
Постановка проблеми впливу політичної освіти на політичний 
процес викликана до життя значною увагою, що останнім часом 
приділяється дослідниками в рамках аналізу загальної теми 
політичних процесів. З іншого боку, тенденція недооцінки 
взаємозалежності політичного процесу і рівня оволодіння 
громадянином політичними знаннями і громадянськими навичками не 
може не викликати заклопотаності. За великим рахунком, це означає 
не тільки те, що громадян об’єктивно зводять до рівня об’єктів 
насильницького впливу чи маніпулювання, але і те, що сама наука не 
може ідентифікувати політичний світ і виступити інструментом 
передачі його адекватної картини. Все це робить проблему 
дослідження політичної освіти в контексті політичного процесу 
актуальною і соціально затребуваною. 

Отже, в ході дослідницької роботи на ґрунті вивчення джерельної 
бази, державних документів і матеріалів, періодичних видань стосовно 
даної проблематики отримані певні результати. 

Так, зокрема, на основі дослідницької роботи доведено, що процес 
політичної соціалізації і політичного виховання є одним з важливих 
засобів у формуванні політичної культури та поведінки громадян 
України, усвідомленні ними власної ролі й значення в житті країни, 
відповідальності згідно з власними переконаннями та цінностями.  

Виявлено основні проблеми свідомої участі населення країни у 
політичних процесах. Основною і найгострішою є проблема свідомої 
участі молоді, яка має об’єктивно високі показники прагнення до 
політичних знань. Оскільки молодь сьогодні виступає найактивнішим 
абсорбником інформації про політику, яка в основному подається 
через ЗМІ та світову електронну мережу. Вкрай необхідним є 
вироблення в них імунітету проти різноманітних технологій впливу на 
свідомість. Це можливе лише завдяки сформованості в них здатності 
критично осмислювати політичну реальність. 

На основі аналізу трьох рівнів пізнання політичного світу – 
політико-гносеологічного, політико-соціалізаційного і політико-дидак-
тичного – доведено, що політичний світ є принципово пізнаваний, 
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політична соціалізація є перевіреним століттями механізмом передачі 
колективного політичного досвіду від покоління до покоління, що 
відображає сутність політичного процесу у власному змісті цього 
слова, а політична дидактика являє собою функціональну реакцію 
політичної освіти на зміни, що відбуваються в суспільстві. 

В цьому зв’язку сам політичний процес не можна спрощено 
представляти як одномоментне заперечення минулого сьогоденням, 
старого новим. В роботі показано, що він є динамічною структурою 
“лускатого” типу, коли одні соціально-темпоральні прошарки 
перекриваються іншими. 

Із досягненням достатнього рівня політичних знань громадян 
суспільство здатне подолати низку гострих проблем, які 
перешкоджають його просуванню шляхом ствердження 
демократичних засад. Зокрема, це стосується усунення абсентеїзму 
громадян в політичному житті, досягнення свідомої та аргументованої 
умотивованості електоральної поведінки в процесі голосування та 
набуття пріоритету демократичних цінностей в їх політичній культурі. 

Не менш важливими виглядають перспективи подолання 
непрофесійності політичної еліти і зменшення її креативності, 
уразливості свідомості громадян під впливом новітніх PR- технологій. 

Крім цього, встановлений очевидний ресурс системи поширення 
політичного знання здатний підвищити темп трансформаційних 
перетворень у посткомуністичній системі норм, стереотипів, цінностей 
громадян. 

Взаємозв’язок політичної освіти і політичного процесу був 
простежений на основі зміни політико-освітніх парадигм від 
античності до сучасності. Аналіз широкого кола джерел і літератури з 
досліджуваної проблеми показав, що в усі епохи політична освіта 
відігравала велику роль у ланцюжку “держава – суспільство – 
особистість”. Саме здійснений аналіз дозволяє простежити 
взаємозв’язок політичної освіти і політичного процесу. 

