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Актуальність проблеми. Розвиток будь-якого суспільства неможливий 
без систематичної і цілеспрямованої роботи, спрямованої на виховання 
громадянина, як зазначає Дж. Дьюї, будь-яка система освіти „може ставити в 
проекті такий тип суспільства, який нам хотілося б здійснити. Впливаючи на 
уми в цьому напрямку, ми поступово змінили б і характер дорослого 
суспільства” [7, 52]. Специфічною особливістю сучасної світової 
соціокультурної ситуації в суспільстві є звернення до людини, її 
внутрішнього світу, духовності і моральності, бо саме людина є початком і 
кінцевою метою процесу розвитку цивілізації. Саме тому визначальним 
чинником і передумовою демократичних перетворень у сучасному 
українському суспільстві є зміна способу мислення людей, їхніх ціннісних 
орієнтацій, щоб демократія стала реальністю життя, потрібна зацікавленість 
людей у досягненні суспільно важливих цілей, їхня соціальна 
відповідальність, сприяння зближенню інтересів особи та держави, 
подолання або хоча б послаблення суперечностей між ними [3, 14].  

Безперечно, проблема співжиття людей у реальному суспільстві була 
завжди. Вона загострюється на кардинальних етапах розвитку суспільства і 
за умови швидких змін у політиці, економіці, ідеології. Немає сумніву в 
тому, що наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ століття Україна переживає 
саме такий період. Сучасна соціальна дійсність по-новому ставить проблему 
навчання та виховання особистості.  

На початку 90-х років ХХ століття проблема виховання громадянина 
знову привернула до себе громадськість, що зумовлювалося створенням і 
початком розбудови незалежної, суверенної, правової Української держави. 
Перегляд основних завдань навчання й виховання на державному рівні був 
започаткований у державній національній програмі „Освіта (Україна ХХІ 
ст.)”, яка визначала, що головною метою виховання є: ,,набуття молодим 
поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань 
українського народу, формування в молоді, незважаючи на національну 
належність, особистісних рис громадян Української держави” [6]. 

Теоретико-методологічні та правові засади нової освітньої парадигми 
містяться у таких основоположних документах, як Закон України “Про 
загальну середню освіту”, Концепція громадянського виховання особистості 
в умовах розвитку української державності, Концепція загальної середньої 
освіти (12-річна школа), Указ Президента України “Про Національну 
доктрину розвитку освіти”, Державний стандарт базової і нової середньої 
освіти та інших.  

Інтерес до проблеми громадянського становлення особистості на 
сучасному етапі розбудови Української держави зростає дедалі більше як у 



теоретичній, так і у практичній площині. Саме тому оновлення змісту і форм 
виховання учнівської молоді в сучасних умовах є результатом 
переосмислення діючого підходу до розгляду проблеми формування 
громадянськості особистості. 

Постановка проблеми. Проблема формування громадянськості учнів у 
процесі навчання в загальноосвітній школі сьогодні є надзвичайно 
актуальною. У сучасній психолого-педагогічній та історико-методичній 
літературі існує значна кількість публікацій, присвячених цій проблемі. 
Науковому обґрунтуванню нової парадигми навчально-виховного процесу та 
шляхів її реалізації присвятили свої праці сучасні дослідники 
М.Боришевський, Ю.Завалевський, П.Ігнатенко, О.Киричук, О.Красовська, 
Л.Крицька, О.Пометун, М.Рудь, О.Сухомлинська, Г.Фрейман, К.Чорна. 
Виховання громадянина залишається в центрі уваги сучасних науковців, 
свідченням чого є нові дисертаційні дослідження П.Вербицької, В.Гнатюка, 
Г.Гуменюк, Ю.Завалевського, Л.Корінної О.Красовської, О.Рацул, М.Рудь, 
М.Шимановського та ін. 

Отже, об’єктом дослідження у даній статті можна вважати 
громадянськість як інтегровану якість особистості. 

Предметом є методичні засади формування громадянськості у 
старшокласників на уроках історії. 

