
процес актуальний не тільки для української освіти, а й для світу 
загалом. Одним із пріоритетних завдань сучасної вищої педагогічної 
освіти є формування викладача нової генерації, спроможного системно і 
систематично здійснювати корекцію навчання в умовах інклюзивної 
освіти. Ефективне інклюзивне навчання можливе лише за умови 
спеціальної підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів. Метою такої 
підготовки є оволодіння педагогами закладів вищої освіти основними 
методиками, засобами та прийомами навчання, які використовуються в 
інклюзивному середовищі. 
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Анотація  
Становлення громадянського суспільства, якісні зміни в суспільно-економічному, 

духовному житті й ціннісних орієнтаціях українського соціуму, інтеграція України у 
європейську спільноту зумовлюють необхідність розвитку системи громадянського 
виховання. Реформування системи освіти України в контексті соціальних перетворень 
зумовлює необхідність її вдосконалення, наближення до рівнів світових освітніх стандартів. 
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Серед основних завдань модернізації освітньої галузі у Державній 
програмі «Вчитель» визначено вдосконалення системи підготовки 
педагогічних працівників та підвищення ролі вчителя у формуванні 
громадянського суспільства. Стратегічні завдання розбудови системи 
вищої освіти зумовлюють необхідність розв‟язання наукових і практичних 
проблем, пов‟язаних з професійною підготовкою майбутнього вчителя до 
громадянського виховання учнів. Питання професійного становлення 
педагога розглядали класики зарубіжної (Й. Гербарт, А. Дистервег, Я. 
Коменський, Й. Песталоцці та ін.) та вітчизняної (А. Макаренко, Г. 
Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.) педагогіки. 
Теоретичне підґрунтя підготовки педагогічних кадрів на народознавчій  

основі закладено в працях С. Русової, В. Скуратівського, М. 
Стельмаховича, В. Сухомлинського та ін. Концептуальні засади 
педагогіки вищої школи досліджені А. Алексюком, І. Бехом, І. Зязюном, Л. 
Кондрашовою, А. Кузьмінським та ін. Проблема професійної готовності 
вчителя стала предметом наукових розвідок Л. Григоренко, А. Капської, 
Н. Кузьміної, А. Ліненко, О. Мороз, О. Пєхоти, С. Сисоєвої, А. Троцко та 
ін. Різні напрями фахової підготовки майбутніх учителів початкової 
школи вивчають О. Біда, М. Парфьонов, Л. Петриченко, М. Севастюк, Л. 
Хомич та ін. Підготовці майбутніх учителів початкової школи до виховної 
роботи присвячені дослідження І. Бужини, Л. Волик, І. Казанжи, С. 
Лавриненко, Л. Мацук, С. Паршук, Д. Пащенка, А. Хоменко та ін.  

Концептуальні засади громадянського виховання молодого 
покоління висвітлено в працях П. Ігнатенка, В. Поплужного, В. 
Сухомлинського та ін. Значення формування громадянської зрілості у 
майбутніх педагогів розкрито в працях О. Кафарської, Т. Мироненко, В. 
Плахтєєвої, Н. Самохіної, А. Сігови та ін. Різні аспекти розв‟язання 
проблеми громадянського виховання учнів загальноосвітніх шкіл 
розглянуто в низці сучасних досліджень (О. Бенца, М. Боришевський, П. 
Вербицька, Н. Дерев‟янко, Ю. Завалевський, П. Кендзьор, У. Кецик,  

Л. Корінна, О. Кошолап, О. Красовська, Л. Рехтета, М. Рудь, 

О. Сухомлинська,   К. Чорна,   М. Шимановський та   ін.).   Питання 

громадянського  виховання  молодших школярів висвітлено  в працях 

Н. Бібік,    Л. Момотюк,    Н. Рогальської, О. Савченко,    Г. Тарасенко, 
С. Якименко та ін.   
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Однак, аналіз наукових джерел засвідчив, що проблема підготовки 
майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової школи 
ще не стала предметом спеціальних досліджень. Вивчення сучасного 
стану підготовки майбутніх учителів до виховної роботи, а також рівня їх 
громадянської зрілості виявило об‟єктивні протиріччя між:  

