіти покликаний 
забезпечувати соціальну стабільність і інтеграцію суспільства, а його 
функціонування зв’язане з задоволенням двох типів взаємозалежних 
фундаментальних потреб суспільства – соціалізації його членів і 
підготовки їх до різних соціальних ролей, заняття визначених 
соціальних позицій у суспільстві [92, с. 51]. 
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Функцію соціалізації виконує в суспільстві також і інститут 
родини, але сучасна родина не в змозі забезпечити дітей повним 
обсягом знань, навичок, умінь, тому що більшість соціальних ролей у 
дорослому суспільстві вимагає систематичного і тривалого навчання. 
Саме цю двоїсту задачу і покликаний вирішувати інститут освіти, 
організація якого характеризується безперервністю і 
багатоступінчастістю, що дозволяє здійснювати поетапну соціалізацію 
і навчання молоді.  

Разом з тим коло задач, виконуваних інститутом освіти в сучасному 
суспільстві, достатньо широке. Найбільш важливою з них для суспільства 
є підготовка індивідів до розміщення їх за визначеними соціальними 
позиціями у соціальній структурі суспільства, що є однією з 
найважливіших функціональних вимог будь-якої соціальної системи. Це 
завдання здійснюється не загальноосвітньою школою, а спеціальними 
навчальними закладами – училищами, технікумами, інститутами, 
університетами й ін. 

Також для того, щоб краще зрозуміти роль і місце соціального 
інституту освіти в сучасному суспільстві, варто приділити увагу 
функціональній складовій системи освіти. 

Очевидним є факт того, що серцевиною функціональних завдань 
освіти є трансляції і поширення культури в суспільстві. Адже саме за 
допомогою інституту освіти відбувається передача від покоління до 
покоління цінностей культури, що розуміються в самому широкому 
сенсі (наукові знання, досягнення в галузі мистецтва, моральні 
цінності і норми, правила поведінки, досвід і навички, що властиві 
різним професіям, і т.п.).  

Протягом всієї історії людства освіта була головним джерелом 
знань, інструментом накопичення та зберігання досвіду суспільства. 
Також не слід забувати про те, що культура кожного народу має свої 
національно-етнічні особливості, отже, система освіти відіграє 
винятково важливу роль у підтримці і збереженні національної 
культури, її неповторних і унікальних рис, прилучаючись до яких, 
індивід стає носієм національної свідомості і національної психології. 

Крім того, функціонально освіта пов’язана з формуванням у молодого 
покоління установок, ціннісних орієнтацій, життєвих ідеалів, що панують 
у даному суспільстві. Завдяки цьому молодь прилучається до життя 
суспільства, соціалізується й інтегрується в соціальну систему. Навчання 
мові, історії батьківщини, літературі, принципам моралі і моральності 
служить передумовою для формування у молодого покоління 
загальноприйнятої системи цінностей, завдяки чому воно навчається 
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розуміти інших людей і самих себе, і молоді стають свідомими 
громадянами країни.  

Зміст здійснюваного системою освіти процесу соціалізації і 
виховання дітей значною мірою залежить від пануючих у суспільстві 
ціннісних стандартів, моралі, релігії, ідеології. У доіндустріальних 
суспільствах релігійне виховання було складовою частиною шкільного 
навчання. У сучасному індустріальному суспільстві релігія (церква) 
відділена від держави, під контролем якого знаходиться система 
формальної освіти, тому релігійна освіта і виховання здійснюються 
або в рамках родини, або в спеціальних недержавних навчальних 
закладах.  

Соціальна селекція – виступає однією з найважливіших функцій 
інституту формальної освіти. Структура освітнього процесу 
влаштована таким чином, що вона дає можливість уже на самих 
початкових етапах здійснити диференційований підхід до тих, хто 
навчається (змінити профіль навчання для учнів і студентів, що не 
справляються, заохочувати талановитих і здібних). У ряді країн, у тому 
числі й у нашій країні, існують спеціальні освітні програми для творчо 
обдарованої молоді, навчальна праця якої неодмінно заохочується, а 
для максимального розвитку їх задатків створюються сприятливі 
умови.  

У сучасному суспільстві пошук і виховання талановитої молоді 
зводиться в ранг державної політики в галузі освіти, тому що 
бурхливий розвиток науки і технічного прогресу в багатьох інших 
областях вимагає постійного притоку талановитої молоді. 

Процес селекції, добору найбільш здібних до навчання учнів 
здійснюється сучасною школою як би автоматично, тому що сама 
внутрішня мікроструктура освіти саме і має своєю головною задачею 
добір і диференціацію молоді не тільки за здібностями і талантом, але і 
відповідно до індивідуальних інтересів, можливостей, ціннісних 
орієнтацій. Після обов’язкового рівня освіти значна частина молоді 
приходить на навчання в технічні училища, продовжує навчання в 
середній школі, а частина її випускників вступають до вузів. 

Після закінчення вузу більшість починають трудову діяльність у 
господарському житті, інші продовжують навчання в магістратурі та 
аспірантурі – роблять наукову кар’єру. Процес селекції, що 
здійснюється інститутом освіти, має надзвичайно важливі наслідки, 
тому що його кінцевим результатом (коли різні групи молоді 
завершують освіту в різних навчальних закладах) є розміщення людей 
за різними позиціями у соціальній структурі суспільства. За 
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допомогою цього досягається відтворення і відновлення соціальної 
структури суспільства, без чого неможливе нормальне функціонування 
останнього.  

Інша важлива сторона процесу соціального розміщення полягає в 
тому, що він запускає механізм соціальної мобільності. Одержання 
професії, заняття соціальної позиції в структурі тієї чи іншої 
організації відкриває, як правило, для багатьох людей шлях 
професійної кар’єри, просування по сходах посадових ієрархій і 
владних повноважень. Система освіти, головним чином вища, у 
сучасному індустріальному суспільстві служить найважливішим 
каналом соціальної мобільності, тому що без вузівського диплома 
практично неможливо одержати престижну і високооплачувану 
роботу. Рівень освіти, поряд із владою, власністю і доходом, є 
найважливішим показником соціального статусу людини в сучасному 
суспільстві. 

Функція соціальної і культурної зміни є прерогативою сучасного 
інституту освіти. Вона реалізується двома взаємозалежними 
способами. По-перше, у процесі наукових досліджень, наукових 
досягнень і відкриттів, що проводяться в стінах вищих навчальних 
закладів. Сприяючи науковому прогресу, вища школа разом з тим 
вносить свій істотний внесок у збагачення і розширення культурної 
спадщини суспільства.  

Крім того, у силу тісних зв’язків університетів із промисловістю 
відбувається характерна для західних країн інтеграція науки, вищої 
освіти і виробництва, результатом якої є прискорення науково-
технічного прогресу. Університети все більшою мірою стають 
науково-дослідними центрами, які здійснюють теоретичні і прикладні 
дослідження, експериментальні розробки за замовленням державних 
відомств і промислових фірм. Поряд з цим розвиток наукових 
досліджень у стінах вузів сприяє вдосконалюванню системи вищої 
освіти, тому що нові наукові ідеї і відкриття включаються в навчальні 
програми, забезпечують підвищення якості фахівців.  

Характеризуючи зміст поняття “освіта”, необхідно зупинитися на 
розгляді її структури. Модель соціальної організації (структури) освіти 
може бути представлена у вигляді трьох основних соціальних позицій: 
1) керівники й організатори освіти, 2) педагоги і 3) учні. Ця структурна 
модель дещо спрощує реальну картину, оскільки існують різні типи 
навчальних закладів (початкова і середня школи, середні спеціальні 
навчальні заклади, вища школа і т.п.) із властивими їм особливостями 
керування і педагогічної діяльності, контингентом викладачів і учнів. 
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Проте, з дослідницької точки зору, цілком припустимо виділити 
відповідні трьом зазначеним соціальним позиціям узагальнені зразки 
поведінки, нормативні вимоги і рольові розпорядження, за допомогою 
яких регулюється соціальна взаємодія в процесі освіти. 

Отже, вищу позицію в соціальній структурі освіти займають 
керівники різних рангів: працівники міністерства, співробітники 
департаментів, ректори і декани, директори шкіл і училищ і т.д. 
Відволікаючись від складної ієрархічної залежності зазначених посад, 
варто звернути увагу на ту роль, що виконують адміністративні 
працівники в системі освіти. Їх головне завдання полягає в тому, щоб 
приймати відповідальні рішення і формувати стратегію освітнього 
процесу: визначати перелік основних дисциплін і послідовність їх 
вивчення, забезпечити матеріально-технічну базу освітніх установ і 
т.п. Вони несуть відповідальність за формування викладацького 
корпусу, визначають нормативні вимоги до діяльності викладачів і 
співробітників, а також – критерії оцінки їх праці. Представники вищої 
управлінської ланки формують державну політику в галузі освіти, 
розробляють універсальні вимоги до змісту і якості навчальних 
програм відповідно до соціально-економічних і політичних умов, які 
змінюються. Поряд з цим вони здійснюють соціальний контроль над 
системою освіти, визначають систему формальних санкцій у 
навчальних закладах. Адміністративні працівники нижньої ланки 
(ректори вузів і декани, директори шкіл і училищ, завучі і т.д.) 
відповідають за здійснення процесу освіти, коректують і уточнюють 
стратегію навчання стосовно даного навчального закладу, здійснюють 
оперативне керівництво і контроль за роботою викладачів і 
поведінкою тих, хто навчається. 

Центральне місце в структурі системи освіти займає вчитель. 
Нормативні вимоги до адекватного виконання ролі вчителя зводяться 
до наступних моментів: він повинен бути фахівцем у визначеній галузі 
науки і культури (історії, літератури, математики, фізики і т.д.), мати 
лекторські здібності й уміння спілкуватися з аудиторією, володіти 
методикою навчання студентів чи школярів, навчити їх самостійним 
прийомам навчання (запис уроків, лекцій, робота з літературою, 
рішення задач і ін.), вміти популярно і доступно пояснювати важкі 
запитання, допомогти виправити помилки тощо. 

Ці нормативні вимоги до соціальної ролі вчителя є самими 
загальними, вони не розкривають багатьох особливостей учительської 
професії, і в першу чергу діяльності тих педагогів, що домагаються 
видатних результатів у роботі з учнями, у тому числі з так званими 
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важкими підлітками. 
 Інша особливість рольового поводження вчителя великою мірою 

пов’язана з традиційними нормативними вимогами – це уміння 
об’єктивно оцінювати знання учнів, використовувати оцінку у 
виховних цілях. Справа в тім, що, виставляючи оцінку, учитель не тільки 
визначає правильність знань учня, але і “створює учню визначену 
репутацію в класі”, і сама оцінка має велике особисте значення, тому що 
виступає для того, хто вчиться, мотивом навчальної діяльності. Оцінка 
вчителем досягнутих учнем знань є, таким чином, своєрідною 
нормативною шкалою “соціальної стратифікації” у класі, будь то школа 
чи студентська група у вузі. За допомогою її всі учні ранжуються на 
визначені підгрупи: “відмінники”, “хорошисти”, просто “встигаючі” і 
“невстигаючі”. Тому деякі вчені вважають, що взаємне оцінювання – 
учителем знань учнів, а учнями компетентності вчителя і його 
професійних якостей – визначає своєрідність міжособистісної взаємодії 
під час навчання. 

Зміни, що відбуваються у нашому суспільстві, боляче зачепили і 
сферу освіти, що з найбільшою виразністю проявилося в падінні 
суспільної цінності освіти і тісно пов’язаними з цим падінням цінності 
і престижу педагогічної праці, освіченості особи як її важливої якості. 
Це призвело до деформації освітянського процесу. 

Попри декларації про пріоритетність розвитку інтелектуальної 
сфери, освіта насправді сьогодні не стала пріоритетом державної 
політики, а її реформування визначається переважно не потребами 
суспільства, а можливостями державного бюджету. Оплата праці в 
державному секторі освіти – нижче критичної межі. Найближчими 
роками реальною є перспектива поляризації українського суспільства 
за освітнім рівнем залежно від доходів. 

Зіставлення окремих показників розвитку освіти української 
освітньої системи з аналогічними показниками постсоціалістичних 
країн – кандидатів на вступ до ЄС свідчить, що Україна поступово 
втрачає свої позиції найрозвиненішої інтелектуально країни. Якщо 
більшість країн Центральної і Східної Європи нарощують охоплення 
освітою дітей, то в Україні цей показник знижується.  

Упродовж 1990-2000 рр. мережа дошкільних закладів в Україні 
скоротилася на третину, показник охоплення освітою дітей 
дошкільного віку зменшився на 20%. Досить високою є частка 
випускників базової середньої школи, які не продовжують навчання у 
старшій школі: у 1999/2000 навчальному році таких було 32,1%, 
причому в селах – майже 40%, у містах – до 30%. 
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За результатами загальнонаціонального соціологічного 
дослідження, понад 41% громадян недоступна середня освіта, 50,6% – 
середня професійна, 82,5% – вища освіта. Понад 40% опитаних 
громадян вважають процес реформування освіти в Україні 
непідготовленим і малокерованим. Понад 85% громадян вважають 
рівень бюджетних витрат на освіту низьким або вкрай низьким [185, с. 
2].  

Аналіз соціального стану вчителювання відзначається тим, що 
престиж професії вчителя значно знизився в останні 10 років. По-
перше, серед самих учителів росте частка осіб, яка скептично оцінює 
культурно-освітні можливості своєї професії, негативно налаштована 
стосовно своєї професії. Мотивація вчительської праці, настроєність на 
творчу працю також значно змінилися в негативну сторону. 

В наявності криза професії вчителя, глибока незадоволеність своєю 
працею величезної армії працівників школи. Головна причина такого 
положення – кризові явища в економіці, політиці, моралі і культурі, 
відсутність чіткої державної програми перебудови школи, що не 
тільки була б здатною на досить високому рівні забезпечити 
фінансування школи, але і, що саме головне, створити умови для 
соціальної затребуваності освіти і знань, що будуть сприяти росту їх 
престижу і, безумовно, підвищать соціальний статус учителя. 