Історичний досвід демонструє закономірність того, що в періоди, 
які передують становленню нових епох, значення політичної освіти 
надзвичайно зростає. Вона знаходить свій прояв в тому, що на рівні 
суб’єктів відбувається напружений процес активного вироблення 
нових політичних знань, пошуку різних форм і методів їх передачі 
суспільству, визначаються і коректуються цілі політичної освіти. 

Політична освіта в ці періоди здатна відігравати різну роль. Нерідко 
її розглядають як найважливіший фактор збереження цілісності 
існуючого політичного світу, як спосіб подолання негативних 
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екзогенних факторів і приборкання стохастичних тенденцій. Але 
політична освіта найчастіше загострює існуючі негативні фактори і 
каталізує руйнівні тенденції. Більше того, вона здатна виступити 
ініціатором процесів, які спрямовані на знищення “старого порядку”. 

В період революційного ламання політичного світу політична 
освіта грає одну з головних ролей у даному процесі. В такий час вона 
активно експериментує з формами і методами, залишаючи при цьому 
незмінною цілі будівництва нового світу і претендуючи на тотальне 
охоплення об’єктів політичного світу. 

В перехідні періоди зміни відбуваються й у домінуванні окремих 
компонентів політичної освіти. На перше місце виходять вироблення 
політичної позиції і політична участь. Потім випливає розвиток 
інтелектуальних і критичних здібностей і політичне знання. 

Змістом політичної освіти, доповнюваної активно вихованням, 
стають такі ключові поняття, як “ціль”, що містить позитивний образ 
майбутнього і негативний образ минулого, засіб досягнення 
майбутнього й інтеграції учасників процесу в наявне політичне буття. 
По завершенні перехідного періоду настає досить тривалий період 
стабільності. У цій ситуації відбувається очевидна рутинізація 
політичної освіти, оскільки зняті протиріччя між структурою 
суспільства і політичних процесів по її твердженню. Політична освіта 
починає виконувати функцію фактора, що гармонізує, у підтримці 
балансу між світом “політичних речей” і світом “політичних ідей”, між 
особистістю, державою і суспільством. Традиційні суб’єкти політичної 
соціалізації – вчителя, батьки – займають свої звичні місця в ієрархії 
агентів політичної соціалізації. На перше місце виходить 
заклопотаність проблемою політичного знання, адекватного 
відображення в ньому реально-ідеальних політичних інститутів. 

Таким чином, сформульовані вище умови дозволили 
охарактеризувати політичну освіту як безупинний процес. Одночасно 
він розглядається і як дискретне явище остільки, оскільки більшою чи 
меншою мірою вона детермінована політичними реаліями конкретної 
епохи, яка відображає динаміку політичного світу. У першому випадку 
бачимо в політичній освіті найважливіший фактор підтримки буття 
політичного світу через різноманітні механізми впливу на 
індивідуальну і суспільну свідомість і поведінку. В другому – вона 
виступає як інструмент, який вносить зміни в існування політичного 
універсума шляхом узгодження (чи неузгодженості) ендогенних і 
екзогенних сил, які впливають на його стабільність. 

Слід підтвердити, що політична соціалізація, будучи іманентною 
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складовою політичного процесу, відтворює в кожному новому 
поколінні стереотипне, клішоване, ставлення покоління попереднього 
до політичного світу. Політичне виховання, у свою чергу, націлене на 
переробку людини відповідно до параметрів, що задаються кожною 
епохою чи її етапом, і в силу цього зв’язано з гармонізацією і 
підтримкою балансу в системі.  

Політичну освіту відрізняє те, що поряд з консервативною 
складовою (і це ріднить її з політичною соціалізацією і політичним 
вихованням) вона містить у собі елемент пізнання нового, інноваційного 
прориву. Це дозволяє порушити баланс устояних знань і уявлень про цей 
світ чи його складові і як наслідок – підштовхнути суспільні сили до 
зміни. 