− необхідністю забезпечення високого рівня громадянського виховання 
учнів загальноосвітніх шкіл і відсутністю науково обґрунтованої 
системи підготовки майбутніх учителів до розв‟язання цієї проблеми;  

− стандартністю змісту освіти та специфічними завданнями підготовки 
майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової 
школи;  

− уніфікованістю навчальних програм підготовки майбутніх учителів  

і принципами індивідуалізації, диференціації, згідно з якими необхідно 
враховувати відмінності в інтелектуальній, емоційній, когнітивній 
сферах, психічному розвитку, мотивах та потребах особистості 
майбутнього вчителя. 

Проблема  громадянського  виховання  підростаючого  покоління  

становить значний інтерес для таких наук, як філософія, соціологія, 
психологія та педагогіка. Зміщення акцентів у суспільній свідомості 
обумовлює зміну вимог у педагогічній освіті. У вирішенні цієї проблеми 
на перший план висувається підготовка вчителя, який буде здатний 
реалізувати у своїй професійній діяльності основоположні ціннісні 
принципи виховної системи нового, демократичного суспільства.  

Поряд із цим проблема підготовки педагогів до здійснення 
громадянського виховання молодших школярів сьогодні недостатньо 
досліджена. Тому основними джерелами теоретичного аналізу, вихідних 
методологічних основ побудови моделі підготовки майбутнього вчителя 
до вищезазначеної діяльності стануть психолого-педагогічні дослідження 
процесу громадянського виховання молодших школярів та дисертації, у 
яких розглядаються особливості підготовки майбутніх учителів до 
проведення виховної роботи.  

Одним із пріоритетних напрямків у Національній доктрині розвитку 
освіти України визначено проблему виховання підростаючого покоління, 
основною метою якого є виховання свідомого громадянина, патріота, 
формування в молоді високої культури міжнаціональних взаємовідносин, 
потреби та вміння жити в громадянському суспільстві [5, с. 4].  

У Законі України «Про освіту» підкреслюється, що освітні процеси в 
державі ґрунтуються на засадах гуманізму, демократії, національної 
свідомості, взаємоповаги між націями й народами [1, с. 533]. У Законі 
України «Про позашкільну освіту» першим серед основних завдань 
визначено виховання громадянина України [2, с. 4].  

Отже, орієнтиром державної політики в галузі освіти є виховання 
свідомого громадянина, патріота. Серед розпоряджень Уряду в цьому 
напрямі такі: «Про заходи Кабінету Міністрів України щодо захисту 
національних інтересів держави у сферах національно свідомого і 
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патріотичного виховання молодого покоління та забезпечення умов його 
розвитку» (постанова Верховної Ради України від 22.05.15 № 865); «Про 
затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді» 
(наказ Кабінету Міністрів України від 27.10.16 № 3754/981/538/49); «Про 
затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь 
України» на 2009-2015 роки» (постанова Кабінету Міністрів України від 
28.01.16 № 41); «Про затвердження плану заходів щодо підвищення 
рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом 
проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням 
об'єктів культурної спадщини» (розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 08.12.15 № 1494-р) [7].  

Ґрунтовним документом із проблеми дослідження є Концепція 
громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 
державності, в якій чітко визначено актуальність, сутність, підходи та 
принципи, мету й завдання, зміст і форми громадянського виховання, 
основні шляхи її реалізації тощо [3].  

Міністерством освіти і науки України затверджено програму 
«Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів», автором концептуальних засад якої є І.Бех [6]. 
Метою виховання згідно з програмою визначено формування морально-  

духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно 
самореалізується в соціумі як громадянин, сім‟янин і професіонал. 
Виховна робота з учнями загальноосвітніх шкіл ґрунтується на таких 
основних принципах: національної спрямованості, культуровідповідності, 
цілісності, акмеологічний принцип, принцип суб‟єкт-суб‟єктної взаємодії, 
принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку 
особистості, принцип особистісної орієнтації, принцип превентивності, 
принцип технологізації.  