 
Далі необхідно приділити увагу характеристиці стану важливого 

учасника освітянського процесу – “учня”, точніше – всіх, хто 
навчається (учні шкіл, гімназій, коледжів, училищ, студенти, слухачі й 
ін.). Які вимоги до їх поведінки пред’являє нормативно-ціннісна 
система освіти? Вони досить очевидні: вивчати різні предмети 
відповідно до програми курсу чи класу, засвоювати і запам’ятовувати 
інформацію, опановувати навички самостійного вивчення і 
використання вивчених фактів, сумлінно відвідувати навчальні 
заняття, уміти слухати педагога і брати участь у ході занять, лекцій і 
т.п. Неодмінна умова просування всіх, хто навчається, по 
багатоступінчастих сходах освіти – успішне складання іспитів і 
заліків. Стосовно недбайливого учня діє система санкцій – 
незадовільна оцінка поточних занять, зауваження і записи в 
щоденнику, виклик батьків і ін., аж до виключення зі школи. У вузі 
система санкцій більш формалізована: студент, який ухиляється від 
занять, може одержати догану від деканату, у випадку незадовільної 
здачі сесії він карається позбавленням стипендії, не переводиться на 
наступний курс. У нормативній структурі формальної освіти існує, 
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 звичайно, і визначений набір позитивних санкцій, спрямованих на 
заохочення сумлінного навчання, що стимулюють учня до високих 
досягнень у навчанні. У першу чергу це відмінні оцінки, видача 
атестата з відзнакою і пільги, що надаються при надходженні в середні 
і вищі навчальні заклади, підвищена чи іменна стипендії у вузі, диплом 
з відзнакою, рекомендація для вступу в аспірантуру тощо. 

Вирішальне місце в системі соціальної взаємодії, що характеризує 
освітній процес, займають взаємини між вчителем і учнем. Треба 
відзначити, по-перше, властиву цим відносинам нерівність: статус 
учителя незмірно вище статусу учня, перший займає пануюче 
положення, другий – положення підлеглого. Домінуюче положення 
вчителя обумовлене тим, що він організує навчальний процес і керує 
їм, є джерелом знань для учнів, моральним авторитетом. Пануюча 
позиція вчителя в класі (чи навчальній групі) породжує авторитарний 
стиль у викладанні, що означає безумовне підпорядкування учня 
авторитету вчителя. Цей стиль припускає, що вчитель повинен бути 
строгим з учнями і карати тих, хто провинився. Саме цей стиль 
взаємин багато сторіч панував у системі формальної освіти аж до 
останнього часу. 

Змістовною основою авторитарного стилю викладання в педагогіці 
є традиційне розуміння цілей освіти як процесу передачі знань від 
учителя до учня. Перший є фахівцем у визначеній галузі знань і 
культури, і його головне завдання полягає в тому, щоб передати учню 
визначений обсяг знань і навчити ними користуватися. Довгий час 
роль учня зводилася до пасивного засвоєння і запам’ятовування тієї 
інформації, що давав йому педагог. Однак у сучасну епоху 
традиційний авторитарний стиль у навчанні виявляється усе більш 
неефективним, утрачає свою колишню популярність. Пояснюється це 
тим фактором, що сучасне високорозвинене індустріальне суспільство 
в силу великої складності господарського механізму, унікальності 
новітньої техніки, її величезного впливу на всі сторони громадського 
життя, включаючи і навколишнє природне середовище, вимагає 
нового типу фахівця, будь то підприємець, інженер, економіст чи юрист. 
Цей фахівець повинен не тільки мати великі пізнання у відповідній галузі, 
але і бути творчою, ініціативною особистістю, що вміє приймати сміливі і 
нестандартні рішення, враховувати безліч факторів, пов’язаних з 
використанням новітньої техніки і технології, з її соціальними і 
культурними наслідками. 

 Новий, демократичний стиль у побудові освітнього процесу 
характеризується наступними особливостями: 
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1) формальний процес передачі знань заміняється рішенням 
конкретних задач, що спільно обговорюють вчитель і учень; 

2) сутність переданого змісту не зводиться до пасивного 
запам’ятовування, а укладається в оволодінні різноманітною 
інформацією; 

3) формою спілкування вчителя з учнем стає не навчання, а 
взаємний обмін інформацією, що, природно, припускає велику 
самостійну роботу учня;  

4) ініціатором і ведучим в освітньому процесі виступає той, хто 
вчиться;  

5) характер стосунків між учасниками освітнього процесу – 
коливається між домінуванням і рівністю вчителя й учня;  

6) у ролі того, хто навчає, може виступати не обов’язково вчитель-
професіонал, а будь-який носій цінної інформації. 

Очевидно, що такого роду нетрадиційна, демократична модель 
освітнього процесу може успішно застосовуватися в процесі навчання 
дорослих людей, що мають свідому мотивацію до освіти, що бажають 
творчо опанувати досліджуваними предметами. До цієї групи можуть 
бути віднесені старшокласники, студенти, фахівці, що навчаються в 
системі підвищення кваліфікації, й ін. Що стосується початкової і 
середньої школи, то в їх діяльності вдало сполучаються елементи 
демократичного й авторитарного стилів керування навчальним 
процесом. Без демократичного стилю, що припускає поважне 
ставлення до учня, що сполучається з прагненням допомагати йому, 
важко розбудити інтерес до навчання, прищепити необхідні моральні 
якості. 

Відзначені вище складнощі у взаєминах суб’єктів та об’єктів 
освітянського процесу, безумовно, значною мірою знижують його 
ефективність. Перехід до нових, демократичних, взаємин між ними є 
найважливішою ланкою процесу перебудови освіти на гуманістичних 
початках, але це стане реальністю лише тоді, коли суспільство в 
цілому буде реформовано на принципах ринкової економіки і 
демократичні інститути остаточно затвердяться в країні. Тільки тоді 
зросте цінність освіти, підвищиться престиж професії тих, хто навчає, 
а особистість буде свідомо орієнтована на одержання освіти. 

Таким чином, можна дійти висновку, що у сучасному українському 
суспільстві школа, у першу чергу вища, не є повною мірою 
демократичним закладом. Деякі соціологи навіть приписують 
інституту освіти консервативні функції, оскільки він відтворює 
існуючу в суспільстві соціальну нерівність, а вищу школу називають 
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елітарною, тобто доступною для небагатьох. Подібні факти не можна 
заперечувати. Однак при цьому потрібно пам’ятати, що загальна 
рівність є утопією, і кожне суспільство має свій освітній стандарт, що 
відповідає його об’єктивним потребам. У ряді високорозвинутих 
індустріальних держав світу, таких як Японія, Німеччина, США, цей 
стандарт уже виходить за рамки обов’язкової середньої освіти. Крім 
того, в ряді західних країн (Франція, Німеччина й ін.) поширюється 
практика прийому до вузів без вступних іспитів, що є досить 
переконливим свідченням демократизації системи вищої освіти. 
Аналогічні експерименти починають практикуватися й у нашій країні. 

 У сучасному суспільстві більш освічені соціальні верстви 
займають більш високе положення в ієрархії соціального престижу. 
Рух індивіда нагору чи вниз по драбині соціального престижу стає в 
пряму залежність від рівня його освіти. У такий спосіб освіта є одним з 
найважливіших символів соціальної позиції і засобом досягнення 
успіху в суспільстві. Розширення масштабів освіченості населення, 
удосконалювання системи освіти здійснює вплив на соціальну 
мобільність, робить її більш відкритою і динамічною. 

Освіта є невід’ємною складовою суспільства і не може бути 
реформована окремо від усіх його складових, особливо за умов 
наявності в Україні ознак системної кризи. Освіта має бути визнана 
дійсним пріоритетом державної політики, головне – через 
пріоритетність її державного фінансування. В Україні має бути 
створена прозора система державного фінансування освіти, контролю 
за використанням коштів. Для досягнення цієї мети слід ужити 
наступних заходів: ухвалити законодавчі акти, які сприяли б 
легалізації “тіньових” капіталів; забезпечити виконання статей 61 та 
57 Закону України “Про освіту”, які передбачають фінансування 
галузі освіти в розмірі не нижче 10% ВВП, та виплату зарплати 
вчителям на рівні середньої у промисловості тощо. 

Система освіти потребує подальшого вдосконалення та 
реформування. Реального поліпшення її стану можна досягти лише на 
засадах комплексного підходу до вирішення проблем – фінансових, 
організаційних, кадрових, соціальних, інформаційних тощо. Для 
досягнення цієї мети пропонується ухвалити закони, які забезпечують 
ступеневість та неперервність освіти (від дошкілля до післядипломної 
освіти), упроваджувати новітні інформаційні технології тощо. 

Невідкладною справою є забезпечення доступності та якості освіти. 
Для чого пропонується проводити комерційним банкам політику 
широкого соціального кредитування (передусім – на здобуття освіти), 
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ухвалити Закони України “Про державну допомогу в наданні 
дошкільної освіти”, “Про безоплатне здобуття першої професії”, “Про 
впровадження цільових бонусів для системи освіти”, які допоможуть 
здобути освіту дітям із малозабезпечених сімей тощо. Реалізація 
вказаних заходів сприятиме подоланню негативних тенденцій і більш 
динамічному розвитку вітчизняної системи освіти. 

Далі, оскільки метою даного розділу є не тільки розкриття змісту 
провідних понять проблеми, що досліджується, а й співвіднесення їх 
між собою, доцільно звернути увагу на відмінності понять “освіта” і 
“виховання”.  

Характерним для освіти і виховання є те, що перша націлена на 
збудження до діяльності через розвиток здібностей, закладених в 
людині, а виховання – це цілеспрямований вплив на індивідуума чи 
велику групу людей з метою вироблення у них бажаного ставлення і 
сприйняття визначених цінностей. Саме таке розуміння цих понять 
склалося як у вітчизняній, так і в світовій педагогічній думці. В 
одному з фундаментальних вітчизняних енциклопедичних видань – 
“Українському педагогічному словнику” зазначається подібне 
тлумачення цих понять. Зокрема, поняття “виховання” тлумачиться як 
процес цілеспрямованого, систематичного формування особистості, 
зумовлений законами суспільного розвитку, дією багатьох 
об’єктивних і суб’єктивних факторів [35, с. 53]. Таке тлумачення 
виховання робить очевидний наголос на його розумінні як певну 
цілеспрямовану діяльність з формування визначених рис та якостей у 
індивідів та великих груп людей, які актуалізовані певним рівнем 
соціального розвитку. Тобто часто це є процесом формування тих рис 
та якостей, яких індивід чи група людей не мають до якогось часу. 
Освітянський же процес націлений на розвиток закладеного 
потенціалу індивіда чи групи.  

“Освіта” спочатку розумілась як формування образу того, хто 
навчається. Схоже звучання дане поняття має в німецькій мові – 
“bildung” – утворення, формування, оформлення. Але, скоріше всього, 
є сенс уявляти його і як формування (з німецької bilden – утворювати, 
складати, формувати, створювати) у суб’єкта образу оточуючого світу. 
Сучасне розуміння освіти склалося наприкінці CVIII ст. під впливом 
поглядів німецького письменника та мислителя Іоганна Вольфганга 
Гете, швейцарського педагога-демократа Іогана Генріха Песталоцці та 
ідей неогуманістів. Саме в той час поняття “освіта” набуло більш 
широкого значення та почало розумітися як загальний духовний 
процес формування людини, на противагу суто виховному його 
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розумінню просвітителями.  
За визначенням, прийнятим CC сесією Генеральної конференції 

ЮНЕСКО, освіта – це процес і результат удосконалення здібностей і 
поведінки особистості, при якому вона досягає соціальної зрілості та 
індивідуального зростання [35, с. 241-242]. 

Саме це визначення дозволяє твердити, що освіта як достатньо 
широка категорія вбирає в себе навчання – взаємообумовлений процес 
діяльності з засвоєння навчального матеріалу учнями (вчення) і 
передачу його вчителями (викладання). 

Далі спробуємо, використовуючи даний підхід, співвіднести 
поняття, які є похідними від зазначених вище і позначають 
безпосередньо різні сторони предмету нашого дослідження. Це 
поняття “політична освіта”, “громадянська освіта” та “громадянське 
виховання”. 

В першу чергу, не можна не помітити того факту, що ці поняття 
сьогодні достатньо широко використовуються в науковому обігу, але 
не є більш-менш узгодженими з точки зору їх сутності та змісту, хоч 
цей аспект є достатньо важливим та принциповим. Без ясного і чіткого 
визначення цих понять неможливо вирішувати самі проблеми 
розбудови громадянської і політичної освіти. З цього приводу звертає 
на себе увагу застереження частини науковців відносно змісту поняття 
“громадянська освіта”, які підкреслюють необхідність його більш 
чіткого усвідомлення [148, с. 41].  

Багато хто сьогодні практично не сумнівається в важливості та 
необхідності розбудови громадянської та політичної освіти, але при 
цьому важко помітити узгодженість в розумінні їх сутності та 
співвідношення. В цьому питанні, як правило, відсутня одностайність, 
необхідна глибина і логіка не лише серед вітчизняних дослідників.  

На цей бік проблеми звертає увагу І. Жадан у статті 
“Психолого-педагогічні проблеми політичної освіти молоді”. 
Зокрема, вона зазначає, що вітчизняні наука і педагогічна 
практика досі не однозначно інтерпретують поняття “політична” і 
“громадянська” освіта. По-різному визначають їх і в країнах 
усталеної демократії. Якщо в американській інтерпретації 
поняття “громадянський” ширше, ніж “політичний”, то в 
німецькій – навпаки. Однак, незважаючи на вказану відмінність, 
серед основних завдань освітнього процесу – засвоєння 
політико-правових знань і навичок взаємодії, а також 
формування системи потреб і установок особистості, які б 
відповідали цінностям демократичного суспільства. Далі вона 
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пропонує розглядати політичну освіту як складову громадянської 
освіти, засіб формування культури громадянськості [62, с. 91]. 

Погоджуючись з автором даного твердження в плані загальної 
постановки наявності проблеми суперечностей при тлумаченні 
змісту понять “політична” і “громадянська освіта”, слід 
заперечити її іншій тезі про необхідність розглядати політичну 
освіту як складову громадянської освіти.  