Хоча останнім часом з’явилося чимало праць із проблеми виховання 
громадянина незалежної України, одностайності у визначенні, що ж таке 
“громадянськість” немає. Тривалий час учені користувалися поняттями 
“громадянин як моральна особистість”, яке, хоча й стоїть найближче до 
громадянськості, не відображає всієї повноти й багатогранності внутрішньої 
позиції людини, а також ототожнюється лише з однією його складовою. 

У соціально-психологічному плані громадянськість є певною позицію 
особистості відносно своєї держави, народу, яка інтегровано проявляється у 
громадянському самовизначенні особи. Мовою соціальної психології 
громадянськість можна визначити як різновид базової соціальної установки, 
що виражається у готовності і здатності особистості свідомо приймати на 
себе обов’язки і відповідально, добровільно (не з примусу) дотримуватись 
законів і вимог держави. Ряд вітчизняних психологів розкриває 
громадянськість як прояв внутрішньої установки особистості з позицій 
функціонального підходу. Зокрема, О.І.Вишневський серед цінностей 
сучасного українського виховання виокремлює блок громадянських якостей 
(“основні громадянські якості”), які мають бути закладені у структурі будь-
якої особистості: прагнення до соціальної гармонії; відстоювання соціальної 
та міжетнічної справедливості; культура соціальних і політичних стосунків; 
пошана до Закону; рівність громадян перед Законом; самовідповідальність 
людини; права людини – на життя, власну гідність, безпеку життя, приватну 
власність, рівність можливостей тощо; суверенітет особи; право на свободу 
думки, совісті, вибору конфесії, участі у політичному житті; готовність до 
захисту індивідуальних прав і свобод інших людей; пошана до національно-
культурних вартостей інших народів; повага до демократичних виборів і до 



демократично обраної влади; толерантне ставлення до чужих поглядів [4, 
110-112]. 

Більшість дослідників, незважаючи на різні підходи щодо характеру 
джерел формування аксіологічної спрямованості особистості як психологічне 
підґрунтя становлення громадянина, в основі соціально-психологічної 
установки людини розглядають особистісне ставлення. Його, як визначають 
психологи, можна розуміти як психологічний феномен, змістом якого є поява 
у людини такого психологічного утворення, яке акумулює в собі результати 
пізнання конкретного об’єкта дійсності, інтеграції всіх емоційних відгуків на 
цей об’єкт і поведінкової реакції на нього. Це певна система тимчасових 
зв’язків людини як особистості – суб’єкта з усією дійсністю і з її окремими 
аспектами (М.Й.Боришевський, В.М.Мясищев). При цьому, на думку вчених, 
ядром цих ставлень, які свідчать про сформованість громадянськості, є 
моральне становлення. Саме “моральністю людини опосередковуються усі 
соціальні відносини людини: політичні, правові, естетичні, науково-
пізнавальні, трудові, статеві тощо. Світ сучасної людини виступає для неї як 
світ олюднений саме тому, що через призму ставлення до людини будуються 
її відносини із світом” [12, 32]. 

У науково-педагогічних дослідженнях останнього десятиріччя 
проблема формування громадянськості учнівської молоді посідає значне 
місце. Про це свідчать праці І.Д.Беха, Я.Б.Гнутеля, О.В.Киричука, 
О.І.Пометун, О.В.Сухомлинської, П.Р.Ігнатенка, В.Л.Поплужного, 
І.Г.Єрмакова та ін. Загальним у цих працях є те, що громадянськість 
особистості розглядається як складова особистості, власне як інтегроване 
явище, яке спрямовує ідеали і зміст життєдіяльності особистості, у якому 
органічно пов’язані гуманістична та демократична свідомість, реальна 
громадянська творчість та соціально зріла активність громадянина. 

Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що громадянськість 
є багатоаспектним поняттям, тобто фундаментальною духовно-моральною 
якістю, світоглядною і психологічною характеристикою особистості, яка має 
культурологічні засади. Громадянськість включає всі вияви індивідуальності 
особистості. Отже, і сьогодні існують різні підходи до поняття 
„громадянськість”. Громадянськість трактують і як особистісну, і як 
суспільну якість. Так, у педагогічному аспекті деякі дослідники у це поняття 
вкладають інтегрований комплекс якостей особистості, які визначають її 
соціальну спрямованість, готовність до досягнення соціально значущої та 
індивідуально необхідної мети у відповідності з наявними у суспільстві 
можливостями з дотриманням при цьому існуючих морально-правових норм 
(А.Бєляєв, Л.Буєва, Р.Гурова, А.Томін, Г.Філонов та ін.) Не відкидаючи ці 
підходи, слід зауважити, що в будь-якому випадку громадянськість будується 
на особистісних ціннісних орієнтаціях конкретної людини, бо вона є їх 
носієм і проявом в активних діях, вчинках, судженнях тощо.  

Отже, внутрішні основи та зовнішні прояви громадянськості будуються 
на активності людини, її готовності до відповідних дій. Отже, громадянин не 
може бути об’єктом домінуючих зовнішніх впливів чи то біологічних, 



психологічних або соціальних, якщо реалізація підходів, запропонованих 
ученими, не суперечать сформульованому нами положенню, то вони можуть 
принести користь при аналізі механізму формування громадянськості та 
визначенні її структурних елементів. Отже громадянськість виступає як 
досить складне утворення психіки, яке містить у собі знання, переживання і 
вчинки.  

Як психологічне поняття громадянськість має певний, тільки їй 
притаманний зміст. О.Киричук визначає її як життєву активність, 
гуманістичну спрямованість особистості, яка в процесі своєї життєдіяльності 
керується загальнолюдськими (честь, совість, людська гідність, соціальна 
справедливість) і культурно-національними (працелюбність, 
доброзичливість, волелюбність, суверенність, соборність) цінностями. Тобто 
всі ті цінності, які належать до цілей виховання, є властивостями 
громадянина, а отже, і вся система виховання, згідно із стверджуваною 
концепцією, зорієнтована на становлення громадянина з урахуванням 
індивідуальних особливостей особистості, її інтересів і потреб [8]. 
В.Тисячник наголошує, що громадянськість можна визначити як певну 
позицію особистості відносно рідної землі, народу, держави, яка знаходить 
свій інтегрований прояв у громадянському самовизначенні особи [11, 49]. „З 
погляду аксіології, – доводить Л.Крицька, – громадянськість – це орієнтація 
особистості на державу як на цінність, тобто на об’єкт, що має значення для 
задоволення її різноманітних потреб” [9, 155]. Остання позиція, на наш 
погляд, з точки зору виховання громадянина громадянського суспільства, яке 
розбудовується в сучасній Україні, є надто вузькою. Це пояснюється тим, що 
держава є лише частиною громадянського суспільства. Більш того, воно 
контролюється суспільством через асоціації, об’єднання громадян або через 
особистісну активну суспільну діяльність. Саме тому, на наш погляд, з 
позиції аксіології громадянськість слід визначити як орієнтацію особистості 
на громадянське суспільство, як на цінність, тобто як на активно діючий 
організм, який створює умови для самореалізації особистості. 

Н.Волкова у своїх дослідженнях підтвердила розуміння 
громадянськості, яке дане в Концепції громадянського виховання, де 
громадянськість визначається “як інтегрована якість особистості, що дає 
людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і 
юридично дієздатною і захищеною” [5, 104].  

Отже, виховання громадянина є цілеспрямованим, спеціально 
організованим процесом формування стійких громадянських якостей, що 
характеризують особистість як суб’єкта правових, морально-політичних, 
соціально-економічних відносин у державно-суспільному утворенні [2, 36]. 
Такої ж думки дотримується і І.Бех, який об’єднав громадянські якості у 
певний блок, що дозволило дати всебічну характеристику громадянину як 
патріоту своєї держави. Серед найважливіших громадянських якостей він 
виділяє такі: ,,громадянська свідомість, почуття громадянської гідності, 
почуття громадянської відповідальності та обов’язку, громадянська 
мужність, прихильність до державних інтересів, суспільна ініціативність, 



громадянська дисциплінованість, національна гідність, готовність захищати 
Батьківщину, піклування про державну мову, про природу, правосвідомість, 
громадянська активність, вірність, політична воля, прихильність до 
загальнолюдських цінностей, повага до національних традицій, державний 
оптимізм” [1, 4-5].  