Специфіка України, відбита у взаємодії політичної освіти і 
політичного процесу, виникає з переважання в останньому “Влади” на 
відміну від “Громадянина” на Заході. Однак це ніякою мірою не 
ставить нашу державу в розряд маргінальних країн, а лише підкреслює 
необхідність кропіткої роботи з формування громадянина поряд з 
реформуванням держави. 

До цього висновку веде сама логіка сучасних політичних процесів. 
Саме в XX сторіччі політична освіта зіграла виняткову роль у 
формуванні демократичної і тоталітарної систем. Чим ефективнішою 
вона була, тим стійкішою і легітимнішою почувала себе влада. 
Поразка тоталітаризму в чималому ступені була пов’язана з 
неадекватністю форм і методів тоталітарної індоктринації визначеним 
етапам суспільного розвитку. Разом з тим її дія ще тривалий час 
впливає на поведінку, прийняття рішень, оцінку поточних процесів. 
Задача подолання індоктринації дотепер залишається частиною 
політичної освіти країн, що випробували вплив тоталітаризму. 

Слід зазначити, що усередині вивчення власне проблеми політичної 
освіти існує чимало об’єктивних труднощів. Основними серед них є 
широта самого поняття “освіта”, протиріччя між науковістю і 
політичністю в науковому політичному знанні, розбіжності в підходах 
і теоріях політичної соціалізації, ряд спрощень у теоретичних 
підставах політичної дидактики. Все це припускало комплексний 
підхід до дослідження. 

Серед методологічних проблем у поширенні політичних знань 
автором виявлені високий ступінь догматизації фундаментальних 
положень політичної науки та нерозробленість методологічних основ 
формування критичного мислення громадян. 

Для вирішення цих проблем, на думку автора, спершу слід 
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створити в Україні систему демократичного громадянського 
виховання населення і політичного просвітництва. Особливо це 
стосується молодого покоління із залученням найкращої демократично 
зорієнтованої частини наукової, педагогічної та управлінської 
інтелігенції. При цьому необхідним є подолання системи норм, 
стереотипів, цінностей, які залишилися нам у спадок після 
комуністичного тоталітаризму.  

З огляду на вказані тенденції можна прогнозувати два основні 
сценарії подальшого розвитку системи політичної освіти в Україні. 
Перший з них передбачає повільну трансформацію під контролем 
держави, яка виходитиме з наявних (поки що досить обмежених) 
можливостей і ресурсів та використовуватиме відомі традиційні 
методи. Другий пов’язаний з підсиленням процесу самотрансформації 
шляхом повної емансипації всіх складових освітньої системи, 
усунення будь-яких обмежень і бар’єрів для індивідуальної і 
колективної ініціативи і творчості, розвиток особистої свободи, 
підтримка з боку держави різноманітних освітніх інновацій. 

 Розвиток політичної освіти можливий за обох сценаріїв, однак 
перший з них, поза сумнівом, розтягне процес її впровадження на 
багато років, протягом яких частина ентузіастів-фахівців, 
“втомившись” від боротьби з консервативними чиновниками, відійде 
від цієї справи і на їх місце прийдуть помірковані дилетанти, здатні 
одягти справді новаторську ліберальну ідею у консервативне або 
націонал-радикальне вбрання або навіть зовсім поховати її.  

Сьогодні, за всіма ознаками, реалізується перший сценарій процесу 
громадянського виховання, дотримання його видається більш 
імовірним і в подальшому, що робить сьогодні розвиток політичної 
освіти просто необхідним. 

 Перед сучасною Україною стоїть завдання формування такої 
освітньо-виховної системи, яка б, головним чином, була здатна 
виступити своєрідним рушієм національного прогресу та платформою 
демократичних політичних доктрин для різноманітних політичних сил. 