В дійсності не можна підходити до вирішення даної проблеми 
механічно, встановивши підпорядковану ієрархію між ними. 
Мабуть, невірним є і ототожнювання цих понять, що можна 
помітити в твердженнях вже згаданих авторів. Для відповіді на 
поставлену проблему необхідно детально проаналізувати сам 
зміст вказаних понять і на цій основі зробити висновки про їх 
співвідношення.  

Для цього необхідно проаналізувати сутнісні сторони 
вказаних понять, спираючись на твердження частини провідних 
дослідників, які в різний час були видрукувані в науковій 
літературі.  

Так, зокрема, на думку дослідників наукового творчого 
колективу на чолі з академіком АПН України Сухомлинською 
О.В., який підготував у квітні 2000 року “Концепцію 
громадянського виховання дітей і молоді”, громадянська освіта – 
це навчання людей тому, як жити за умов сучасної держави, як 
дотримуватись її законів, але водночас і не дозволяти владі 
порушувати їх права, домагатися від неї здійснення їх 
правомірних потреб, як бути громадянином демократичного 
суспільства [146]. 

Дана концепція є певним кроком у справі теоретичного 
осмислення багатьох сторін розробки та втілення громадянської 
освіти в повсякденну практику суспільного життя в Україні. 
Важливим є те, що автори певну увагу приділяють 
методологічним аспектам проблеми. Зокрема, в концепції 
наведені визначення багатьох основних понять, на які 
спираються автори при її викладені. Так, у вступній частині 
наведені ґрунтовні визначення понять “громадянська освіта”, 
“громадянське виховання”. “громадянство”, “громадянське 
суспільство”, “громадянська культура” та інші. Такий підхід дає 
можливість зрозуміти позицію авторів та їх розуміння всіх сторін 
організації і втілення громадянської освіти.  

Але, разом з тим, не можна не помітити, що в наведеному 
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вигляді визначення громадянської освіти є достатньо широким 
та загальним. Більше того, схоже на те, що воно більше 
визначає завдання громадянської освіти, ніж 1 Крім того, 
сумнівною виглядає теза про те, що громадянська освіта – це 
“навчання жити”, хоча лише і за умов сучасної держави. При 
такому тлумаченні громадянської освіти, слід зважати на те, що 
будь-яке навчання слугує цьому ж.  

Якщо бути не дуже прискіпливим, то можна припустити, що це 
визначення спрямоване на те, щоб підкреслити думку про актуальність 
набуття членами сучасного суспільства здатності бути свідомими 
учасниками суспільного процесу. Тобто мати здатність критично та 
реально оцінювати, в першу чергу, політичні, економічні та культурні 
процеси, що відбуваються щоденно, та й, мабуть, відбувалися в 
історичному минулому.  

Дана проблема, в дійсності, завжди була і сьогодні залишається 
однією з корінних та найважливіших. Здатність кожного індивіда 
суспільства не дозволяти порушувати його права та дотримуватися 
законів – омріяна мета. Але важливо не тільки це усвідомити та 
визнати як умову цивілізованого вирішення багатьох проблем 
суспільства, але й побачити оптимальні та реальні шляхи просування 
до неї. Можна припустити, що, на думку авторів названої концепції, 
саме розвиток громадянської освіти, в тому сенсі, як вони її тлумачать, 
є певним шляхом в цьому напрямку.  

Суттєвим є той аспект даної концепції, згідно з яким її автори 
поняття “громадянська освіта” тлумачать як елемент громадянського 
виховання – формування громадянськості як інтегративної якості 
особистості, яка дає можливість людині відчувати себе морально, 
соціально, політично та юридично дієздатною та захищеною. В ході 
викладення концепції підкреслюється, що у громадянському вихованні 
важливе місце посідає громадянська освіта – навчання, спрямоване на 
формування знань про права і обов’язки людини. При цьому 
вказується, що громадянська освіта тісно пов’язана з формуванням 
соціально-політичної компетентності особистості у суспільній сфері, 
яка передбачає, перш за все, політичну, правову й економічну 
освіченість і здатність керуватися відповідними знаннями в умовах 
кардинальної перебудови суспільства.  

З даного визначення зрозуміло, що у процесі громадянського 
виховання провідне місце належить освітній складовій, яка 
доповнюється й розширюється вихованням в дусі громадянськості. 
Іншими словами, можна зрозуміти, що громадянське виховання і 
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громадянська освіта як його елемент головним чином спрямовані на 
створення в індивіда певних якостей, які притаманні йому як 
громадянину. Автори концепції наводять розгорнуте тлумачення цього 
поняття. На їх думку, громадянськість – духовно-моральна цінність, 
світоглядно-психологічна характеристика людини, що зумовлена її 
державною самоідентифікацією, усвідомленням належності до 
конкретної країни. З цим пов’язане більш або менш лояльне ставлення 
людини до встановлених у державі порядків, законів, інституцій влади, 
відчуття власної гідності, знання і повага до прав людини, чеснот 
громадянського суспільства, готовність та вміння домагатися 
дотримання власних прав та обов’язків [146].  

Таким чином, в даному випадку вжито дещо відмінне тлумачення 
громадянської освіти від наведеного початково в розділі основних 
понять концепції. По-перше, це вже не навчання тому, як треба жити 
за умов демократії, а навчання правам та обов’язкам людини, а по-
друге, громадянська освіта, крім цього, своїм змістом тісно 
пов’язується з політичною, правовою та економічною освіченістю.  

Таке розуміння дає нам змогу припустити, що громадянську освіту 
не слід розуміти як єдину навчальну дисципліну, яку можна викладати 
поряд з багатьма іншими, пов’язаними з дослідженням суспільних 
відносин. Так, наприклад, учасниками Всеукраїнської науково-
практичної конференції “Соціальна компетентність педагога як 
системотворчий чинник громадянської освіти і виховання” (м. 
Євпаторія, 26-28.09.2001 р.) були висловлені рекомендації, у проекті 
Національної доктрини розвитку освіти України, визначити 
громадянську освіту і на факультетах соціально-гуманітарного 
спрямування вищих педагогічних закладів освіти ввести спеціалізацію 
“викладач з громадянської освіти”, включити до навчальних планів 
вивчення в 9-11-х класах загальноосвітніх шкіл, у профтехучилищах та 
вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації окремий предмет 
“Громадянська освіта” чи “Громадянознавство”, інтегруючи в ньому 
існуючі предмети “Правознавство”, “Людина і суспільство” та інші 
[145, с. 3]. 

 Крім того, очевидно, що центральними аспектами системи 
громадянської освіти постають питання функціонування 
найважливіших сфер суспільного життя. А це означає, що 
громадянська освіта, так чи інакше, повинна бути втілена у змісті всієї 
системи освіти суспільства. Якщо відштовхуватися в цьому питанні 
від розуміння, характерного для розвинутих демократичних країн, то 
громадянська освіта є комплексний напрямок навчально-виховної 
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роботи, що поєднує в собі, головним чином, елементи політичної, 
правової і етичної освіти. Досить подивитися будь-яку програму civic 
education США, Канади, Франції й інших держав, щоб переконатися в 
правоті сказаного. При цьому слід зауважити, що вона не замінює 
кожної з них окремо, а лише вбирає їх елементи. Таке розуміння 
дозволяє ще раз підкреслити думку про неприпустимість 
ототожнювання понять “громадянська” і “політична освіта”, оскільки 
їх структура і зміст не співпадають.  

Саме міжпредметний підхід до розуміння змісту і форми 
громадянської освіти повинен стати домінуючим у цілому ще й у силу 
тієї обставини, що даному предмету не відповідає жодна наукова 
дисципліна.  

Таким чином, спираючись на наведені визначення громадянської 
освіти, можна дійти висновку, що найбільш обґрунтованим виглядає 
підхід, згідно з яким під нею розуміється система навчально-виховних 
заходів, метою яких є формування свідомого громадянина, здатного, 
спираючись на існуючу законодавчу базу, захищати свої права та 
надавати підтримку силам, які реально можуть представляти його 
інтереси.  

При цьому ключовою якістю громадянина виступає його здатність 
діяти в контексті власних інтересів. Чому саме вона? Мабуть, тому, що 
сучасна практика суспільного життя яскраво ілюструє приклади того, 
як великі групи людей, під впливом різноманітних засобів 
маніпулювання, своїми діями або бездіяльністю більше інших 
протидіють власним інтересам. Чи не є це реальною життєвою драмою 
цих людей та реальним розчаруванням для тих, хто це усвідомлює, але 
не здатний якимось чином вплинути на їх свідомість і поведінку?  

Далі, оскільки автора цікавить не лише проблема з’ясування змісту 
поняття “громадянська освіта”, а його співвідношення з поняттям 
“політична освіта”, слід окремо зупинитися на його тлумаченні.  

Демократична політична освіта базується на визнанні основних 
гуманістичних цінностей, і насамперед свободи і гідності кожної 
особистості, її природних, невід’ємних прав. Вона допомагає індивіду 
правильно оцінити відповідний суспільний лад, усвідомити свої місце і 
роль у державі, права й обов’язки. Головна її мета – навчити людину 
адекватно орієнтуватися в складному і суперечливому сучасному світі, 
представляти і захищати свої інтереси, поважаючи інтереси і права 
інших людей, колективно вирішувати загальні проблеми. Вона 
спрямована також на формування в громадян поваги до 
демократичного порядку й забезпечує його державним і суспільним 
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інститутам, тому що без твердого політичного порядку воля окремої 
особистості не може бути реальною.  

Крім того, демократична політична освіта сьогодні покликана 
додати політиці людський вимір, стримувати прояв у політичних діях 
егоцентричної мотивації, нетерпимості й емоційної неврівноваженості, 
а також ідеологічного класового чи націоналістичного ірраціоналізму, 
що нерідко виступає під прапором боротьби за тотальну 
раціоналізацію суспільства.  

За даними деяких досліджень, серед молоді дійсно мало 
популярними є такі поняття, як патріотизм, громадянська позиція, 
політична участь та інші [18, с. 69]. Цей стан відбиває рівень 
політичної свідомості даної категорії населення. Сьогодні вона 
відбиває нестійкі уявлення про власні ідеали, які частіше всього є 
гібридом поширюваних цінностей західної культури та місцевих 
реалій, які пов’язані з руйнуванням цінностей попередніх поколінь.  

Вирішальний вплив на громадянське виховання та орієнтацію 
молоді сьогодні справляють ілюстрації грабіжницького ставлення 
частини політичної і економічної еліти до іншої частини суспільства. 
Саме під їх впливом молода генерація здебільшого виховується в 
атмосфері духовного зубожіння, спустошення, бездушності, 
аморальності, зневіри в майбутньому.  

Однак не можна не помічати й того, що подальше погіршення 
економічної ситуації в країні та посилення інших кризових явищ може 
спричинити зростання політичної активності молоді. І в цій ситуації 
існуюча політична система може бути практично нездатною 
демократичними засобами долати надмірну, а може й агресивну 
політичну активність, ґрунтом якої, безумовно, є певний стан 
ідеологічних пріоритетів серед молоді. Тому при вивченні проблем 
системи політичної освіти окрему увагу в даному дослідженні буде 
звернуто на з’ясування стану ідеологічних орієнтацій молоді, їх 
трансформацій та дослідження можливостей впливу на їх розвиток 
засобами політичної освіти.  

Особливо необхідні політичні знання і навички молодому 
поколінню, що відрізняється великим радикалізмом суджень і дій, 
підвищеною сприйнятливістю до різного роду утопічних ідеологій і 
демагогічних закликів. Саме цим можна пояснити високу актуальність 
такого роду досліджень. Вони покликані зробити свій внесок в 
рішення цілого ряду методологічних проблем. Уточнення понятійного 
апарату є однією з них. Крім зазначеного, свого вирішення вимагають 
суттєві розбіжності як серед вітчизняних, так і зарубіжних дослідників 
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щодо тлумачення фундаментальних понять “політична освіта” та 
“політичне виховання”.  

Американські дослідники вважають, що політична освіта припускає 
вивчення й інформування в галузі політичних дій і політичних діячів. 
Особливо воно зв’язується з “авторитарним розподілом блага між 
людьми”. Дж. Патрик аргументує дану тезу тим, що навчання – це 
відносно постійна зміна в здібностях, що виявляються по досвіду і не 
відповідають фізичній зрілості [132, с. 18]. Людина, що навчилася, 
може робити що-небудь нове як наслідок взаємодії з навколишнім 
середовищем, у нашому випадку – з політичним світом. 

В той же час у західнонімецькій науковій літературі поняття 
“освіта” і “виховання” у відповідності до нашого предмету 
протиставляються в такий спосіб: політична освіта – це свідома і 
систематична, методична і цілеспрямована політична соціалізація, у 
той час як політичне виховання не містить у собі систематичних, 
методичних чи цілеспрямованих педагогічних зусиль, що роблять 
людину політично соціалізованою.  

Наведені визначення не позбавлені недоліків, тому що політична 
освіта і громадянське виховання настільки сильно переплетені, 
особливо в загальноосвітній школі, що нерідко використовуються 
багатьма авторами як синоніми. Однак якщо границями виховання 
виступає найчастіше вік, це дає можливість припустити, що до свого 
повноліття людина є, як правило, громадянином, який сформувався. 
Для освіти такі границі не поставлені.  

Отже, політична освіта є збірним поняттям для шкільного чи 
позашкільного, інститузованого чи вільного, активного чи пасивного, 
вербалізованого чи невербалізованого впливу на особистість чи групу 
з метою сприяння формуванню необхідних знань, навичок поведінки, 
готовності до дії відповідно до “правил гри”, які прийняті в даному 
суспільстві, соціальній, політичній групі, основних політичних 
цінностей, які сповідуються останніми. Дане визначення дає більше 
шансів для поєднання політичної освіти і громадянського виховання 
(при наймі, в шкільному віці), розуміння процесу розподілу освіти і 
виховання на етапі післяшкільної освіти.  