Нормативними документами визначено систему заходів щодо 
реалізації завдань громадянського виховання учнів, а саме: проведення 
Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл 
України»; організація Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської 
та студентської молоді «Шляхами подвигу і слави», присвяченої 65-й 
річниці звільнення України від фашистських загарбників та Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років; включення до навчальних 
планів загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих 
навчальних закладів обов'язкових екскурсій до національних історико-
культурних заповідників і музеїв; проведення на постійній основі 
оглядових і тематичних екскурсій із відвідуванням об'єктів культурної 
спадщини, історико-культурних заповідників і музеїв, зокрема у вихідні 
дні й протягом канікулярного періоду, для учнівської та студентської 
молоді; створення на власних веб-сайтах постійно поновлюваної 
електронної бази даних про екскурсійні маршрути, історико-культурні 
заповідники, музеї та інші об'єкти, що рекомендуються для відвідування 
організованими групами учнівської та студентської молоді. 
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Отже, зміст виховання в сучасному суспільстві являє собою 
систему загальнокультурних і національних цінностей, що відображають 
ставлення особистості до суспільства й держави, природи, мистецтва, 
самої себе [6, с. 15]. У свою чергу ціннісне ставлення особистості до 
суспільства й держави передбачає формування почуття патріотизму, 
національної самосвідомості, правосвідомості, політичної культури та 
культури міжетнічних відносин. Саме тому найважливішою вимогою до 
створення виховного простору є залучення дітей до розв‟язання 
суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, уможливлення 
набуття досвіду громадянської поведінки [6, с. 15].  

Традиційним українським ідеалом людини вважається «здорова, 
культурна, щаслива людина з багатогранними знаннями та високими 
духовно-моральними й інтелектуальними якостями, патріотичним 
почуттям, працьовитістю, національною і людською гідністю [4, с. 29]».  

У нашому дослідженні одним із ключових є поняття «громадянське 
виховання». В «Енциклопедії освіти» воно трактується як «педагогічний 
процес становлення свідомого, відповідального і компетентного 
громадянина-патріота, спрямований на розвиток і розбудову 
демократичного громадянського суспільства». 

У Концепції  громадянського  виховання  особистості  в  умовах  
розвитку української державності «громадянське виховання» 
визначається як «процес формування громадянськості як інтегрованої 
якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, 
соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною». 
Громадянськість – це фундаментальна духовно-моральна якість,  
світоглядно-психологічна характеристика особистості, результат 
громадянського виховання [3, с. 7]. Педагогічний аспект громадянськості 
включає знання, переживання та вчинки. Ці складові перебувають у 
певних зв‟язках й взаємодії при переважанні на певних етапах розвитку 
індивіда емоційного компонента, формування почуттєвої сфери.  

До основних принципів громадянського виховання особистості слід 
віднести: принцип гуманізації та демократизації виховного процесу, 
принцип самоактивності й саморегуляції особистості, принцип 
системності, принцип комплексності та міждисциплінарної 
інтегрованості, принцип наступності й безперервності, принцип 
культуровідповідності та принцип інтеркультурності.  

Метою громадянського виховання є формування свідомого 
громадянина-патріота, спосіб мислення, вчинки та поведінка якого 
спрямовані на розвиток демократичного громадянського суспільства в 
Україні [3, с. 9].  

У Концепції національного виховання зазначається, що головною 
метою національного виховання на сучасному етапі є «передача 
молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури 
народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій 
основі формування особистісних рис громадянина України». Системою 
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безперервного національного виховання передбачається становлення 
чіткої громадянської позиції підростаючого покоління.  

Процес громадянського виховання школярів доцільно розглядати 
комплексно: воно здійснюється як у межах викладання навчальних 
дисциплін, так і в ході позакласної роботи. Так, Концепція позакласної 
виховної роботи загальноосвітньої школи своєю метою ставить побудову  

підґрунтя всебічного, гармонійного розвитку особистості з 
високоморальною громадянською позицією, акцентуючи увагу на 
становленні та вихованні юного громадянина, формуванні його 
громадянської зрілості.  

