
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми дослідження. Сьогодні ще значна частина суспіль-

ства не завжди стоїть на боці глибоких демократичних трансформацій, 
відчуває серйозні труднощі при виробленні аргументованого ставлення до 
різного роду явищ і новацій політичного життя. Такий стан створює міцну 
основу для маніпулювання свідомістю і поведінкою широких мас. Недо-
статній рівень політичної компетентності громадян в сучасному українсь-
кому суспільстві пов’язаний, крім іншого, з низьким рівнем розвитку сис-
теми поширення політичних знань, що в кінцевому результаті звужує сис-
тему політичної соціалізації та зумовлює недостатній рівень розвитку по-
літичної культури громадян. 

Актуальність теми дослідження підсилюється тим фактом, що політич-
ні знання особливо необхідні громадянам, які діють в демократичному 
суспільстві, оскільки вони неминуче повинні взаємодіяти між собою і дер-
жавою як активні суб’єкти політичного процесу. Виходячи з цієї тези, мо-
жна стверджувати, що сьогодні перед сучасною українською державою 
стоять складні та важливі завдання оптимізації політико-просвітницької 
діяльності серед своїх громадян. 

Таким чином, актуальність звернення до даної теми обумовлена, в зна-
чній мірі, існуючою недооцінкою тісної взаємозалежності ефективного 
політичного процесу і рівня оволодіння громадянами політичними знання-
ми та громадянськими навичками. Дослідження ролі політичної освіти і 
громадянського виховання в політичному процесі є найважливішою скла-
довою пізнання необхідного фактора політичного процесу. Запропонова-
ний в даному дисертаційному дослідженні науковий підхід припускає 
комплексний розгляд динаміки політичного життя як процесу збереження 
і перетворення складної системи на основі комплексу екзогенних і ендо-
генних для політики факторів, серед яких фундаментальну роль грає іма-
нентний їй процес набуття громадянином формального чи фактичного 
статусу активного суб’єкта політичного світу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обра-
ний напрямок дослідження пов’язаний із розробкою планової наукової 
теми “Політичні, соціально-економічні та етнонаціональні процеси та вне-
сок визначних громадсько-політичних діячів у їх розвиток в південному 
регіоні України”, яка здійснюється кафедрою політичних наук та Центром 
політичних досліджень Миколаївського державного гуманітарного універ-
ситету імені Петра Могили, одним із виконавців якої є дисертант 
(державний реєстраційний номер 0103U004001). 

Мета та завдання дослідження. Мета даного дисертаційного дослі-
дження полягає в тому, щоб у контексті сучасних політичних і соціально-
економічних процесів виявити роль політичної освіти як фактора, що за-
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безпечує стабільність, стійкість і відтворюваність політичного процесу та 
формулювання концепції політичної освіти у перехідний період і на перс-
пективу.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних за-
вдань: 
• розкрити гносеологічний, соціальний і політико-функціональний рівні 

освіти як умови входження особистості в політичне життя; 
• показати зміну поглядів на політичну освіту в переломні моменти полі-

тичного життя різних суспільств – в період кризи полісу, становлення 
християнського середньовіччя і реформації, добу просвітництва, розви-
тку буржуазних відносин та в період посттоталітарної Європи; 

• розкрити основні функції політичної освіти та можливості забезпечен-
ня гармонізації відносин між політичною системою та індивідом через 
отримання політичних знань, розвиток інтелектуальних здібностей, 
вироблення політичної позиції і вплив політичної освіти на політичну 
участь; 

• розглянути цілі і задачі політичної освіти в залежності від динаміки 
політичного життя в його безперервному процесі розвитку; 

• показати зміну моделей політичної освіти відповідно до специфіки 
того чи іншого етапу політичного розвитку; 

• ввести в науковий обіг і класифікувати дані, отримані провідними віт-
чизняними та зарубіжними спеціалістами, з проблем політичної освіти; 

• показати специфіку умов і досвіду політичної освіти на сучасному со-
ціально-політичному етапі розвитку України; 

• зазначити специфічні форми і методи становлення індоктринації в то-
талітарних політичних системах, умови її дієвості та визначити шляхи 
її подолання; 

• виявити передумови для демократизації на рівні задач і суб’єктів самої 
освіти – мікроклімат навчання, роль дискусії як демократичного меха-
нізму здобування політичних знань і ефективного прийому навчання 
виробленню політичної позиції;  

• довести, посилаючись на досвід інноваційної, теоретичної та організа-
ційно-методичної діяльності дисертанта, навчальну ефективність і со-
ціальну значимість авторської концепції; 