У зв’язку з цим вимагають свого уточнення завдання та зміст системи 
політичної освіти. Поряд із загальновизнаними завданнями оволодіння 
політичними знаннями, досвідом взаємодії і узгодження політичних 
інтересів та формування системи потреб та принципів особистості 
необхідні зусилля з обґрунтування завдання цієї системи по формуванню 
політичної культури молоді в умовах трансформації політичної системи. 
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Також важливим методологічним аспектом даної проблеми є 
характеристика структури існуючої системи політичної освіти в 
Україні та з’ясування її оптимального стану. Вирішення вказаної 
проблеми неминуче поставить завдання зі здійснення порівняльної 
характеристики декількох систем політичної освіти, які існували в 
попередні часи та існують сьогодні при різних формах державного 
ладу і політичних режимах. 

Аналіз праць сучасних вітчизняних науковців показує, що даний 
аспект проблеми вимагає подальшого вивчення та поглиблення 
висновків про шляхи та напрямки значного піднесення впливу 
політичної освіти молоді на її ідеологічні орієнтації, життєву позицію 
та участь у політичному процесі.  

Незважаючи на той факт, що політична освіта сьогодні в нашій 
країні зайняла своє місце в формуванні світогляду широких кіл 
громадян, все ж таки вона сама залишається малодослідженою 
ділянкою освітянської діяльності. З визначенням поняття “політична 
освіта” серйозних проблем начебто не виникає, тому мало хто вдається 
до того, щоб наводити його змістовні визначення. Під ним частіше 
всього розуміють процес отримання систематизованих знань про 
політичне життя суспільства. На практиці такого роду знання частіше 
всього поширюється в поєднанні зі знаннями про економічне та 
духовне життя. Неможливо заперечити факт, що, опановуючи 
історичний досвід, той, хто навчається, одночасно і вивчає всі сфери 
суспільного життя, інакше неможливо зрозуміти закономірності 
історичного розвитку суспільства та всіх його сфер. 

Разом з тим не можна не помітити, що дане поняття інколи часто 
вживається поруч з поняттям “політологічна освіта”. В такій ситуації 
не може не виникати питання про їх тотожність чи відмінність.  

Дану проблему можна вирішити шляхом тлумачення поняття 
“політична освіта” як певної системи передачі знань про політичне 
життя засобами всіх соціальних інституцій, які тією чи іншою мірою 
поширюють знання про нього. Під “політологічною освітою”, скоріше 
всього, слід розуміти систему фахової освіти спеціалістів у галузі 
політичного процесу. З цього приводу склалася певна єдність серед 
дослідників. Більшість із них під політологічною освітою розуміють 
викладання політичних знань, що може здійснюватися на рівні 
фундаментальної науки, на рівні практично-політичної взаємодії та у 
площині повсякденного буття. Як суто фахова, фундаментальна 
політологічна освіта адресується державним управлінцям, науковцям 
та викладачам цієї галузі знань, спрямовується на глибинне осягнення 
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світу політики, держави та права в усій їх складності, суперечливості й 
багатоманітності, на з’ясування тенденцій і закономірностей, 
принципових питань функціонування влади. 

 Таким чином, політологічна освіта – це не стільки ознайомлення зі 
сферою політичного життя, скільки глибоке її дослідження та пізнання 
політичної дійсності в певних закономірностях та її зв’язках з іншими 
сторонами життя суспільства. Саме на користь такого її розуміння 
слугує характеристика її змісту, який складають конкретні проблеми й 
наявні конфлікти, прийоми й методи суспільної взаємодії, впливу на 
маси та на державно-політичні інституції, технології партійно-
політичної роботи, адміністративного управління, способи проведення 
політичних кампаній, політичний аналіз та прогнозування, прийняття 
рішень тощо. 

Припустивши такий підхід, можна твердити, що поняття 
“політична освіта” є більш широким у порівнянні з поняттям 
“політологічна освіта”, оскільки вбирає в себе як систему підготовки 
фахівців політичної сфери, так і систему, по суті, політичного 
просвітництва в суспільстві, тобто поширення знання про політику 
серед тих, для кого вона не є фаховою галуззю. 

У зв’язку з цим, повертаючись до з’ясування питання про 
співвідношення вищезгаданих понять, слід зазначити, що поняття 
“громадянська освіта” не слід ототожнювати з поняттям “політична 
освіта”, оскільки його зміст складають не лише заходи політичного 
просвітництва, які можна розглядати як елементи громадянської 
освіти, але і масштабна система освітянської діяльності держави з 
підготовки фахівців у галузі теорії і практики політики та державного 
управління. Ці поняття мають точки дотику на так званому політико-
функціональному рівні, коли постає проблема вирішення поточних 
завдань соціуму, його груп та інституцій через мобілізацію ресурсів 
системи політичної і громадянської освіти на конкретному 
історичному етапі розвитку (політична дидактика і її застосування на 
практиці).  

Але на інших рівнях політична освіта має цілі, які не є 
характерними для системи громадянської освіти. В першу чергу це 
стосується рівня цілісного пізнання політичного світу, який має, перш 
за все, політико-онтологічні цілі, які автор пов’язує, як зазначалося 
вище, з політологічною освітою.  

Далі слід зауважити, що наведені вище визначення політичної 
освіти, сконструйовані на основі аналізу ідей, виділених у 
вищезазначених, як у вітчизняних, так і зарубіжних, наукових 
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виданнях, мають свої недоліки, тому що дуже близько стикаються з 
поняттям “політична соціалізація”, про яку піде мова далі. Для 
зручності в даному дослідженні під політичною освітою будемо 
розуміти цілеспрямовану політичну соціалізацію. Саме таке розуміння 
поняття “політична освіта” зобов’язує нас приділити увагу 
тлумаченню самого поняття “політична соціалізація”.  

Особистість – одночасно і суб’єкт, і об’єкт політики. При цьому 
неважко помітити, що одні люди виявляють політичну активність 
більшою мірою, інші – меншою, а треті взагалі намагаються “утекти” 
від політики. Одні прагнуть до зміцнення існуючого політичного ладу 
і виявляють конструктивну політичну поведінку, інші, навпаки, 
вживають заходів, які спрямовані на його повалення, і демонструють 
деструктивну позицію. Є і такі, хто легко пристосовується до будь-
якого політичного режиму і будь якої влади. Така розмаїтість видів 
політичної поведінки багато в чому обумовлена характером політичної 
соціалізації особистості. 

У загальному плані соціалізація (від лат. socialis – суспільний) – це 
процес активного відтворення особистістю соціального досвіду, 
здійснюваного у її діяльності і спілкуванні. Політичну соціалізацію 
особистості можна визначити як процес активного відтворення 
особистістю політичного досвіду, визначеної системи норм, цінностей 
і установок політичної діяльності і політичних відносин. Можна 
сказати й інакше: політична соціалізація особистості – це процес, у 
ході якого в особистості формується визначена картина політичного 
світу, накопичується досвід політичної діяльності і політичного 
спілкування. 

Проблема політичної соціалізації є міждисциплінарною галуззю 
дослідження і знаходиться на стику вивчення соціології, психології і 
політології, у результаті чого наука одержала безліч моделей 
постановки і трактування цього поняття. На сьогоднішній день 
найбільш широку теоретичну базу для вивчення питань політичної 
соціалізації представляють роботи західних політологів.  

У 50-60-ті роки ХХ ст. поняття “соціалізація” міцно увійшло в 
науковий обіг політологічних досліджень. Воно стало широко 
використовуватися в роботах Г. Алмонда, С. Верби, Р. Зигеля, 
Д. Істона, Р. Гесса, Е. Даусона, К. Приуїті, П. Шарана, Г. Хаймена. 

Саме з кінця 50-х років ХХ ст. відбувався процес становлення цілої 
низки концепцій політичної соціалізації під впливом різних наукових 
шкіл і напрямків. Наявність великої кількості тлумачень самого цього 
поняття є свідченням того, що процес входження людини в політику 



35 ПОЛІТИЧНА ОСВІТА 

дуже складний і опосередкований великим числом факторів. У зв’язку 
з цим розвиток концепцій політичної соціалізації був тісно пов’язаний 
з політичною практикою, з необхідністю створення найбільш 
ефективних механізмів інтериорізації особистістю, новими 
поколіннями цілей і цінностей пануючої в суспільстві культури.  

Вибір тієї чи іншої моделі політичної соціалізації диктувався типом 
політичної культури, що панувала в суспільстві. Вона обумовлювала 
визначену модель відносин влади й особистості. На сучасні уявлення 
про політичну соціалізацію сильний вплив здійснили ідеї мислителів 
Нового часу – Т. Гоббса та А. Сміта. Саме на основі їх ідей про вічне і 
нескінченне людське бажання влади та інтерес як головної рушійної 
сили політики склалися практично всі сучасні бачення процесу 
політичної соціалізації.  

В даній частині роботи автор не ставить перед собою завдання 
детально аналізувати всю суму сучасних підходів до розуміння 
процесу політичної соціалізації. Свою задачу бачимо лише в 
необхідному уточненні того змісту, яке в даному дослідженні 
вкладається в це поняття при аналізі питань впливу політичної освіти 
як одного з найважливіших складників політичної соціалізації, на 
формування політичної культури індивідів та суспільства. 

Сучасні дослідники даної моделі виходять з того, що інтереси 
людини рухають уперед політичний процес, роблячи людини 
активним суб’єктом політики. При цьому різні механізми влади 
розглядаються як погроза для свободи людини. Тому ліберальні, 
неоконсервативні і ліворадикальні політики різко негативно ставляться 
до будь-яких форм колективності, централізації влади і 
підпорядкування їй людини.  

 Очевидно, що претензії різних моделей політичної соціалізації на 
універсальність і загальність приречені на провал, оскільки процес 
засвоєння політичних цілей і стандартів політичної поведінки в 
кожному конкретному суспільстві специфічний, обумовлений 
особливостями їх культурних середовищ.  

Разом з тим, виходячи з контексту даного дослідження, яке 
пов’язане з цілеспрямованими формами політичної соціалізації, 
необхідно звернути увагу на характеристику концепції “правової 
соціалізації” (Ж. Карбоньє). Її автори витлумачували соціалізацію як 
форму політичного розвитку особистості чи як процес активного 
засвоєння індивідом ідеологічних і політичних цінностей і норм, 
встановлених і пануючих у даному суспільстві, як процес 
перетворення цих норм і цінностей в усвідомлену суб’єктом 
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соціалізації систему власних соціально-політичних установок, що 
визначають в остаточному підсумку позиції і поведінку об’єкта 
соціалізації в політичній системі даного суспільства. Згідно з даною 
концепцією, метою соціалізації називається вироблення адекватних 
позицій стосовно права. Таке тлумачення соціалізації багато в чому 
збігається з цілями цілеспрямованого громадянського виховання, тому 
що такого роду соціалізація здійснюється шляхом активного 
використання тих методів і засобів, що панували в даному суспільстві. 

Саме при такому розумінні соціалізації і є цілеспрямованим, 
політично й ідеологічно орієнтованим виховання. 

До цього слід додати, що у вітчизняній науці довгий час проблеми 
політичної соціалізації розглядалися в основному саме через проблеми 
політичного виховання, політичного навчання й освіти. Певний внесок 
в розробку проблем політичної соціалізації був зроблений і вченими 
радянської доби В.Г. Андрєєвим, А.В. Андрієнковою, С.М. Іко-
ніковою, В.Т. Лісовським та ін. [45].  

Однак важливий тягар політичної системи, ідеологічної 
заангажованості, класового підходу значно звужував можливості 
вільного наукового пошуку. Початок демократичних змін значно 
пожвавив наукову думку. З’явилися роботи з проблем політичної 
соціалізації, що відображали значно ширше загальноцивілізаційне 
бачення проблеми. Значний інтерес викликали роботи радянських 
вчених І.В. Бестужева-Лади, В.В. Москаленко, Є.Б. Шестопал та інших 
[48]. 

Протягом нетривалого часу українською політологічною думкою 
зроблено чимало в напрямку переосмислення ролі та завдання 
політичної соціалізації. З’явилася ціла низка праць, що висвітлюють 
проблеми соціалізації в новому політико-правовому та 
етнокультурному середовищі, громадянської переорієнтації 
особистості. Серед них слід назвати праці В.П. Андрущенка, 
В.М. Бебика, В.С. Лісового, С. Макеєва, А. Надточія, Ю.М. Паханова, 
О. Рудакевича, С.Г. Рябова, П.А. Сергієнка, І.О. Кресіної, О. Стегнія, 
А.П. Чередниченка та інших [46]. Ведуться численні соціологічні 
дослідження стану громадської політичної думки, сприйняття різними 
соціальними верствами та етнонаціональними спільнотами 
новоутвореної державності, стану їх соціального, політичного та 
духовного самопочуття [51]. 

Активно та плідно розробляються проблеми політичної соціалізації 
вченими Російської Федерації, інших країн СНД. Слід назвати 
теоретичні розробки Н.Б. Бородіна, Г.Г. Дилигенського, 
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М.С. Комарова, Л.В. Топчія, С.С. Фролова та інших [49]. І хоча досвід 
політичної соціалізації та умов її здійснення значно різниться в кожній 
новоутвореній країні, новизна підходів має дещо спільне. Саме тому 
вивчення цього досвіду набуває цілком визначеного значення і для 
розуміння політичних та духовних процесів в Україні. 

Разом з тим слід зазначити, що дослідження проблем залучення 
особистості до політики в українській політології ще не повністю 
сформувалось в окремий науковий напрям. Більшість праць щодо цієї 
проблеми розглядають політичну соціалізацію не як окремий предмет 
дослідження, а лише обмежуються розглядом її в загальному контексті 
соціалізації. Спеціальних праць з політичної соціалізації – цієї 
ключової для будівництва державності проблеми – мало. 

Залишаються недостатньо дослідженими механізми оптимізації 
діяльності основних інститутів політичної соціалізації, технології 
формування політично активної, з досить високим рівнем політичної 
культури особистості й інші питання. Дане дослідження одним зі своїх 
завдань якраз і бачить розгляд політичної освіти як важливого каналу 
політичної соціалізації, формування демократичної політичної 
свідомості та відповідної політичної культури. Саме вищезазначене 
дає можливість перейти до розгляду ще одного дуже важливого 
поняття, необхідного для даного дослідження, – “громадянська 
культура”.  