У свою чергу, науковці Росії розглядають громадянськість як 
інтегративну якість особистості. До основних елементів громадянськості 
належить моральна і правова культура, яка проявляється в почутті власної 
гідності, внутрішньої свободи, дисциплінованості, в повазі та довірі до інших 
громадян і до державної влади, в здатності виконувати свої обов’язки в 
гармонійному поєднанні патріотичних, національних та інтернаціональних 
почуттів. Чимало російських учених (І.Бестужев-Лада, В.Біблер, Б.Бім-Бад, 
Е.Бондаревська, О.Газман, В.Караковський) підкреслюють необхідність 
пріоритету антропоорієнтованих цінностей і знань у громадянському 
вихованні молоді. 

Отже, спираючись на дослідження О.Пометун, ми вважаємо, що 
громадянськість як фундаментальна духовно-моральна якість, світоглядна і 
психологічна характеристика особистості реалізується в житті як можливість 
втілення людиною сукупності її соціальних, політичних, громадянських прав, 
ефективної самореалізації, що супроводжується вдалим інтегруванням 
особистості в суспільство [10, 5-7].  

Таким чином, одним з найважливіших завдань сучасного виховання є 
формування людини-громадянина, для якої демократичне громадянське 
суспільство є осередком реалізації творчих можливостей, задоволення 
особистих та соціальних інтересів. Виходячи з цього, громадянськість – це 
готовність людини реалізувати свої права та обов’язки, поважати права і 
свободи інших громадян, розуміти власну відповідальність перед 
суспільством і державою за свої вчинки. Очевидно, що таке розуміння 
громадянськості дозволяє визначити її як психологічну рису, характеристику 
особистості. 

У педагогічному плані громадянськість складається з певної 
сукупності знань, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань 
особистості, які допомагають людині усвідомити її місце в суспільстві, її 
обов’язок і відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною. 

Очевидно, що таке розуміння громадянськості дозволяє визначити її як 
інтегровану характеристику особистості, сукупність відповідних її рис. Отже, 
аналіз відповідної літератури і досліджень свідчить, що наслідком, 
результатом формування громадянськості має бути формування людини, яку 
характеризують такі риси. 

Відчуття власної гідності, шанування прав людини і готовність їх 
захищати. Недостатньо лише знати права людини, необхідно ще навчитися 
сприймати їх як беззаперечну цінність – власну та загальну, бути 
вмотивованими їх використовувати й захищати. 

Критичне й незалежне мислення, вимогливе ставлення до влади. 
Сприйняття держави не як джерело благодаті чи, навпаки – загрозу автономії 



особистості, а як суспільне утворення, уповноважене систематично й 
кваліфіковано управляти соціальними справами. Слід зазначити, що 
критично-вимогливе ставлення особистості до влади є неодмінною 
передумовою демократичної держави. Воно здатне послужити силою, що 
врівноважує бюрократизм казенних структур, формалізм державно-
апаратного адміністрування.  

Відданість демократичним цінностям,  віра в них,  прихильність до 
таких вартостей суспільного життя, як права людини, свобода, 
справедливість, рівність можливостей, верховенство права та правління 
закону, законослухняність, стабільність, безпека, справедливість. 

Толерантність і готовність до компромісу, до розв’язання конфліктів 
шляхом переговорів. Названа риса передбачає усвідомлення особистістю 
множинності й різноманітності світу, повагу до інтересів і прав інших, 
готовність до взаємовигідного розв’язання конфліктів. 

Мотивація до участі у суспільному житті. Специфічною рисою 
громадянськості (поряд із шануванням прав людини та формуванням 
культури законослухняності) є залученість особистості до життя громади, 
готовність до участі у розв’язанні спільних проблем, в ухваленні суспільних 
рішень та їх реалізації.  