• обґрунтувати твердження про те, що у демократичному суспільстві, на 
відміну від тоталітарної держави, де політична освіта зводиться до 
впровадження в масову свідомість офіційної ідеології, вона повинна 
спиратися, в першу чергу, на загальнолюдські цінності, базуватися на 
принципах деідеологізації, департизації і добровільності. 
Об’єкт дослідження – політична освіта як соціальний феномен полі-

тичного процесу в можливих поєднаннях та специфічних формах, які за-
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безпечують духовну наступність і мінливість політичного розвитку суспі-
льства. 
Предмет дослідження – закономірності впливу політичної освіти на 

політичний процес, можливості і перспективи гармонізації за допомогою 
політичної освіти відносин між суспільством, державою і громадянином. 
Методи дослідження. У дослідженні при вивченні таких феноменів, як 

“політичний процес”, “влада”, “громадянин”, та базових понять типу 
“політична соціалізація”, “громадянська освіта і виховання”, “політична 
індоктринація” автор спирався на політико-культурологічний, онтологіч-
ний та аналітичний підходи. 

Для розуміння загального й особливого в політичній освіті в різні епо-
хи і в різних країнах в роботі застосовані порівняльний і порівняльно-
історичний підходи. Важливе місце серед методів дослідження відведено по-
літико-антропологічному підходу при дослідженні процесів тоталітарної індо-
ктринації. Для підтвердження власних практичних напрацювань в галузі полі-
тичної освіти дисертант використовує дескриптивно-аналітичний метод. 

Емпіричну базу дослідження склали соціологічні матеріали наукових уста-
нов та громадських організацій, контент-аналіз засобів масової інформації 
України. Референтною групою для перевірки практичної застосовності 
авторських напрацювань стали матеріали із впровадження курсу “Сучасні 
проблеми політичної освіти в Україні” для студентів факультету політичних 
наук Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра 
Могили та слухачів системи навчання державних службовців.  

Компаративістський підхід дозволив співвіднести авторські напрацювання 
з політичними, політико-дидактичними, соціологічними і політико-
психологічними матеріалами, розробленими стосовно досліджуваної пробле-
ми в різних країнах і в різні епохи. 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація являє собою кон-
цептуальне дослідження, яке присвячене вивченню взаємозв’язку політично-
го процесу з рівнем і характером політичної освіти. Наукова новизна даної 
роботи визначається авторським поглядом на систему політичної освіти як 
внутрішнього чинника політичного процесу. Інноваційні компоненти роботи 
можуть бути визначені за наступними складовими: 
• політична освіта розглянута не тільки як складова частина цілеспрямова-

ної політичної соціалізації та засіб формування політичної культури, але і 
як внутрішній чинник політичного процесу. Таке розуміння ґрунтується 
на якостях процесу засвоєння політичних знань, який здатний як забез-
печувати підтримку існуванню політичного світу, так і виступати ін-
струментом внесення змін в існування політичного середовища; 

• процес демократизації політичного життя досліджений у безпосередній 
залежності від необхідних заходів піднесення свідомості і компетент-
ності громадян через систему поширення політичних знань; 
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• політична освіта характеризується саме як процес, оскільки існування 
політичного світу багато в чому задано конкретними об’єктивно-
політичними, трансцендентними епохами, які змінюються; 

• розкрито взаємозв’язок політичного часу із завданнями політичної со-
ціалізації, політичної освіти та громадянського виховання. Проілюст-
рована реалізація політико-виховної функції часу, яка виявляється у 
своєму відліку від епохи творення політичного світу; 

• запропоновано новий підхід до вивчення політичного процесу, засно-
ваний на розумінні політичного життя як динамічної реальності, не як 
поточного заперечення старого новим, а як динамічної структури, при 
якій одні соціально-темпоральні прошарки до певної міри перекрива-
ються іншими, щоб, в свою чергу, стати покрівлею для інших; 

• вивчено механізм владних відносин, який пов’язаний з контролем за 
політичним простором і нав’язуванням свого бачення політичного про-
стору. Останнє впливає на весь політичний процес і визначається полі-
тичною освітою зокрема; 

• зроблено висновок на політико-гносеологічному рівні дослідження про 
принципову пізнаваність політичного світу й одночасно показано труд-
нощі, пов’язані зі специфікою отримання політичного знання, а також з 
різними рівнями політичної свідомості суб’єктів; 

• досліджені політико-освітянські моделі, які існували в світі та в межах 
вітчизняних земель на різних етапах розвитку людської цивілізації, що 
дозволило визначити найбільш продуктивні ідеї, які пов’язані з розу-
мінням багатьох аспектів організації системи політичної освіти; 

• проаналізована система політичної освіти в умовах тоталітарних режи-
мів, яка інтерпретована як політична індоктринація – насильницьке 
насадження безальтернативної доктрини всіма наявними в суспільстві 
засобами на всіх рівнях;  

• визначені завдання і специфіка проблем політичної освіти в Україні. 
Здійснений пошук ефективних шляхів їх рішень в умовах розвитку 
сучасного політичного процесу; 

• виявлено поле задач політичної освіти в умовах переходу суспільства 
до демократичних засад розвитку. Воно досліджено у співвідношенні із 
завданнями політичного процесу як “нових”, так і “старих” демократій. 
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що по-

ложення і висновки дисертації створюють основу для практичного вирі-
шення проблеми формування модернізованої системи політичної освіти в 
Україні. 