Воно, безумовно, є одним з ключових понять цього дослідження, 
оскільки саме в ньому, з одного боку, вміщені основні наслідки всього 
політичного процесу, а з іншого боку, воно відбиває характеристики, 
якими обумовлений сам політичний процес. Слід зазначити, що в 
науковій літературі достатньо ґрунтовно досліджено питання 
тлумачення зазначеного поняття. Нам залишається внести деякі 
уточнення його трактування в конкретному зв’язку з поняттями 
“політична соціалізація” та “політична культура”.  

При цьому слід зазначити, що практично універсальним 
тлумаченням базового поняття “політична культура” є його розуміння 
як сукупності індивідуальних позицій та орієнтацій учасників даної 
політичної системи та суб’єктивної сфери, яка складає основу 
політичних дій та надає їм відповідне значення. Таке розуміння цього 
поняття стало поширюватися в науковому світі після відомої роботи 
Г. Алмонда та С. Верби “Громадянська культура” [4]. Вона поклала 
початок сучасному етапу вивчення питань політичної культури. 
Сьогодні, в умовах глибоких соціально-економічних та політичних 
перетворень, кризи ціннісних орієнтацій, деформації соціальних і 
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політичних інституцій, пошуку найбільш оптимальних шляхів та 
засобів демократичних перетворень, розвитку громадянського 
суспільства увага до питань відповідних типів політичної культури 
помітно зросла. 

Особливу увагу викликає один з різновидів політичної культури, 
яким виступає громадянська культура, оскільки багато дослідників цієї 
проблеми вважає саме цей тип найбільш оптимальним в умовах 
суспільства, що демократизується. Поняття “громадянська культура” 
відбиває певну модель політичної культури, яка відповідає 
демократичній індустріальній системі. Не вдаючись в академічні 
тлумачення даного поняття, звернемо увагу на деякі практичні аспекти 
культивування та ствердження саме громадянського типу політичної 
культури. 

Формування громадянської культури – це складний та 
багатогранний процес, зміст якого багато в чому залежить від 
характеру зв’язків індивіда з історичним минулим, з існуючими 
політичними інститутами, стан яких безпосередньо пов’язаний з 
реаліями соціально-політичного процесу. В не меншій мірі його зміст 
пов’язаний і з якістю реалізації соціалізаційних функцій суспільства і 
держави, а також він може визначатися багатьма, часто 
непередбачуваними, зовнішніми та випадковими соціальними 
ситуаціями.  

Дане розуміння означає, що сьогодні вкрай недостатнім для вчених 
та практиків політичного життя є описування специфіки громадянської 
культури, її функцій та її стану. Нагальним стає завдання вивчення 
закономірностей механізму формування громадянської культури. Це 
дозволить нам з’ясувати особливу роль, місце та значення кожного з її 
структурних елементів, в тому числі і політичної соціалізації та освіти. 
Дане дослідження серед інших завдань якраз і спрямоване на розгляд всієї 
суми чинників політичної освіти, які здатні вплинути на зміцнення саме 
громадянського типу політичної культури в нашому суспільстві.  

На жаль, аналіз досліджень саме цих аспектів політичної культури 
показує, що сьогодні явно недооцінюються можливості політичної 
освіти на формування бажаного типу політичної культури. Помилково 
акценти робляться на політичні традиції, які розглядаються чи не як 
найважливіший спосіб передачі зразків політичної свідомості та 
поведінки. Не применшуючи значення традицій, слід зазначити, що в 
умовах суспільства, яке переживає стадію глибокого оновлення 
системи цінностей, визначення нових ідеалів та цілей, надзвичайного 
значення набирають засоби їх компетентного поширення. Одним з 
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таких засобів виступає система політичної освіти широких кіл 
населення. 

В сучасній Україні в результаті зміни політичної системи, 
руйнування старої системи цінностей перед суспільством постали 
складні питання. Серед них питання про систему цінностей, яка може 
стати основою злагоди різних соціальних груп. Старі моделі 
політичної поведінки і участі, які засвоєні старшим поколінням, не 
співпадають з новими політичними реаліями та дезорієнтують 
особистість. Нові моделі формуються та засвоюються вкрай повільно. 
Саме з цієї причини питання політичної освіти набирають неабиякої 
актуальності. Адже саме її засобами забезпечується знайомство та 
засвоєння на об’єктивній науковій основі вітчизняного та зарубіжного 
політичного досвіду. Політична освіта дає можливість осягнути 
індивіду порядок функціонування політичної системи та озброїтися 
знанням способів впливу на неї з метою реалізації власних та групових 
інтересів. 

 Таким чином, можемо сміливо твердити про те, що дана система 
стає не тільки важливим каналом політичної соціалізації, а може 
розглядатися як один з безпосередніх чинників самого політичного 
процесу. В даному монографічному дослідженні будемо намагатися 
довести вказане твердження через пошук та відображення 
безпосередніх впливів ефективних систем політичної освіти на 
політичні трансформації.  

Далі слід зауважити, що у функціональному аспекті для політичної 
освіти необхідно виділити такі поняття, як “індоктринація” та 
“демократична політична освіта”. Перше – від англійського 
“indoctrination”, що означає у сучасній англійській мові – поряд з 
“навчанням”, “навіювання ідей” і “ідеологічну обробку” [141, с. 264]. 
Такий зміст даний термін мав не завжди. Справа в тім, що в результаті 
соціальної і мовної еволюції латинське слово “doctrina”, що розумілося 
спочатку як навчання, наука, наукові знання, ученість, з часом все 
віддалялося від свого споконвічного змісту, знаходячи політичні й 
ідеологічні конотації. І вже сьогодні воно більш асоціюється з 
політичною системою, політичною теорією чи її окремими 
елементами. Однак у нашому випадку старе і нове значення фактично 
збіглися в такому явищі, як тоталітарна індоктринація. Воно 
характерно для тоталітарних режимів і, як правило, не включається в 
поняття “політична освіта”, оскільки пов’язано з насильницьким 
насадженням безальтернативної доктрини всіма наявними в 
суспільстві засобами і на всіх рівнях. Система “політпросу”, яка 
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склалася за радянських часів, багато в чому може бути певним 
класичним зразком індоктринації.  

В цій частині роботи можна обмежитися саме такою 
характеристикою вказаного поняття. Але поставлені завдання даного 
дослідження вимагають від нас детальної характеристики його змісту 
у відповідних політичних системах. Тому в окремому розділі даного 
дослідження буде здійснена спроба дати характеристику ролі 
політико-освітянських засобів в умовах функціонування окремих 
тоталітарних режимів.  

Таким чином, за своєю суттю індоктринація – щось набагато більш 
ефективне, ніж пропаганда, що тривіально розуміється і має вкрай 
широке соціальне охоплення. Проте у методах впливу обох 
інструментів обробки свідомості чимало загального. І тут дуже 
доречний механічний термін “обробка” стосовно ідеологічного 
впливу.  

Поняття ж “демократична політична освіта”, хоча і збігається за 
критерієм з базовим поняттям, тобто “політична освіта”, але є як би 
його “конкретним проявом”. Це важливо підкреслити, оскільки саме 
такий характер освіти є природним для неї та дозволяє їй бути не чим 
іншим, як засобом опанування багатостороннього людського досвіду, 
в тому числі і в політичній сфері. 

Крім цього, слід зазначити, що чим більше демократизується 
суспільство, тим гостріше його потреба в знаннях про людину, 
суспільство, його історію, тим більше відчувається необхідність у 
культурному розвитку кожного громадянина. У тоталітарному 
суспільстві немає потреби в культурній, широко освіченій людині. 
Такому суспільству необхідний фахівець, що зміг би виконати 
конкретне передбачене для нього завдання – і не більше.  

У демократичному суспільстві від кожного потрібна універсальна 
освіта, яка б дозволяла людині жити по-людськи і не бути об’єктом 
різного роду маніпуляцій. 

Демократія несумісна з неуцтвом. Вона або відкидає його, або, 
нездатна справитися з ним, неминуче деградує в диктатуру. 
Демократичні свободи, як показала політична практика, тільки тоді 
можуть приносити відчутні плоди і для особистості, і для суспільства, 
коли вони спираються на високу компетентність людей. Тому можна 
сказати, що, з одного боку, демократія без повноцінної освіти просто 
неможлива, а з іншого боку, і повноцінна освіта неможлива без 
демократії. 

Людина в демократичному суспільстві живе в багатомірному 
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просторі культури, і його буття визначається тим, якими мовами 
культури вона володіє. Тут кожний вибирає свій шлях. 

Задача системи освіти полягає в тому, щоб надати всім, хто 
навчається, широкі можливості вибору, навчити їх вільно рухатися в 
просторі ідей, у світі образів, поглибити їх мислення й емоційне 
сприйняття дійсності, допомогти виробити цілісний погляд на світ, 
сформуватися повноцінними громадянами країни. 

Демократизація освіти – найважливіша складова частина процесу 
демократизації світового співтовариства. Вона відноситься і до 
керування освітою, і до здійснення навчального процесу. Вона 
проникає й у сам зміст освіти, що усе більше орієнтується на 
реалізацію в системі освіти невід’ємних прав людини, прилучення її до 
загальнолюдських цінностей, на формування духу взаєморозуміння 
між різними народами, на повагу чужих поглядів. 

Система цінностей, якою керується людина у своєму житті, є його 
особистою справою. Буде людина християнином чи мусульманином, 
атеїстом, лібералом чи консерватором, прихильником марксизму чи 
його супротивником – це стосується тільки її. 

У демократичному суспільстві всі люди повинні мати рівні права, 
незалежно від своїх переконань, політичної орієнтації чи ставлення до 
релігії. Держава в демократичному суспільстві не має права 
нав’язувати тому, хто навчається, будь-який світогляд. Але вона 
зобов’язана зробити все можливе, щоб вільне самовизначення 
особистості здійснювалося усвідомлено, на основі фундаментальних 
знань. 

Як зазначалося вище, одним з важливих завдань даного 
дослідження є з’ясування питань взаємозв’язку політичної дидактики з 
процесом формування політичної та правової свідомості індивідів та 
великих груп населення в сучасному світі, яка швидко 
трансформується. Зокрема, це стосується змістовних характеристик 
важливих засобів впливу на світогляд людей, якими є сучасні системи 
громадянської та політичної освіти.  

Актуальність цього завдання можна пояснити тим фактом, що 
сьогодні все відчутнішими стають тенденції постійного зростання ролі 
інформаційних та освітянських елементів в суспільному процесі. 
Незважаючи на численні застереження проти політизації системи 
освіти, які обумовлені сумним досвідом і результатами індоктринації в 
попередні історичні періоди, “політичне” значення всієї системи 
освіти неодмінно зростає і, скоріше всього, його не втратить у 
майбутньому, оскільки вона завжди виступала і продовжує виступати 
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потужним ендогенним чинником політичного процесу. Такого роду 
твердження спираються на впевненість у тому, що процес становлення 
та розвитку національної системи освіти має вирішальне значення при 
творенні самосвідомості народу, формуванні його власної культури, 
адже всі культурні основи закладаються таки освітою.  

Сьогодні все більш зрозумілим стає твердження про те, що основні 
проблеми будь-яких суспільних перетворень пов’язані, багато в чому, 
з трансформацією свідомості всіх соціальних верств. Втім і досі в 
Україні, яка переживає перехід до принципово нових основ 
політичного та економічного влаштування, проблемам 
цілеспрямованої та раціональної трансформації суспільної свідомості 
приділяється недостатньо уваги з боку правлячих сил та відповідних 
суспільних інституцій. Напевне, через те, що частина людей, які, 
призвичаївшись до маніпуляцій і популізму як головних засобів 
впливу на поведінку громадян, залишається практично не 
зацікавленою у розгортанні масштабних та системних заходів з 
формування стрункої системи соціального просвітництва. 

Натомість відбувається нестримне культивування суто західних 
зразків політичної та економічної культури, що не може бути 
кваліфіковане як свідома цілеспрямована політика впровадження 
реального досвіду раціоналізації суспільного життя. Навпаки, в цьому, 
скоріше, можна побачити намагання відволікти частину населення, 
особливо молодь, він гострих соціальних проблем, запропонувати їй 
систему цінностей, яка б спрямовувала їх активність у далекі від 
реальних політичних проблем галузі. 

Втім, поступово формується прошарок науковців, прагматичних і 
відповідальних політиків та громадських діячів, що наполегливо 
наголошують на необхідності поєднувати будь-які перетворення в 
суспільстві із формуванням людини, відповідної моделі перетвореного 
суспільства. Без такого поєднання влада в суспільстві приречена 
постійно зіштовхуватися з напівсвідомим опором тієї частини 
населення, умови існування якої, в першу чергу матеріальні, 
погіршуються в результаті перетворень. 

Спираючись на окремі висновки ряду дослідників, у даному розділі 
прагнемо дослідити, в першу чергу, питання впливу політичної освіти 
на демократизацію свідомості населення нашої держави, яке прагне 
позитивних змін, але якому часто не вистачає необхідного знання 
закономірностей соціального розвитку та досвіду практичної 
політичної діяльності з використанням всього демократичного 
арсеналу політичної боротьби. При цьому автор розуміє всі складнощі 
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даного завдання, які в, першу чергу, пов’язані з глибокими 
відмінностями інтересів різних соціальних прошарків. На жаль, 
сьогодні вони по-різному розуміють сутність перетворень, які 
здійснюються, та бачать в них вигідні для себе сторони.  

Сьогодні здійснення перетворень в нашому суспільстві під гаслом 
демократизації суспільства в дійсності мало співпадають з основними 
принципами самої демократії. Будь-які дії владних інституцій сьогодні 
супроводжуються коментарями про бажання і прагнення захистити 
інтереси народу, хоч сам народ в абсолютній більшості не вірить у те, 
що влада в державі належить саме йому.  

