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керівників підвідомчих установ.  
Збереження демократичних принципів у процесі розвитку 

управлінської культури керівників забезпечить з їхнього боку 
зацікавленість у проблемі, відповідальне ставлення до роботи над нею, 
а також можливість висловлювати свої думки, ініціативність та активність 
під час роботи, співпрацю та підтримку колег, повагу до думок інших, 
сприяння у підтримці атмосфери співпраці, співдружності, підвищення 
персональної відповідальності за результати роботи. 
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Анотація 

У статті обґрунтовано теоретичні засади громадянського виховання та окреслено 
шляхи формування громадянської компетентності молодших школярів у сучасних освітніх 
закладах.Доведено, що в процесі громадянського виховання формується громадянин 
держави, від суспільної активності якого залежатиме доля країни та її майбутнє. 
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Abstract 
The theoretical foundations of civic education and ways to development civic competencies 

of young pupils in modern educational institutions had been grounded.It is proved that in the 
process of civic education a citizen is formed. 

Keywords 
Civic upbringing, civic competence, civic understanding of world, citizen. 

 
Наша держава Україна прагне увійти до європейського і світового 

товариства. Перепусткою до європейської співдружності є наявність 
демократичного суспільства і високий рівень громадянської освіченості 
населення.  

Важливим етапом на шляху до демократичності суспільства є 
громадянська освіта та виховання населення, зокрема учнівської молоді. 

Громадянознавство – важливий напрям навчально-виховної роботи 
загальноосвітнього навчального закладу. 

Громадянська освіта – це формування громадянської культури, це 
вимога часу, тому розвиток і вдосконалення її системи є актуальним 
завданням для всіх демократичних держав. 

Сучасне реформування освіти в Україні вимагає нових підходів до 
змісту громадянської освіти. Формування в молоді громадянської 
культури – одна з найважливіших проблем педагогічної науки та 
навчально-виховної роботи.  

Метою громадянського виховання є формування свідомого 
громадянина, патріота, професіонала, сформованої особистості, що 
розкривається через систему завдань: 
– визначення і забезпечення прав людини як гуманістичної цінності; 
– формування національної свідомості і почуття патріотизму; 
– утвердження гуманістичної моралі та формування соціальної активності. 

Громадянська освіта має бути спрямована на формування в учнів 
громадянської свідомості, яка допомагає краще орієнтуватися у складних 
процесах суспільного життя, виборі життєвих цінностей. 

Виховати в учня громадянську компетентність означає сформувати в 
нього комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою 
специфічного способу мислення та спонукальною силою повсякденних 
дій, вчинків, поведінки. Це патріотична самосвідомість, громадянська 
відповідальність і мужність, готовність трудитися для розвитку держави, 
захищати її, підносити міжнародний авторитет. Це повага до батьків, 
свого родоводу, традицій та історії рідного народу, усвідомлення своєї 
незалежності як його представника, спадкоємця й наступника. Це 
дисциплінованість, працьовитість, завзятість, творчість, почуття 
дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу, екологію. 
Ці та інші якості й риси формуються в процесі засвоєння учнями 
духовних надбань рідного народу, цілеспрямованого національного 
виховання як системи ідей, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та 
інших форм соціальної політики українського народу, спрямованих на 
організацію життєдіяльності підростаючих поколінь, виховання їх в дусі 
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природно-історичного розвитку матеріальної і духовної культури нації [1].  
У вихованні громадянина велика роль належить початковій школі. 

Але для того, щоб учитель був спроможний свідомо працювати в цій 
галузі, йому потрібно чутко уявляти, в чому полягає сутність такого 
складного особистісного феномена, як громадянськість. І, нарешті, як 
реально може вчитель початкової школи впливати на розвиток у дітей 
якостей, необхідних свідомому громадянину нової України? 

Пріоритетність виховання громадянина зумовлюється водночас 
процесом відродження нації. Для України, яка є політичною державою, 
громадянське виховання відіграє особливо важливу роль ще й тому, що 
воно покликане сприяти її соборності, яка є серцевиною української 
національної ідеї.  