Будь-яка освітня система, що спрямована на формування рис 
громадськості забезпечується двома шляхами: через зміст навчання (за умови 
забезпечення його якісного засвоєння учнями) та відповідну його організацію 
(технологію). 

Як відомо, процес навчання складається з таких компонентів:  
– інформаційний, який містить необхідні базові знання, зафіксовані в 

шкільних програмах; 
– процесуальний, який містить певну сукупність методів, прийомів та 

засобів навчання;  
– ціннісно-смисловий, який містить прийоми, пізнавальні завдання, 

виконання яких сприяє формуванню певних ціннісних орієнтацій 
(ставлення до матеріалу, що вивчається, до вчителя, який керує 
навчальним процесом, до однокласників, як повноправних 
учасників навчального процесу). 

У такому випадку зміст навчання повинен відповідати певним 
аксіологічним вимогам. Лише через таку ієрархію ціннісних підходів як 
людина (особистість) – народ (культура, історія, освіта) – держава 
(суспільство) можна реалізувати перспективну й демократичну модель 
формування громадянськості. Найбільш широкі можливості для реалізації 
цієї моделі в загальноосвітніх навчальних закладах має суспільствознавчі 
предмети взагалі та історія зокрема.  

Саме тому слід звернути увагу на розуміння того, чим власне є історія 
в сучасному навчально-виховному процесі в загальноосвітній школі. У 
нашому суспільстві історія має не просто давати знання про минуле – вона 
повинна слугувати легітимізації теперішнього і виробленню суспільної 
стратегії щодо майбутнього. Тому історія має бути не вчителькою, а 



вихователькою і давати не уроки, а поради, виховувати, як добра повість, – з 
тією різницею, що історики мають справу не з фікцією, а з реальним 
матеріалом. У свою чергу, на підвалинах вивчення історичного досвіду в 
процесі викладання інших суспільствознавчих дисциплін школярі, на наш 
погляд, засвоюють не тільки специфічну суму знань, а практичні навички 
діяльності у сучасному суспільстві чи то у правовому, чи то в економічному 
просторі, або при виборі політичної орієнтації на підставах певних 
політологічних та філософських знань.  

Отже, завданням шкільної історичної освіти є: зосередження її уваги на 
становленні громадянського суспільства у світі й в Україні; виховання 
громадянськості як визначальної якості особистості ХХІ століття. 
Спираючись на такий підхід, змінюються засади формування навчального 
історичного змісту. 

Ядром і основною частиною змісту стає історія духовно-практичного 
досвіду людства. Політична й економічна історія розглядається як конкретні 
історичні умови (що сприяли або перешкоджали) громадянської 
самореалізації людини, конкретної нації, усього людства у певну історичну 
епоху. Крім того, політична історія висвітлюється у зв’язку з аналізом 
діяльності видатних особистостей, спонукальних мотивів конкретних 
вчинків, особливостей їхнього світогляду, громадянських рис, рівня культури 
і т.д. 

В умовах перетворення учня із об’єкта на суб’єкт навчання змінюється 
роль інформаційного компонента в викладанні історії. Він із самоцілі 
перетворюється на засіб розвитку особистості. В таких умовах головну роль 
у процесі навчання набувають активні та інтерактивні методи й технології, 
що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на 
самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, 
ініціативи і творчості. До таких методів належать: ситуаційно-рольові ігри, 
дискусії, соціально-психологічні тренінги, мозкові атаки, аналіз соціальних 
ситуацій морально-етичного, правового характеру та ін. 

Проблему досліджено на матеріалі навчання вітчизняної та 
всесвітньої історії в 9-11 класах. Це пояснюється світоглядними та 
виховними можливостями цих курсів, з одного боку, та віковими 
особливостями старшокласників, з іншого. Для старшокласників проблема 
визначення життєвих орієнтирів є особливо актуальною. Тому 
співвідношення елементів історичної освіти з потребами й мотивами 
старшокласників є важливою умовою формування громадянськості.  