Більшість індивідів у нашому суспільстві мають викривлене 
поняття демократії, ринкової економіки і т.п. Значна частина з них 
сприймає її як вседозволеність, безвідповідальність та “мутну воду”. 
На цьому прикладі можна бачити, що сучасна політична свідомість 
аморфна і суперечлива. Одні і ті ж люди можуть одночасно виступати 
за вільне підприємництво та підсилення ролі й участі держави в 
виробництві. Велика кількість представників старшого покоління, 
прагнучи покращити своє життя, єдину можливість для цього вбачає в 
поверненні до “старого порядку”. Ситуація, що склалася, багато в чому 
подібна до тієї, яка існує в більшій частині постсоціалістичного 
простору та привертає до себе увагу як вітчизняних, так і зарубіжних 
науковців.  

Екстраполюючи зазначену вище ситуацію на широкі групи 
населення, ми можемо припустити, що якась частина суспільства 
активно протидіє і опирається деяким новаціям, в яких зацікавлена, в 
першу чергу, саме вона, а частіше всього перетворюється на об’єкт 
маніпуляцій з боку не тільки місцевих активістів різних політичних 
угруповань, а й масштабних інтерпретацій стратегічних завдань 
держави чи окремих її інституцій з боку офіційних представників 
самої держави. Часто можна помітити, що населення достатньо 
одностайно передбачено реагує на різного роду заяви щодо викриття 
окремих “винуватців” існуючих негараздів у суспільстві або 
зосереджує свою увагу на різноманітних політичних “сенсаціях”, які в 
дійсності є лише малозначущими проявами дійсних і серйозних 
проблем суспільного життя, виявляючи нездатність побачити їх та 
зрозуміти. Особливо ця проблема є актуальною для молодого 
покоління нашої держави, адже саме воно є найліпшим “матеріалом” 
різноманітних маніпуляцій, свідомих розрахунків щодо використання 
потрібної позиції молоді в “політичній грі” різними політичними 
силами.  
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В грудні 2000 року Асоціація молодих миколаївських політологів і 
політиків провела перший етап соціологічного дослідження в рамках 
проекту “Моніторингове дослідження студентської молоді м. 
Миколаєва 2000-2001”. Метою дослідження було відтворення стану та 
тенденцій в політичних орієнтаціях студентства міста Миколаєва. В 
ході дослідження було опитано 806 студентів віком від 18 до 28 років 
гуманітарних і технічних спеціальностей з усіх навчальних закладів 
міста III-IV рівнів акредитації. Згідно з його окремими результатами 
лише 40% респондентів довіряють своїм політичним обранцям, а 60% 
– вважають, що молодь використали і забули про її існування.  

Таке становище сьогодні не може не ставити питання перед 
дослідниками політичного процесу в нашій державі про необхідність 
вивчення шляхів його подолання. Сьогодні абсолютно очевидно, що 
перспективи становлення відкритого демократичного суспільства в 
Україні тісно пов’язані з демократизацією масової свідомості, яка 
володіє дієвим потенціалом, здатним впливати на хід подій. Крім 
цього, вказані перспективи багато в чому залежать від стану 
формування нового покоління політичної еліти, яка володіє 
відповідним рівнем знань, поділяє цінності відкритого суспільства та 
засвоїла сучасні технології розробки і втілення політичних рішень, які 
здатні мінімізувати негативні наслідки перетворень у суспільстві. 

Всі вказані умови найтіснішим чином пов’язані з процесом 
політичної соціалізації, тобто набуттям необхідного досвіду 
політичної діяльності членами суспільства, які здатні швидко долати 
стереотипи та установки, що склалися або успадковані суспільством.  

Значна роль у політичній соціалізації, формуванні самосвідомості 
молодих людей належить освіті. Залежність стану суспільства від 
здібностей і якостей індивідів, що його складають, їх освіти – давно є 
очевидною. Ця залежність обумовлює той факт, що розвинуті країни 
постійно вкладають у сферу освіти все більшу частку валового 
національного продукту.  

Розуміючи освіту як процес набуття знань про всі сторони 
суспільного життя та природи і сприймаючи його як неподільний 
комплекс, все ж таки для даного дослідження виокремимо її елемент, 
який пов’язаний з отриманням системи знань про політичний світ 
суспільства.  

Важливою стороною такого розуміння стану речей в нашій країні 
повинно бути і бачення можливих шляхів вирішення вказаних 
проблем, удосконалення системи та підвищення ролі політичної освіти 
як важливого засобу піднесення політичної свідомості різних верств 
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населення, і в першу чергу молодого покоління. У зв’язку з цим 
особливої уваги заслуговує наступний ряд проблем. 

Перш за все, слід торкнутися питань розвитку політичної науки, 
оскільки саме від її стану багато в чому залежить зміст знань про 
політичний світ та удосконалення системи їх поширення. При цьому 
слід зробити не зайве зауваження про те, що в даному дослідженні в 
окремому розділі ґрунтовно досліджуються напрямки розвитку та 
проблеми світової та вітчизняної політичної думки, оскільки це є 
окремим завданням цієї наукової роботи. Розгляд цього питання автор 
виключно пов’язує з певним впливом стану політичної науки на якість 
політичної освіти, а тому вважаємо за необхідне позначити найбільш 
значні питання стану політичної науки сьогодні в Україні. 

Проблеми становлення і розвитку вітчизняної політичної науки 
стають все більш очевидними. Політичні зміни, що відбулися за 
останнє десятиліття в нашій країні і в усьому світі, вимагають наукової 
оцінки й осмислення. На жаль, і ми самі, і наші зарубіжні колеги все 
ще далекі від того, щоб дати задовільні пояснення цим змінам, оцінити 
підсумки і тенденції політичного розвитку, які проявилися в сторіччі, 
що завершилося, і в рамках пережитої нами епохи взагалі.  

Для просування вперед у вирішенні цих і інших проблем 
політологічного знання необхідна переоцінка теоретичних парадигм і 
методологічних основ усього комплексу наукового вивчення політики. 
В Україні, як і в інших пострадянських державах, проблеми розвитку 
політичних досліджень виявилися ускладнені тим, що на тлі загальної 
кризи наукових парадигм доводиться мати справу і зі специфічними 
викликами. Мова йде, насамперед, про звільнення від догматичних, 
ненаукових ідеологізованих схем. Сьогодні настільки актуальними є 
питання подолання стереотипів “старого” світосприйняття, наскільки 
актуальні завдання подолання поверхневого “пробуржуазного” і 
національного школярства.  

Це означає, що магістральний методологічний шлях вітчизняної 
політичної думки не може якимось чином не пролягати через критичне 
засвоєння заново марксистського методу і наукових результатів 
радянської епохи, їх збагачення і доповнення найціннішими 
відкриттями і досягненнями інших методологічних підходів – від 
біхевіоризму до функціоналізму. Для цього необхідна консолідація 
професійного політологічного співтовариства. Поки воно існує, 
скоріше потенційно, ніж реально. Політологи в Україні, як і раніше, 
нерідко сперечаються з ідеологічних, а не теоретичних питань. 
“Експерти” розійшлися по партіях і рухах і, як у радянські часи, 
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змушені теоретично “обслуговувати” їх інтереси. Вибори останніх 
років показали недостачу неангажованих фахівців, як, утім, і 
неангажованих видань, що надають їм можливість висловитися.  

Поруч з названими однією з головних проблем розвитку політичної 
науки залишається питання про її деміфологізацію. На жаль, значна 
частина політологічних праць обтяжені цілою низкою штампів, які є 
свідченням інколи навіть свідомого, некритичного сприйняття як 
минулого, так і дійсності. В першу чергу, це стосується поширення міфу 
про демократичний характер існуючої політичної системи та політичного 
режиму. Можна погодитися з думкою окремих дослідників, що існуюча 
суперечність між конституційною і реально існуючою системою 
політичних відносин спричинила наявність низки тенденцій у вітчизняній 
політичній думці стосовно досліджень політичного процесу в Україні. 
Серед них на особливу увагу заслуговує тенденція, яка уособлюється 
офіційною та напівофіційною наукою. “Її основна ознака – дослідження 
віртуально існуючих речей, таких як поділ українських партій на “праві” 
та “ліві “, місцеве самоврядування, система стримок та противаг. Тобто 
речей хоча і не дуже актуальних, інколи навіть не потрібних або ж й 
шкідливих для адекватного розуміння сутності політичного процесу в 
державі, зате безпечних з точки зору дослідника. За умови відсутності 
відвертої цензури виявилось, що найгірший її різновид – це самоцензура” 
[56, с. 3].  

У зв’язку з таким становищем перед політологічною освітою стоїть 
актуальна проблема навчання самостійному аналізу процесів, що 
відбуваються в українському суспільстві. Саме такий підхід багато в 
чому буде сприяти подоланню репродуктивного монологічного 
характеру мислення і формуванню відкритої політичної культури, яка 
припускає сприйняття власних політичних поглядів і інтересів як 
рівнозначних з інтересами і поглядами представників інших позицій. 
Вона вимагає полілогічної організації мислення, для становлення 
якого необхідним є розвиток здатності індивіда до абстрактного 
логічного мислення і рефлексії, що допомагає сприймати політику не 
тільки як “боротьбу за владу” (що традиційно для пострадянської 
свідомості), але, насамперед, як вміння жити разом.  

Крім сказаного, одним з напрямків вирішення зазначеної проблеми 
є прилучення тих, хто знайомиться з політичним світом, до наукової 
поняттєво-термінологічної системи як мови спілкування, яка очищена 
від пропагандистських і публіцистичних нашарувань, без якого 
неможливий діалог між різними позиціями. Безумовно, в цьому 
питанні вирішальне місце належить дослідникам та викладачам 
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політичних наук. Позитивним кроком, який в майбутньому буде 
сприяти вирішенню вказаної проблеми, є підготовка в багатьох вузах 
України студентів-політологів. Потреба суспільства у фахівцях з 
політологічною освітою навіть у країнах зі стабільними 
демократичними режимами порівняна тільки з потребою в юристах і 
економістах. Для нашого перехідного суспільства об’єктивно вона є 
вищою.  

Далі необхідно зупинитися на сучасному стані реалізації основних 
функцій та завдань політичної науки в нашому суспільстві та головних 
її завданнях. На сьогодні правляча еліта якоюсь мірою виявила попит 
тільки на одну функцію політології – інструментальну. При цьому 
справедливо буде відзначити, що верхівку суспільства, яка долучена 
до реальної боротьби за владу, більшою мірою цікавлять наукові 
висновки щодо партійної стратегії і тактики та технології їх реалізації 
в ході виборчих кампаній, а не в державному управлінні.  

Сьогодні у боротьбі за владу різні політичні угруповання змушені 
апелювати до суспільної думки. Як відзначають фахівці, при 
нинішньому стані масової політичної культури 30-40% виборців 
сьогодні можна “настроїти” на голосування за що завгодно, при 
наявності ресурсів і професійних іміджмейкерів [87, с. 59]. Вибори в 
Верховну Раду України у 1998, 2002 роках, Президента України у 1999 
році і наступні вибори ключових фігур представницької влади в 
регіонах стимулювали бурхливий розвиток ринку політичного 
консалтингу і виборчих технологій. У державному бюджеті й у 
фінансово-промислових структур, які стоять за тими чи іншими 
претендентами на владу, досить коштів на дорогі виборчі технології, 
які використовуються, скоріше, як інструмент маніпулювання 
суспільною думкою, ніж інструмент завоювання підтримки своїх 
намірів та політичних програм. Від того, що сьогодні щедро 
витрачаються кошти на політичну рекламу і пропаганду виборчих 
програм партій і кандидатів, і при цьому абсолютна більшість з них 
залишається на папері, виборці апріорі впевнені в їх утопічності та 
неправдивості.  

На жаль, сьогодні вибір щодо засобів збереження правлячого 
становища зроблений політичною верхівкою на користь технологічних 
маніпуляцій. Це не є для неї гарантією стабільного та безхмарного 
становища. Маніпуляції, викривляючи свідомість громадян нашої 
держави, сприяють її міфологізації і, в кінцевому результаті, в 
політичній участі багатьох породжують екстремізм, радикалізм та 
недовіру до будь-яких прогресивних змін в суспільному житті, які в 
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подальшому можуть бути спрямованими саме проти авторів та 
користувачів технологічної еквілібристики.  

Саме про це свідчить сучасний стан політичної боротьби в 
суспільстві, коли опозиція не бачить іншого шляху в боротьбі за владу, 
ніж блокування роботи Верховної Ради чи влаштування масштабних 
акцій протесту громадян, які самі погано розрізняють політичні 
програми правлячих сил від програм опозиції, яку вони підтримують 
лише тому, що вона проти існуючого становища. При цьому когось ще 
дивує те, що в опозиційних рядах одночасно зібрані як “ліві”, так і 
“праві” сили. В даній ситуації ідеологічні засади, які, так чи інакше, 
пов’язані з усвідомленою прихильністю до тих чи інших ціннісних 
пріоритетів, не мають першочергового значення, оскільки, по-перше, 
для власної ідентифікації себе як учасника тієї чи іншої політичної 
сили з цими цінностями треба бути елементарно знайомим, а по-друге, 
для того, щоб висунути гасло “Геть!”, достатньо відчуття дискомфорту 
в існуючому соціальному середовищі. Тобто прихильників “лівих” і 
“правих” сьогодні єднає відчуття власної незахищеності, причому не 
тільки соціальної, але й правової і політичної, які більш гостро 
відчуваються новою економічною елітою та інтелігенцією. 

Очевидно, що набагато продуктивнішим як для суспільства, так і 
для тих, хто його очолює, є шлях наукового діагностування своїх 
політичних програм і курсів на відповідність тенденціям соціального 
прогресу, реальним можливостям та стану розвитку нашого 
суспільства, а не власним миттєвим бажанням. Поряд з цим неабиякої 
ваги набирають завдання щодо використання наукових розробок 
бажаних і можливих варіантів розвитку політичного процесу, які 
тверезо враховують, а не відбивають інтуїтивні відчуття, вплив на 
нього різноманітних економічних, соціальних, ідеологічних, 
міжнародних та інших факторів. 

Пошук оптимальних форм організації суспільства, способів і 
засобів досягнення соціального консенсусу природно стимулює 
формування порівняльної політології, предмет якої – порівняльний 
аналіз політичних інститутів і культури різних суспільств. Її поява 
стала можливою у рамках загальної закономірності розвитку науки на 
рубежі століття, що починається, – інтеграції й інтернаціоналізації 
наукового знання. У перехідному суспільстві, що ще не зробило 
остаточний вибір, порівняльний аспект знання про світ політики має 
особливе значення.  