Слід усвідомити, що суб’єктами політичної освіти є не тільки 
школи, але і вищі навчальні заклади, політичні партії, гуртки при 
громадських організаціях, союзах, усілякі фонди соціальної 
спрямованості, суб’єкти молодіжної (державної і недержавної) 
політики, армія, освітні центри при конфесіях, система підготовки і 
перепідготовки кадрів державних службовців.  

Зрозуміло, в Україні ця розгалужена мережа суб’єктів політичної 
освіти знаходиться поки в ембріональному стані. Наше суспільство 
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сьогодні реагує на політику в основному емоційно, а не раціонально. 
Звичайно, і в країнах зі сформованою системою політичної освіти в 
кожного із суб’єктів своя, внутрішня мета і лише разом вони являють 
собою багатомірну структуру пізнання політичного світу, формування 
homo politicus. І все ж таки, школу слід виокремити з усієї суми 
суб’єктів політичної освіти, оскільки саме тут в шкільному віці 
закладаються базові уявлення про політику.  

Сьогодні надзвичайно важливим є утвердження в практиці 
політичного процесу реальних громадянських свобод як 
найголовнішої цінності, в ім’я якої суспільство буде готовим пережити 
труднощі посттоталітарного часу. 

Щодо практичних дій, то слід позбавитися таких труднощів, які 
ускладнюють процес політичного виховання населення, а саме:  

 низька спроможність державних службовців у системі освіти 
щодо вироблення і впровадження урядових рішень; 

 низький рівень залучення незалежних аналітичних центрів, 
експертів з формування освітньої політики; 

 відсутність консультацій з громадськістю і зацікавленими 
учасниками освітнього процесу щодо проблем і перспектив 
розвитку освіти в Україні; 

 низька прозорість бюджетного процесу в освіті; 
 недостатня залученість громадян до контролю та оцінки якості 

надання послуг в освіті. 
В історії західних держав, які сьогодні сприймаються як певні 

зразки розвинутої демократії, теж можна побачити багато труднощів, 
які існували у них на шляху становлення і розвитку демократичного 
суспільства. І найціннішим здобутком їх досвіду на шляху подолання 
авторитарних та тоталітарних наслідків є їх досвід в галузі політичної 
дидактики та громадянського виховання.  

Україна, виходячи з досвіду країн, які вже пройшли цей складний 
процес і враховуючи свою специфіку, має зробити низку важливих 
кроків. По-перше, сьогодні необхідно створити законодавчу базу з 
підготовки політичного розвитку суспільства, яке було б здатне діяти 
ефективно за умови перехідного періоду та нестабільності у державі. 

Безумовним пріоритетом в освітянській політиці повинно стати 
завдання підвищення політичної культури молоді через вплив агентів 
політичної соціалізації, а саме – сім’ї, в якій існують фундаментальні 
моральні та гуманістичні принципи, навчальних закладів всіх рівнів, 
які на об’єктивному та доступному рівні здатні розкрити та донести 
такі базові поняття політичного життя, як “держава”, “президент”, 
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“вибори” і таке інше. В навчальних закладах вкрай необхідно 
запровадити навчальні предмети з громадянознавства, прав людини, 
дитини, основ місцевого самоврядування тощо. Слід переглянути зміст 
дисципліни соціально-гуманітарного циклу через призму їх 
орієнтованості на політичну писемність тих, хто навчається.  

Слід радикально переглянути політико-дидактичні можливості 
засобів масової інформації. Сьогодні абсолютно зрозуміло, що, крім 
заходів з розробки спеціальних освітніх програм політико-
аналітичного характеру, проведення інтерактивного спілкування 
молодого покоління з відомими політиками та громадськими діячами, 
необхідні масштабні заходи по систематичній роботі з журналістами 
як найпотужнішим мультиплікаційним ресурсом. Адже саме вони 
повинні бути людьми високої політичної культури, яка в своїй основі 
містить демократичні цінності. Це дозволить подолати ідеологічну 
упередженість, орієнтацію на заангажовану позицію за рахунок 
усвідомлення як власних об’єктивних інтересів, так і інтересів інших. 
В кінцевому результаті це дозволить подолати небезпечну орієнтацію 
засобів масової інформації на викриття, звинувачення, а інколи 
відкритого вихваляння у зв’язку з отриманими завданнями.  