Сьогодні перед школою як соціальним інститутом стоїть складне і 
відповідальне завдання – сформувати в учнів комплекс громадянських 
якостей, глибоке розуміння ними належності до українського народу, до 
своєї Батьківщини, внутрішню потребу й готовність відстоювати та 
захищати її інтереси, реалізовувати свій особистісний потенціал на благо 
зміцнення української держави. Громадянське виховання ґрунтується на 
ідейному багатстві народу, його морально-етичних цінностях, виховній 
мудрості. Щоб діти стали народом, творцями своєї держави, необхідно, 
аби вони за час навчання, виховання в сім’ї, школі міцно засвоїли 
духовність, культуру рідного народу, глибоко пройнялися його 
національним духом, способом мислення і буття. Ці якості потрібно 
виховувати у дітей тими засобами, методами, способами, традиціями, 
мораллю, що вироблені народом упродовж усього історико-культурного 
розвитку, при цьому органічно поєднуючи ці засоби та методи з новітніми 
надбаннями європейського та світового культурно-педагогічного досвіду. 

Початкова школа виконує роль фундаменту, на якому будується вся 
система громадянського виховання школярів, формування у них любові 
до рідного краю, України, історичної пам’яті, духовності, національного 
характеру. Все, що закладається учням у цей період навчання та 
виховання, визначає в подальшому успіх процесу формування 
особистості, її світогляду і загального розвитку. Набуті в початковій школі 
особистісні якості, а також знання, вміння і навички не лише 
забезпечують основу навчання і виховання підлітків, а й значною мірою 
визначають особливості практичної, громадянської та професійної 
діяльності дорослої людини. 

Зміст громадянської компетентності учнів початкової школи полягає 
в тому, що учень знає, вміє, виявляє у поведінці та оцінках про 
національні, та загальнолюдські цінності; про державу, закони, права 
людини, права і обов’язки людини громадянина; про правила 
спілкування з однолітками та дорослими і норми поведінки у різних 
ситуаціях. спілкуватися з однолітками та дорослими; колективно 
обговорювати проблеми; робити свідомий вибір; брати участь у 
колективній діяльності сім’ї та класу та прийнятті колективних рішень; 
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залучатися до суспільно-корисної діяльності; висловлювати і пояснювати 
власну точку зору. повагу прав людини, до закону; прагнення до 
справедливості, чесність, відповідальність; визнання та сприйняття 
багатоманітності; патріотизм, повагу до національної історії, культури, 
мови, традицій. 

У демократичному суспільстві громадянськість розуміється як 
сукупність складних багатовимірних особистісних якостей, з-поміж яких 
вирізняються: громадянські чесноти, громадянські знання та готовність 
брати участь у соціально-політичному житті країни (громадянська участь). 

У сучасному розумінні до громадянських чеснот обов’язково 
додається повага до прав і свобод людини, відповідальність, відкритість 
та критичне мислення, толерантність. 

На основі цих якостей може починатися формування такого 
важливого компонента громадянськості, як готовність брати участь у 
соціально-політичному житті країни, усвідомлення, що покращення 
повсякденного життя залежить від самих громадян та їх прагнення 
впливати на прийняття рішень на різних рівнях влади (від 
всеукраїнського до місцевого, від локальної громади до школи). 
Громадянська участь – необхідна умова становлення розвинутої 
демократії в країні. 

Ідеї громадянського виховання завжди були актуальними для 
видатних педагогів України. Звертаючись до творчого доробку 
В.Сухомлинського, ми відзначаємо, що громадянське виховання 
позиціонується ним як головна педагогічна проблема. У книзі 
«Народження громадянина» [3] він розглядав формування громадянської 
компетентності на основi людяностi й гуманізму. Першочерговою умовою 
успiшного формування рис громадянина педагог вважав організацію 
емоційно насиченого, діяльного життя школи, розвиток громадянської 
активності кожного індивіда.  