Наведемо приклад поєднання історичного навчального змісту з 
інтерактивними методами організації пізнавального процесу на уроці історії 
у вигляді конспекту-інструкції для вчителя.  

10-й клас Підсумковий урок „Національне змагання в Україні  
1917 – 1920рр.” 

Ключове питання: Чому Україна не змогла здобути незалежності? 
 

Клас об’єднується в 5 груп:  



1 – представники народу України. Кожному із членів групи надаються 
біографічні дані про його персонаж. Наприклад, Марина Золотаренко – 
селянка, українка. Чоловік був убитий у 1916 р. під час Брусиловського 
прориву. У неї залишилось троє дітей: Наталка (10 років), Петро (13 років), 
Іван (15 років). Вони не змогли зібрати у 1916 р. достатній урожай, як інші 
родини у селі, тому що чоловіки, брати, сини були призвані в армію. Граф 
Олександр Чарторийський – великий землевласник Полтавської губернії, 
українець. Його 2 сини – офіцери російської армії. Федір Головатий – 
солдат, який був призваний з села у 1915 р., українець, учасник боїв за гору 
Маківка в Західній Україні. Веніамін Заболоцький – власник фабрики з 
виробництва зброї, поляк. Наталка Чернікова – робітниця на фабриці, 
росіянка, мати 2 дітей (донька – 9 і син – 12 років). Чоловік знаходиться в 
полоні в Німеччині. Сергій Жучков – кваліфікований робітник, який працює 
на фабриці, росіянин. Одружений, має 4 дітей (3, 5, 8, 10 років).  

2 – їм надається політичний документ або декілька документів, які б 
показували шляхи задоволення потреб народу або його частини при 
розбудові Української незалежної держави силами Центральної Ради.  

3 – їм надається політичний документ або декілька документів, які б 
показували шляхи задоволення потреб народу або його частини при 
розбудові Української незалежної держави силами, що підтримують 
Гетьманщину. 

4 – їм надається політичний документ або декілька документів, які б 
показували шляхи задоволення потреб народу або його частини при 
розбудові Української незалежної держави силами Директорії з урахуванням 
особистих позицій Винниченка та Петлюри. 

5 – їм надається політичний документ або декілька документів, які б 
показували шляхи задоволення потреб народу або його частини при 
розбудові Української незалежної держави силами, що підтримували ЗУНР. 

Алгоритм дій 
І Спочатку групи готуються до презентації своїх політичних позицій, 

перша група до презентації себе всім політичним силам, формулюючи власні 
вимоги до них.  

ІІ Потім з домашньої групи представники політичних сил у 
присутності представників народу складають „комплексні” групи, які 
обговорюють шляхи створення Української незалежної держави і перші 
кроки революційних перетворень.  

ІІІ З підсумками роботи всі повертаються в „домашні” групи, де 
обговорюють результати роботи і презентують власну політичну програму 
перед „народом” з урахуванням інших політичних пропозицій. Група, яка 
представляє „народ” (можливо, кожний персонаж) висловлює власну 
політичну думку щодо представленої політичної програми. Після чого клас 
обговорює ключове питання: Чому Україна не змогла здобути 
незалежності?  



ІV Підсумкова бесіда навколо питань: Як набуті знання та досвід 
можна використати для розбудови громадянського суспільства в Україні? 
Що значить бути громадянином демократичного суспільства? 

Отже, активну громадянську позицію молодої людини легше 
сформувати через діяльнісне засвоєння явищ суспільного життя, коли вона 
бере участь у моделюванні таких явищ, на практиці засвоює навички 
комунікації, ведення дискусії, відстоювання власної точки зору. 

Для того, щоб довести ефективність обраних методичних засад 
формування громадянськості у старшокласників на уроках історії, слід 
науково обґрунтувати, побудувати відповідну методичну модель та 
експериментально її перевірити у процесі навчання за визначеними 
критеріями. Саме це й буде об’єктом подальших наукових досліджень. 
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