Ще раз слід звернути увагу на об’єктивну зацікавленість нашого 
суспільства і його політичної еліти у виробленні здатності громадян 
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раціонально-критично оцінювати політичний процес, вільно 
самовизначатися в політичному житті. Саме ці якості політичної 
свідомості є реальною альтернативою запобігання нинішнього стану 
зневіри в можливу перспективу демократичних перетворень, глухої 
духовної опозиції значної частини суспільства до цінностей, що 
культивуються. Вони здатні створити атмосферу підтримки 
громадською думкою тих політичних сил, які в дійсності здатні діяти з 
найвищою продуктивністю і при цьому розраховувати на заслужену 
винагороду і визнання від суспільства. Отримана винагорода стає 
результатом суспільно-корисної праці, а не загадково-прихованого 
привласнення, що викликає в суспільстві постійне здивування та 
обурення. Саме така основа є стабільним і тривким ґрунтом для 
висококваліфікованої управлінської еліти, яка позбавляє пересічних 
громадян від сприйняття її як паразитуючого елементу та перетворює 
їх на толерантних супутників у зрозумілому і визначеному курсі.  

Сьогодні ж, навпаки, відчувається схильність тих, хто має в 
суспільстві реальну владу до латентної політики. Багато в чому таке 
становище пояснюється реальною нездатністю значної частини 
суспільства об’єктивно-критично оцінювати як свою роль і інтереси, 
так і місце і значення діючих політичних сил в їх реалізації. При 
такому становищі наївно сподіватися на безумовну підтримку 
громадян навіть найпрогресивніших кроків по задоволенню реальних 
потреб як всього суспільства, так і окремих його груп. Але це не 
означає, що політичні сили лише повинні прагнути майстерно і 
привабливо представляти суспільству свої устремління. Скоріше 
всього, треба досягати становища, коли громадяни, незважаючи на 
певні складнощі для себе особисто, свідомо погоджуються на 
запропоновані управляючими кроки, які є необхідністю, що 
спрямовані на забезпечення загального розвитку та вирішення 
нагальних соціальних завдань. 

Практично єдиним шляхом подолання даної перешкоди на шляху 
сучасного розвитку нашого суспільства є шлях ґрунтовних заходів по 
формуванню нових якостей свідомості індивідів – громадян нашої 
держави. Намагаючись не перебільшувати в порівнянні з іншими 
чинниками значення політичної освіти, все ж таки слід визнати її 
ключову роль. Оскільки саме вона покликана поширити знання про 
механізм і закономірності політичного життя, його зв’язки з іншими 
сферами суспільного буття. Іншими словами, тільки зрозумівши 
інтегруючі, регулюючі, розподільчі, соціалізуючі механізми політики, 
громадяни стають здатними свідомо скористатися своїм правовим, 
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господарчим та етичним досвідом на шляху своєї самореалізації і відстоювання 
власних інтересів, поєднаних з інтересами та об’єктивними завданнями суспільства.  

Певним свідченням правильності такої оцінки ролі політичної свідомості є 
підсилення уваги дослідників до проблем громадянської освіти і виховання. 
Сьогодні і в нашій державі, і за її межами можна побачити значну кількість 
публікацій, різноманітних заходів, які спрямовані на вивчення проблем 
формування громадянської культури. В центрі даної проблеми знаходяться 
питання організації громадянської освіти, в першу чергу серед дітей і молоді. Не 
вдаючись у всю багатогранність даного напрямку наукових досліджень, слід 
відзначити всю важливість такого роду розробок, оскільки вони допомагають 
реально відбити важливі напрямки зростання громадянської свідомості як 
умови подальшого розвитку процесу демократизації нашого суспільства.  

Досліджуючи ряд концепцій громадянської освіти в Україні [“Концепція 
громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української 
державності” (АПН України), “Концепція громадянської освіти в Україні” 
(Інститут громадянської освіти НАУКМА), – вже винесені на громадське 
обговорення. Також запропонована на розгляд громадськості Концепція 
громадянської освіти, розроблена в рамках “Трансатлантичної програми 
підтримки громадянського суспільства в Україні”, що включає в себе 
широкомасштабний проект “Освіта для демократії в Україні”], не можна не 
звернути увагу на те, що більшість дослідників серцевину її бачать у поширенні 
знання про політичний світ, адже знання основ конституційного ладу держави, 
виборчих систем і прав, завдань і механізмів діяльності державних і 
громадських інституцій своєю основою спирається на політичну теорію і 
практику. Тому, безумовно, політична освіта поруч з правовою та багатьма 
напрямками гуманітарного знання стає головною умовою формування багатьох 
дуже важливих для демократичного суспільства якостей індивіда, які 
перетворюють його на свідому активну діючу особу політичного, економічного, 
духовного життя суспільства, що саме по собі і є реальним втіленням 
демократії. Певною умовою просування в даному напрямку є реалізація 
соціалізаційної, діагностичної функцій та функції політичної рефлексії, які 
притаманні політичній науці.  

Їх реалізація здатна реально сприяти раціоналізації суспільного розвитку в 
сучасних непростих умовах переходу від малодемократичної політичної 
системи до тієї, яка поки що свідомими зусиллями небагатьох прагне не тільки 
називатися, але й стати більш демократичною.  

Далі слід зазначити, що сьогодні проблеми формування демократичних 
ознак політичної свідомості громадян української держави пов’язані не лише з 
зазначеними вище складнощами політичної науки та політологічної освіти. 
Якщо вийти за стіни навчальних закладів, то зустрінемося з великою кількістю 
людей, які практично повністю відсторонені від процесу отримання 
систематизованих знань про важливу сферу їх життя, де представляються та 
задовольняються їх життєво важливі інтереси. Це, в першу чергу, представники 
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старшого покоління, хоча серед них значну масу складають і молоді люди, 
які мають мінімальну загальну освіту та низьку політичну культуру. Вони ще 
довгий час будуть залишатися важливим полюсом політичних настроїв. У 
такій ситуації не може не виникати питання про засоби впливу на їх 
політичну свідомість. Чи слід залишити справу її розвитку на долю стихії та 
маніпулятивних зусиль окремих політичних сил та ангажованих ЗМІ, чи 
суспільство в особі різноманітних державних і громадських інституцій 
повинно докласти зусиль до системної та цілеспрямованої її демократизації?  

Якщо визнати об’єктивну зацікавленість нашого суспільства в останньому 
варіанті, то це передбачає розробку цілої низки заходів із формування і 
підтримки системи політичної освіти, яка буде охоплювати всі верстви 
населення. Першими кроками в цьому напрямку слід вважати кроки частини 
науковців та громадських діячів, які докладають зусиль до розвитку 
громадянської і політичної освіти в Україні. Вони сьогодні об’єднані в ряд 
громадських організацій та фондів, які бачать свою мету в навчанні жити за 
умов демократичного устрою, сприянні розвитку громадянської культури 
населення, в першу чергу учнів та молоді нашої країни. Завдяки їх діяльності 
виробляються її концептуальні засади, підвищується кваліфікація вчителів та 
викладачів навчальних закладів різного рівня, ще багато чого, потрібного для 
розвитку правової та політичної культури громадян України. Але зрозуміло, 
що цього поки цілком не достатньо.  

 Кінцева мета політичної освіти укладається в максимальне 
удосконалення здатності громадян самостійно аналізувати й інтерпретувати 
на основі отриманого знання зміст і динаміку подій політичного життя для 
того, щоб вони могли не тільки орієнтуватися в процесах, що відбуваються, 
але і цілеспрямовано впливати на них у відповідності зі своїм положенням у 
суспільстві – просто “відповідальних і свідомих” виборців, працівників ЗМІ, 
співробітників апарату державного керування і влади. представників бізнесу, 
академічної науки і вищої школи і т.д.  

Безсумнівно, що людська цивілізація зможе вижити як освітня цивілізація, 
а конкретні суспільства конкретних країн – як освітні суспільства. Освіта є 
ведучим соціогенетичним механізмом, який забезпечує розвиток суспільного 
інтелекту. Вона стає головним відтворювачем “людського капіталу” як 
двигуна наукомістких, освітоємних, інтелектуалоємних технологій. Саме це 
змушує розглядати освіту як вищий пріоритет у системі державних цілей. 

Протягом усього життя людина вступає у все нові соціальні відносини, 
прагнучи досягти відповідності свого особистісного світу рівневі і нормам 
соціального простору.  

Будь-яке суспільство формує ідеологію і менталітет індивідів, які його 
формують, а значить, політично освічує. Політична культура, що 
відтворюється в індивіді, – найважливіший елемент політичної системи 
суспільства. Саме політична культура уособлює антропологічний характер 
політики, зв’язує воєдино політичні інститути і процеси з політичною 
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свідомістю через зразки поведінки, цінності, емоції, установки, стиль життя.  
Політичну освіту представляємо як процес формування політичної 

свідомості індивіда в просторі політичної свідомості суспільства. Політичне 
буття – це перебування людини у світі політичного за допомогою засвоєння 
теорій, ідей, поглядів, уявлень, які виражають ставлення людини до політики, 
а також його взаємодію з політичними інститутами.  

Політична свідомість особистості – це категорія, яка характеризує 
суб’єктивну сторону політичного життя. Вона включає як теоретичні цінності, 
так і раціональні та підсвідомі уявлення людей, які опосередковують 
і олюднюють їх зв’язок як з політичними інститутами, так і між собою. 
Іншими словами, політична свідомість характеризує всю сукупність духовних 
утворень, які визначають здатність людини функціонувати в суспільстві 
в цілому, і в політичному середовищі зокрема.  

Важливою платформою, на якій формується політична свідомість, виступає 
політична освіта. У процесі політичної освіти відбувається осмислення та 
освоєння людиною тієї частини реальності, яка пов’язана з політикою. При 
цьому знання і уявлення людини про політику надходять двома каналами: 
з дійсного політичного середовища і від практичної політичної діяльності. 
Саме практична політична діяльність перетворює людину з об’єкта в суб’єкт 
політичного життя й уособлює антропологічний характер політики. Можна 
стверджувати, що антропологічний підхід до політики додає політичній освіті 
гуманістичний статус, тому що він не тільки враховує інтереси людини, 
але і визнає за самою людиною право бути хазяїном своєї долі, розглядає 
індивіда як носія об’єктивно не визначеного, альтернативного, тобто суб’єкта – 
потенційного носія нових рішень. 

Далі слід зазначити про тісний зв’язок категорій “політична соціалізація”, 
“політичне виховання” і “політична освіта”. Перше поняття є більш містким. 
Політичне виховання, за В. Гегелем, як планомірний вплив на покоління, яке 
підростає, або його представників з метою вироблення у них бажаної 
диспозиції (через систему розпоряджень і заборон) поведінки є складовою 
політичної соціалізації [87, с. 33].  

Політична освіта як раціональний компонент політичного виховання є в 
свою чергу складовою політичної соціалізації. В загальній практиці 
застосування цього поняття вузько визначають як процес отримання 
систематизованих знань про політичне життя суспільства. Існує, на перший 
погляд, тотожне цьому поняттю наступне – “політологічна освіта”. Але 
різниця між ними явна: створення політологічних факультетів у вищих 
навчальних закладах ставить на меті надати фахову освіту майбутнім 
спеціалістам у сфері політичного процесу, які досліджували б політичну 
реальність у певних закономірностях і зв’язках з економічною, соціальною, 
культурною сферами суспільного буття.  

Якщо брати до уваги існування агентів політичної освіти, то поняття буде 
визначатися як система, що охоплює школи і вищі навчальні заклади, державні 
і громадські організації, приватні фонди і просвітницькі установи. Вони 
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здійснюють освітні, дослідницькі проекти, орієнтовані на різні вікові і 
соціальні групи, торкаються у своїй діяльності актуальних історичних, 
соціальних і політичних питань.  

Вона має тісний зв’язок із суспільними науками – соціологією, 
політологією, історією. Інгерман Фагерлінд і Лоуренс Сохо зобразили 
схематично діалектику взаємозв’язку між освітою, політичним, соціальним та 
економічним компонентами суспільного розвитку. Освіта є центральним 
компонентом, навколо якого будується все суспільне життя. Гармонійний 
розвиток системи освіти веде до загального розвитку суспільства, 
гармонізації співвідношень між зазначеними трьома компонентами 
суспільного життя [40, с. 22]. 

Політична свідомість як сукупність представлень про політичну сферу є 
сплавом знань, настроїв, смаків, інстинктів, що відображають політичне 
життя у всьому його різноманітті. Більш того, його іманентні якості множать 
цю неоднорідність, відображаючи по горизонталі в ментальному “дзеркалі” 
держави, класів, груп і особистостей, інтереси яких найчастіше не просто 
розходяться, а є діаметрально протилежними. Симпатії й антипатії 
накладають відбиток не тільки на об’єктивно “розщеплену” політичну 
свідомість, але і значною мірою прив’язані до його рівнів. Рівні політичної 
свідомості є показником його вертикальної неоднорідності, його 
структурування – від повсякденного до науково-теоретичного. Зрозуміло, в 
одній особистості, а тим більше в групі цілком можуть уживатися полярні 
рівні, ситуативно виходячи на перший план у різних життєвих ситуаціях.  

Між повсякденною і теоретичною свідомістю лежить величезний шар 
“перехідного”. Цей шар може стрімко рости, що виявили, наприклад, 
емпіричні дослідження нашого суспільства епохи перебудови. Повсякденний 
рівень політичної свідомості характеризується уривчастими, безсистемними 
знаннями, де змішані слухи, міфи, результати впливу засобів масової 
інформації. Представлення про політику носять, скоріше, впевнено-
інтуїтивний характер, а сама політична інформація сприймається некритично, 
накладаючи на цілий комплекс стереотипів і кліше, замішаних на “життєвому 
досвіді”. 