На сучасному етапi проблемою громадянського виховання 
займаються провiднi науковцi АПН України. Ними було розроблено 
проект Концепцiї громадянської освiти в Українi, у якому наголошується, 
що весь освiтнiй процес у навчально-виховних закладах має бути 
насичений рiзними аспектами громадянського виховання.  

Щоб упровадити цю iдею в життя, вчитель сам повинен стати для 
учнiв взiрцем громадянина i патрiота своєї держави, адже дуже дiєвими, 
особливо у вихованнi маленьких дiтей, є соцiально-психологiчнi методи 
(наслiдування, приклад, переконання).  

Такому вчителю мають бути притаманнi:  
– визначена, чітка громадянська позиція, що базується на повазі до 

основ конституційного ладу держави;  
– демократичний стиль педагогічної роботи – розуміння й сприйняття 

розмаїття думок i точок зору, уміння чути та підтримувати власну 
думку дитини, висока комунікативна культура;  

– знання i використання на практиці сучасних інтерактивних 
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технологій, що передбачає залучення учнів до творчої участи в 
освітньому процесі. 
Ефективність формування громадянської компетентності залежить 

від вибраних педагогом технологiй, форм i методів. Пріоритетну роль у 
своїй педагогiчнiй дiяльностi необхідно вiдводити активним методам i 
формам, що ґрунтуються на демократичному стилi, сприяють 
формуванню критичного мислення, iнiцiативи, творчостi, розвивають 
умiння мiркувати, аналiзувати, ставити запитання, шукати власнi 
вiдповiдi, робити висновки, брати участь у громадському життi.  

Найбiльш ефективними для формування громадянської 
компетентностi є колективнi творчi справи; використання проектних, 
iнтерактивних, iнформацiйно-комунiкативних технологiй.  

Прiоритетними у цій роботi педагога вважаються:  
– методи формування свiдомостi особистості (бесіди, розповіді, 

пояснення, диспути, дискусії, екскурсії, читання науково-популярної, 
художньої літератури, метод прикладу, робота з батьками); 

– методи організації діяльності й формування досвіду суспільної 
поведінки (громадська думка, громадське доручення, створення 
виховних ситуацій, безпосередня участь у громадському житті);  

– методи стимулювання поведінки й діяльності (метод проблемних 
ситуацій, змагання, моральнi й матерiальнi заохочення).  
Громадянську освіту можна впроваджувати як навчальний предмет, 

як мiжпредметну форму взаємодії, як змiст позакласної та позашкільної 
діяльності.  

Людина – вища, абсолютна цінність, «міра всіх речей», об’єкт, 
суб’єкт і результат виховної системи школи.  

Центральне місце у виховній системі школи має займати 
формування громадянської компетентності молодшого школяра: 
відповідального ставлення до природи, до себе, як складової частини 
природи і суспільства, до оточуючого нас матеріальному світу, до живих 
істот навколо нас. Неодноразово, у своїх роботах В. О. Сухомлинський 
стверджував, що «…в житті людини має бути щось найголовніше, що 
стоїть вище від усіх повсякденних турбот, тривог, пристрастей» [2]. І далі: 
«Ставлення до ідеї Батьківщини як до священного й найдорожчого 
облагороджує всі людські почуття, зближує, ріднить людей, очищає душі 
від усього, що принижує гідність» [2]. 

В. О. Сухомлинський чітко визначає теоретичні засади виховання 
громадянських почуттів у молодших школярів: 
– це, передусім, створення дитиною радостей для інших людей і 

переживання особистого щастя й гордості у зв’язку з цим; 
– по-друге, творення й збереження краси в усіх її багатогранних 

проявах; 
– по-третє, громадянське ідеологічне багатство діяльності дитини в 

колективі, взаємовідносини між дітьми й іншими, позашкільними 
колективами; 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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– по-четверте, культивування й розвиток співчуття, жалості (не 
біймося цього слова й тих благородних почуттів, які воно несе!) до 
всього живого й красивого, розвиток сердечної чуйності до 
прекрасного в природі; 