По-друге, надзвичайно важливо здійснити низку кроків у 
видавницькій політиці. Держава повинна показати приклад випуску 
спеціальних тематичних освітніх брошур для різних вікових категорій 
читачів, від дитячого та шкільного віку до пенсіонерів, про основні 
права та обов’язки громадян України, про її політичну та виборчу 
систему. Необхідно всіляко стимулювати діяльність в цьому напрямку 
різноманітних громадських організацій і об’єднань. Вони повинні 
отримати як моральну, так і матеріальну підтримку з боку держави, 
фінансових груп, політичних партій.  

Насамперед, необхідно через видання недорогих, а інколи і 
безкоштовних, матеріалів, які є доступними для широких кіл 
громадян, поширювати знання про українську і світову історію, про 
національну самобутність, про історичні зв’язки українського народу. 
При цьому важливо подолати необ’єктивність історичних оцінок або 
через вихваляння минулого, або, навпаки, приниження величезного 
внеску українського народу в світовий розвиток та світову культуру.  

Необхідно через видання різноманітних матеріалів домогтися 
створення умов для подолання елементарної політичної неписемності 
громадян, особливо молоді. В цьому контексті особливе місце належить 
шкільним підручникам, які спроможні нести потужний заряд політичних 
знань.  
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По-третє, в тісному зв’язку з політико-дидактичною діяльністю 
необхідно здійснювати і роботу по вихованню українських громадян. 
Саме виховання здатне перетворити набір знань про політику на 
цілеспрямовану діяльність з підтримки демократичних норм і 
цінностей. Непересічне значення при цьому має сама атмосфера 
навчання. Абсолютною його умовою виступають демократичність 
стосунків тих, хто навчається, і тих, хто вчить. Оскільки сам характер 
стосунків в процесі навчання є чи не найкращим вихователем.  

При всьому цьому слід усвідомити, що дуже вагомим моментом у 
вирішенні зазначених політико-дидактичних та виховних завдань є 
становлення і розвиток економічної та політичної сфери української 
держави, оскільки для закріплення віри в свою державу просто 
необхідною умовою є її політична та економічна потужність. 

Виконання цих рекомендацій надасть можливість повноцінного, 
всебічного формування та розвитку політично писемних громадян, які 
у своїх діях та поведінці будуть керуватися не лише особистими 
інтересами, а й інтересами держави, що буде величезним позитивним 
кроком переходу України до демократії та становлення нового, 
повноцінного демократичного суспільства. 

Підводячи підсумки дисертаційному дослідженню, ми можемо 
зробити загальний висновок про те, що політична освіта є 
найважливішим ендогенним фактором політичного процесу, що 
впливає на стабільність, ефективність і перспективи подальшого 
розвитку системи. Цей висновок ґрунтується на тому, що політичний світ 
у його просторово-динамічних характеристиках та “людина політична” 
утворюють єдиний комплекс і політична освіта покликана гармонізувати 
їх взаємодію. 

Можемо констатувати, що сьогодні проблеми політичної освіти 
являють собою складне переплетення проблем: від відсутності 
державної стратегії з його включення в освітні програми, 
нерозробленості теорії, відсутності дидактики, яка б відповідала 
періоду транзиту до формування знань і громадянських навичок, 
покликаних новими процесами в Україні й у світі.  

Досвід автора роботи, його колег показує, що на рівні об’єкта 
політична освіта має попит серед молоді, що політична практика 
самого суспільства виграє від її включення, що форми поширення 
такого роду знань можуть бути різноманітними, цікавими й 
ефективними. Сьогодні, коли особливого значення набувають 
механізми виробництва наукового політичного знання, створення 
об’єктивної і цілісної картини політичного світу, навчання і виховання 