У вищезгаданих державних документах наголошується, що 
домінантною основою розвитку українського суспільства є виховання 
свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, 
високої культури міжнаціональних відносин, формування в неї потреби 
та вміння жити в громадянському суспільстві.  

Актуальними на цьому етапі розвитку українського суспільства 
визначаються такі завдання громадянського виховання: «усвідомлення 
громадянами України необхідності державотворчих процесів у поєднанні  
з розбудовою громадянського суспільства; формування в молодого 
покоління почуття патріотизму, відданості Батьківщині й водночас 
відчуття належності до світової спільноти».  

Таким чином, проблема громадянського виховання розглядається 
як у контексті розвитку суспільства загалом, так і в контексті формування 
особистості. 

Аналіз досліджень окресленої проблеми дає підстави констатувати 
наявність не лише нормативно-правової, але й теоретичної бази 
громадянського виховання підростаючого покоління.  

Перші спроби порушити проблему громадянського виховання 
особистості знаходимо в працях античних філософів (Аристотель, 
Демокрит, Епікур, Т.Лівій, Платон, Плутарх, Сократ, М.Цицерон). Пізніше 
окреслена проблема набуває нового змісту в дослідженнях Т.Гоббса, 
Я.Гуса, Т.Кампанелли, Я.А.Коменського, Н.Макіавеллі, М.Монтеня, 
Т.Мора, Ф.Рабле. Окремі аспекти цього питання вивчали А.Адлер, 
Г.Гегель, К.А.Гельвецій, П.Гольбах, Ч.Дарвін, Дж.Дьюі, Дж.Локк, 
К.Лоренц, А.Маслоу, Ф. Ніцше, Й.Г.Песталоцці, Ж.-Ж.Руссо, Г.Спенсер, 
Е.Торндайк, Дж.Уотсон, Г.Фіхте, З.Фрейд, К.Юнг. У працях згадуваних  

учених простежується суперечність у трактуванні поняття 
«громадянськість» як індивідуальної якості особистості та обов‟язку 
перед державою. 

Українські просвітницькі  діячі  Г.Ващенко,  О.Вишня, Б.Грінченко, 
М.Грушевський, М.Драгоманов,    О.Духнович,    Н.Забіла,    П.Куліш, 
А.Макаренко, І.Огієнко,Ф.Прокопович,С.Русова, Г.Сковорода, 
М.Смотрицький, М.Стельмахович, В.Сухомлинський, П.Тичина,  

Г.Тютюнник, Л.Українка, К.Ушинський, І.Франко, Т.Шевченко в різні роки 
значну увагу приділяли питанням формування громадянськості 
особистості. 

У середині ХХ століття особливого значення набувають праці 
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видатного українського педагога В.Сухомлинського. Книга «Народження 
громадянина» присвячена складному періоду розвитку та виховання 
людини – отроцтву. «Мета і зміст виховної роботи в тому, – підкреслює 
В.Сухомлинський, – щоб багатогранне задоволення потреби у творчій 
діяльності переживалось як моральна гідність, щоб, працюючи для 
суспільства, людина вже в роки отроцтва і ранньої юності відчувала 
свою громадянську активність». У центрі уваги автора постає 
громадянське виховання, що розглядається в єдності його складових.  

Виховати громадянина спроможний лише той педагог, у якого 
громадянськість сформована як інтегративна якість. Це вказує на 
необхідність удосконалення змісту та форм організації аудиторної та 
позааудиторної роботи, спрямованої на підготовку майбутнього вчителя 
до здійснення громадянського виховання молодших школярів. 
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Анотація  
В статті висвітлено особливості навчання та виховання, варіанти здобуття освіти 

дітей із РАС. Актуальність проблем сучасного українського суспільства залишається питання 
розладів аутистичного спектра (РАС). Проблеми подальшого навчання, виховання та 
розвитку категорії дітей з таким синдромом. Поширеність неправильно поставленого діагнозу 
таким дітям, це обмежує їхнє право на загальну й професійну освіту, майбутнє 
працевлаштування. 
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