– по-п’яте, розвиток високої інтелектуальної культури – думок, 
почуттів, переживань, що хвилюють душу людини, коли вона пізнає 
навколишній світ, минуле й сучасне людства, матеріальні й духовні 
багатства Вітчизни, душу свого народу, цінності мистецтва, 
особливо сучасної літератури. 
Пріоритетним у виховній роботі В. О. Сухомлинський вважав 

патріотичне виховання, формування громадянина, «піклування про 
громадянську лінію усього процесу виховання» [3, с. 75]. Майстерність 
виховання, на його думку, і полягає в тому, щоб громадянське, 
патріотичне життя починалося для людини з малих років. «Ми 
домагаємося, – писав він, щоб у дитини і підлітка боліло серце за те, що 
відбувається навколо неї і поряд з нею, щоб вона з дитинства пережила, 
відчула громадянські радощі, громадянські прикрощі», «щоб кожен 
вихованець... відчув особисту причетність до долі народу, пройшов урок 
громадського піклування про інтереси народу, перехворів, перестраждав 
за те, що особисто його ніби не стосується» [3, с. 65]. У системі виховної 
роботи В. О. Сухомлинського чітко визначалася перспектива поступового 
розширення громадянського бачення світу – від сім’ї, школи, села, 
району, області до горизонтів країни, Батьківщини, проводилися уроки 
громадянськості, вечори «Вчися бути справжнім громадянином», дискусії 
«Можна, не можна, можна». Отож, педагог підкреслював думку про те, 
що вихованець стає громадянином тільки тоді, коли живе долею Вітчизни. 

Зазначимо, що у сучасному суспільстві актуальність громадянського 
виховання особистості дітей зумовлюється гострою необхідністю 
державотворчих процесів, утвердженням громадянського суспільства, 
відродженням національної ідеї. Як стверджує дійсний член АПН України 
О. В. Сухомлинська, до них можна одночасно віднести рух українського 
суспільства й відповідно суспільної думки до громадянського, відкритого 
європейського суспільства; по-друге, не менш важливим є сучасне 
становище дітей в Україні; по-третє, зміна останнім часом ставлення до 
дітей, до культури дитинства [4]. Саме тому, як науковці, так і практики 
освітніх закладів України, визнають гостру необхідність розробки 
ґрунтовних засад забезпечення прав дитини, визначення змісту, форм і 
методів формування її як громадянина держави, гармонійно розвиненої, 
рівноправної, національно свідомої особистості. 

Громадянське виховання спрямоване на формування особистості, 
яка відповідально ставиться до власних громадянських обов’язків, 
глибоко усвідомлює, що від її дій залежить як і власне життя, так і доля 
близьких людей, народу і держави. Отже, в процесі громадянського 
виховання формується громадянин держави, від суспільної активності 
якого залежатиме доля нашої країни, її майбутнє. 
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Анотація 
У статті аналізуються особливості використання проектної технології у сучасному 

навчально-виховному процесі початкової школи; розкриваються особливості проектної 
діяльності на уроках природознавства. 
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Abstract 
The article analyzed the peculiarities of use of project pedagogical technologies in the 

modern educational process in primary school; the features of project activityat the lessons of 
natural science in primary school were revealed. 
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Рedagogical technology, project technology, classification of projects, project technology in 

primary school, project activities on the lessons of natural science. 

 
На сучасному етапі розвитку шкільної освіти значна роль 

відводиться технологічному підходу. Це вимагає від учителя вивчення і 
впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, 
зорієнтованих на створення максимально сприятливих умов для 
розкриття й розвитку здібностей і обдарувань дитини.  

В особливій мірі реалізації особистісно-орієнтованого підходу сприяє 
використання проектної технології, оскільки вона має велику практичну 
спрямованість, дозволяє поєднувати самостійну індивідуальну роботу з 
груповою і колективною. 

На сучасному етапі, як зазначає Селевко Г. К., відповідно до 
змістового та процесуального наповнення проектна технологія 