З одного боку, “ненаукова неправильність” може дратувати і політиків, і 
політологів, оскільки ускладнюється процес маніпулювання, але, з іншого 
боку, не можна не рахуватися з укоріненням даного варіанта політичної 
свідомості в практику реального життя, а отже, і з його об’єктивністю. Таким 
чином, глибинною характеристикою повсякденної свідомості є консерватизм 
із його плюсами і мінусами. Ігнорування консервативної константи 
неодноразово призводило до зриву багатьох благих програм і грандіозних 
планів, в чому, насамперед, звинувачували “неписьменний” народ. 
Перехідний рівень свідомості містить у собі не тільки повсякденні знання про 
політику, але і спроби самостійно осмислити офіційну і наукову інформацію. 
Однак при цьому критичність, найчастіше навіть навмисна, призводить до 
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зміщених і навіть однобоких результатів. 
До речі, масові носії розглянутого рівня свідомості є постійними 

“клієнтами”, ангажованими тим чи іншим політичним лідером чи рухом, а 
психологічно цей тип цілком укладається в характеристику “авторитарної 
особистості”, яка визначена Е. Фроммом. Поведінка такого носія непередбачена, 
і якщо він змінює орієнтацію, то докорінно. Даний стиль мислення і 
поводження присутнє у всій політико-ідеологічній гамі: від реакціонерів до 
лівих радикалів. Це сама дестабілізуюча частина сучасного суспільства, 
складність керування нею надзвичайна, хоча не виключена можливість 
політичного навчання її представників через партійні й припартійні фонди, 
клуби, періодичні видання. 

Передбачається, що задачею політичної освіти, причому самою головною, є 
формування наукового політичного знання. У чистому вигляді представників 
вищого рівня політичної свідомості не знайдемо ні серед рядових громадян, ні 
навіть серед політиків чи політологів. Звичайно, умовно можна виділити групу, 
здатну піднятися не тільки до самостійного осмислення політичних ідей, але і 
до створення політичної теорії. Ставлячи перед собою задачі політичної освіти, 
скоріше слід прагнути до підвищення ролі наукового знання на кожнім з 
названих рівнів, ніж переслідувати утопічну мету – за допомогою засобів і 
методів політичної дидактики створити ідеальну модель homo politicus, що 
адекватно відображає у своїй свідомості увесь політичний світ, точніше, його 
схему, складену політологами й адаптовану педагогами, тобто таку, що 
пройшла як мінімум два ступеня спрощення. 

Завершуючи розмову про надзвичайно строкату палітру теорій політичної 
соціалізації, необхідно ще раз підкреслити, що це лише свідчення складності 
предмету, що аж ніяк не применшує теоретичного і прикладного значення таких 
теорій як самих по собі, так і стосовно до політичної освіти. Хоча, коли мова 
заходить про практичне застосування теорій політичної соціалізації, багато хто 
налаштовується дуже скептично. Очевидно, це пов’язано з тим, що теоретичні 
наробітки суперечливі, а емпіричні результати через складність методів 
ставляться соціалізаторами під сумнів. Таким чином, останні надають перевагу 
“правді практики”, у кращому випадку тримаючи про запас найбільш зручні і 
прості теорії і методики. 

З введенням у наших школах курсів “Громадянознавства”, “Правознавства” 
виникли невідкладні задачі відкриття при кафедрах політології спеціалізацій, 
формування системи другої вищої освіти для педагогів-істориків, які ведуть 
зазначені предмети, як правило, без належної базової підготовки та із 
сумнівними результатами.  

У зв’язку з цим варто сказати кілька слів про саму школу як агентуру 
політичної соціалізації. Тут і у західних дослідників більше питань, чим 
відповідей: як відокремити вплив інших агентур (родини, ЗМІ і т.д.), як 
співвіднести чи відокремити вплив уроків громадянознавства й історії, чи, 
можливо, бездумне насадження політичної освіти в школах принесе 
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мінімальний чи навіть негативний результат?  
Однак претензії, пропоновані до школи в галузі політичного навчання, 

невиправдано завищені. Песимістична оцінка стає блідою, коли мова заходить 
про власні функції школи – дати базові поняття, а не намагатися змінити 
установки чи виконувати інтерактивні – політико-інтерактивні функції. Саме 
тут проходить тонка грань між власне політичною освітою, громадянським 
вихованням і індоктринацією. Особлива проблема – установки і позиція самих 
вчителів у політико-освітньому процесі. До них ще повернемося нижче, коли 
будемо розглядати сучасні проблеми політичної освіти в Україні.  

У цьому зв’язку доцільно зупинитися на характеристиці функцій самої 
політичної освіти, спираючись на їх бачення окремими вітчизняними та 
зарубіжними дослідниками.  

Задачею органів політичної освіти не є твердий контроль над ідеями і 
думками, явно чи побічно суперечними існуючій системі духовних чи 
соціальних цінностей. Надаючи широкий обсяг інформації з цікавлячих людей 
питань, вони дають можливість сформувати власний погляд на ці проблеми. 
Політична освіта виконує ряд функцій у політичному процесі залежно від того, до 
якої мети цей процес спрямований. 

Функції політичної освіти сьогодні дослідники розглядають у поєднанні 
функцій громадянської освіти і політологічної освіти. Як приклад, можна 
навести зазначені російським вченим А.І. Куликом в одній з його робіт. Він 
виокремлює три головні функції. Перша стосується формування 
громадськості, яку можна тлумачити як громадянську політичну соціалізацію. 
Друга пов’язана з наданням освіти для професійного заняття політичною 
діяльністю. І третя спрямована на підготовку дослідників і викладачів 
політичної науки [93, с. 75]. 

Перша функція, мабуть, є головною, оскільки результат закріплення 
ліберально-демократичних принципів у культурі залежить від формування 
високої громадянської самосвідомості українців. Заснована на 
загальнолюдських цінностях і нормах, політична освіта сприяє форсуванню 
громадянськості у молодої людини, демократичної політичної свідомості та 
культури, законослухняності. Серед факторів, які впливають на перетворення 
індивідуума в повноцінного, активного громадянина, – сім’я, школа, засоби 
масової інформації. Все формує почуття громадянського обов’язку і 
політичної самовпевненості індивідуума в суспільстві.  

Друга і третя функції є не менш важливими. Завдяки ним виконується одна 
з основних задач – підготовка політичної та інтелектуальної еліти. Від неї 
залежить ефективність управлінських рішень. Адже ще давні грецькі 
мислителі відмічали головну задачу освіти у сфері політики – підготовка 
резерву політичної еліти до активної державної діяльності [77, с. 178]. 

Для студентів, які в майбутньому планують займатися політичною 
практикою, освіта – запорука кар’єри. Щоб займатися політикою професійно, 
необхідно володіти інструментарієм прикладного аналізу, включаючи 
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моделювання, моніторинг, прогнозування, методи квантифікації соціально-
політичної інформації та її математичного аналізу, системи соціальних 
індикаторів, експертні оцінки і контент-аналіз. 

Крім цього, політична освіта виконує функцію єднальної ланки в 
гармонізації відносин між особистістю або групою, з одного боку, і державою і 
суспільством – з іншого. Реалізація цієї функції залежить від наявності чіткого 
ідеального образу майбутнього в суспільстві, оскільки саме це забезпечує 
узгодженість і неконфліктність у суспільстві. Визначення конкретної загальної 
мети і шляхів її досягнення є необхідним. Це є неможливим без створення єдиної 
теорії державного будівництва. Про значущість високого рівня політичної освіти 
для реалізації цього говорить і Віталій Воловик: “Як відомо, всі попередні теорії 
більш-менш серйозних перетворень суспільного життя розроблялись порівняно 
вузьким колом ідеологів-теоретиків. Причиною того був низький рівень освіти, 
політичних знань трудящих, їх політичної культури, а також вождистські 
прагнення політичних лідерів” [24, с. 14].  

Політична освіта несе в собі й інструментальну функцію. Тут політична 
освіта виступає засобом для здійснення задумів політичної еліти в боротьбі за 
владу, озброюючи новітніми технологіями маніпулювання свідомістю 
громадян.  

Найбільш сприятливий момент для використання здатності політичної освіти 
впливати на позиції, дії громадян шляхом виконання функції інформаційного 
каналу – перехідний, кризовий стан суспільства.  

На думку П.Л. Карабущенко, освіта – більш давня, глибока, масштабна 
галузь буття, ніж політика та економіка, ближча до людської сутності, тому 
освіта є міцним інструментом соціально-політичних реформ [77, с. 161]. Це 
прослідковується у державах тоталітарного типу. Тотальний контроль з боку 
держави над змістом викладеного матеріалу в освітянських закладах 
сталінського періоду перетворював функцію політичної освіти – політично 
соціалізувати громадян – на інструментальну задля ідеологізації всіх сфер 
життя. 

Функції політичної освіти в залежності від багатьох факторів існуючого 
політичного режиму в державі можна розподілити на стабілізаційні та 
деструктивні. Для функціонування певної системи політичної освіти необхідно 
виробити загальну теорію державного будівництва, забезпечити її 
інституційну систему. 

Сьогодні роботи в галузі політичної дидактики являють собою своєрідний 
перехід від теорії політичного світу і його інтерпретації через запити 
суспільства (соціалізація) до практики політичної освіти. Якщо перші два рівні 
за своєю природою відносно статичні, то останній у кінцевому рахунку 
орієнтований на динаміку політичного процесу; це своєрідна відповідь 
політичної науки на виклик історії.  

Зрозуміло, для кожної країни і національної політичної культури розвиток 
політичної дидактики повинен бути відмінним від інших. Проте існують 
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сформовані загальні канони, є і зразки, які можна перейняти в інших 
країн у подібній історичній ситуації. У цьому плані, здається, Україні 
варто віддати перевагу не довгостроковому досвіду “демократичного 
навчання” у США, а майже піввіковому досвіду пошуку і застосування 
освітніх моделей посттоталітарної політичної дидактики у ФРН. За це 
говорить і схожість політичних культур Німеччини і України, яка має 
прояв у задачах демократизації. 

Таким чином, політична освіта намагається сьогодні виробити 
методологічні підстави для гармонічного входження молодого 
громадянина в реальний світ, використовуючи максимум можливостей, 
що дають шкільна система, а також конфесії, партії і фонди, ЗМІ. В 
історичному досвіді розвитку політичної дидактики на Заході є чимало 
цікавого і повчального для нас, оскільки проблема політичної освіти для 
України залишається відкритою, даючи підстави для невеселого 
порівняння нашого суспільства з веймарівською “демократією без 
демократів”. 

Розглянувши процеси політичної соціалізації та освіти як важливих 
засобів осягнення політичного світу можна зробити ряд висновків.  

В першу чергу, це стосується розуміння того, що політична 
соціалізація є однією з складових загального процесу соціалізації 
людини. Процес залучення індивіда до політичної системи завжди 
відбувається в контексті його залучення до системи суспільних 
стосунків у цілому. Засвоюючи через спеціальне спілкування і 
виховання певний досвід, індивід засвоює і розвиває навички, знання, 
норми, цінності і традиції політичної системи. Цей процес не 
завершується в підлітковому чи юнацькому віці.  

Політична соціалізація продовжується у різних формах усе життя. 
Однак її етапи і стадії визначаються вже не віковими змінами, 
зв’язаними зі структурами політичної свідомості особистості, а з 
освоєнням нового соціально-політичного досвіду. У випадках 
дисфункцій політичної системи, що затрудняють передачу політичних 
цінностей новим поколінням і які дезорієнтують уже сформoваних 
громадян, у випадку її реформування чи навіть повного краху, зрілі 
громадяни повертаються до ранніх базових уявлень, що були отримані 
у ході первинної соціалізації. 

Складовою процесу політичної соціалізації є політична освіта. Її 
мета – сформувати особистість, якій притаманні демократична 
громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між 
індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською 
відповідальністю, готовністю до компетентної участі у житті 
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суспільства.  
 Автор пропонує тлумачити поняття “політична освіта” як одну із 

складових політичної соціалізації громадян, спрямовану на свідоме 
формування власної політичної позиції з метою внести певні зміни у процеси 
політичного життя. 

Сьогодні політичної освітою своїх громадян займається практично кожна 
держава. Саме через стандарти шкільної чи вузівської освіти, засоби масової 
інформації, що контролюються тією ж державою, вона здійснює 
цілеспрямований вплив на політичну свідомість та поведінку громадян, 
намагається виробити в них саме ті якості, які будуть адекватними характеру 
політичного режиму даної держави.  

Систему державної політичної освіти складають шкільні та вузівські 
політологічні курси, аналітико-політичні програми державних теле- та 
радіокомпаній, політичні рубрики газет та журналів, що контролюються 
урядом. 

Наприклад, якщо брати політичні партії, то в їх структурі також діють свої 
системи політичної освіти, за допомогою яких діють свої системи, партійні 
маси інформуються про цілі і завдання партії, програмні принципи її 
діяльності, стратегію і тактику. Потрібно зазначити, що системи партійної 
освіти включають в себе партійні школи, гуртки політичних знань, теоретичні 
та пропагандистські журнали та газети. Слід відзначити, що потужні партії 
мають свої телеканали та друковані видання або свої програми, які 
контролюються. 

Таким чином, можна припустити, що політична освіта здатна виступити 
багатофункціональною, центральною та єднальною ланкою компонентів 
суспільного розвитку. 

Також як висновок до вищезазначеного слід зробити зауваження, що для 
того, щоб сьогодні переломити тенденцію ослаблення демократичного 
потенціалу суспільства, недостатньо прийняти “гарні” закони чи видати 
“гарні” постанови. Для цього необхідно забезпечити демократизацію масової 
політичної свідомості, оскільки вона володіє діяльнісним потенціалом – 
змінюючись, воно саме здатне реально впливати на хід подій. Значну увагу 
при цьому слід приділити формуванню нового покоління політичної еліти, яка 
володіє відповідним рівнем знань і розділяє цінності відкритого суспільства та 
здатне засвоїти знання “соціальної інженерії” – технології розробки 
політичних рішень, що сприяють мінімізації ціни реформ для суспільства. 
Дослідження науковцями проблем формування системи та змісту політичної 
освіти, безумовно, буде сприяти подальшому просуванню суспільства шляхом 
демократизації свідомості його членів. 