Результати дисертації можуть бути широко використані на державно-
му, регіональному і місцевому рівнях у законодавчій практиці, що відно-
ситься до проблем громадянської освіти і розвитку партисипаторних здіб-
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ностей громадян. Висновки підкріплюються посиланнями на процес і ре-
зультати інноваційно-впроваджувальної діяльності дисертанта по розвит-
ку нових форм політичної освіти і громадянського виховання.  

Дане дослідження здатне сприяти формуванню концептуальних засад 
освітніх програм для різних категорій населення як в межах існуючої дер-
жавної системи освіти України, так і за її межами. Дана робота сприяє 
інституціоналізації і теоретико-методологічній систематизації процесу 
досліджень в галузі політичної дидактики і наданню задачам політичної 
освіти та громадянського виховання загальнодержавного статусу. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 
працею, яка містить отримані автором результати, що забезпечують роз-
в’язання важливої теоретичної і теоретико-прикладної проблеми в межах 
здійснюваних нових розробок у галузі політичних наук. У роботі не вико-
ристовувалися ідеї співавторів, розробки, матеріали і висновки кандидат-
ської дисертації здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 
апробовані автором на наукових конференціях: Міжнародній конференції 
“Молодь за інформаційне суспільство” (Київ, 2003); Міжнародній науко-
во-практичній конференції “Роль науки, релігії та суспільства у формуван-
ні моральної особистості” (Донецьк, 2003); Міжнародній науково-
методичній конференції “Вища освіта в ХХI сторіччі: інформація, комуні-
кація, мультимедіа” (Севастополь, 2003); Міжнародній науково-
практичній конференції “Соціально-правові проблеми становлення право-
вої держави” (Іжевськ, 2004); Першій міжнародній літній школі молодих 
дослідників і викладачів “Громадянське суспільство як основа демократії” 
(Луганськ, 2003); Всеукраїнській науково-практичній конференції 
“Політичні, соціально-економічні та етнонаціональні процеси у південно-
му регіоні України” (Миколаїв, 2003); Всеукраїнській науково-практичній 
конференції “Наукові дослідження в контексті історичних проблем” 
(Миколаїв, 2003); Всеукраїнській науковій конференції “Політичні, еконо-
мічні та психологічні виміри перехідного суспільства” (Суми, 2004); Між-
відомчій науково-практичній конференції “Бібліотеки і розвиток культури 
та духовності в Миколаївському регіоні” (Миколаїв, 2003); Обласній нау-
ково-практичній конференції “Конституція. Незалежність. Правова держа-
ва” (Миколаїв, 2001); Обласній науково-практичній школі-семінарі 
“Науково-методологічні аспекти розвитку творчого потенціалу науковців 
НАРПН – 2003” (Миколаїв, 2003); щорічних “Могилянських читаннях” 
Національного університету “Києво-Могилянська академія” (Київ, 2001-
2004); Науково-методичних конференціях професорсько-викладацького 
складу Миколаївського державного гуманітарного університету імені Пет-
ра Могили (Миколаїв, 1999-2004). 

Автор дисертаційного дослідження входив до складу оргкомітетів Все-

5 



української науково-практичної конференції “Політичні, соціально-
економічні та етнонаціональні процеси у південному регіоні України” 
(Миколаїв, 2003), щорічних науково-методичних конференцій 
“Могилянські читання” та здійснював керівництво секціями “Актуальні 
напрями загальнодержавного і регіонального політичного менеджменту” і 
“Актуальні проблеми політичних та етнонаціональних досліджень”. 

Також апробація матеріалів дисертаційного дослідження здійснена в 
ході роботи автора як відповідального секретаря по виданню 8 випусків двох 
фахових видань: “Сучасна українська політика. Політики і політологи про 
неї” (Випуск 5, 6) та “Наукові праці. Серія “Політичні науки” Миколаївського 
державного гуманітарного університету імені Петра Могили. 

Наукові положення і висновки дисертаційного дослідження апробовані 
також під час розробки та викладання курсу лекцій “Сучасні проблеми полі-
тичної освіти в Україні”, включеного у навчальний план студентів-магістрів 
факультету політичних наук, а також при читанні автором курсів “Політичні 
інститути і політичні процеси в Україні” і “Загальна теорія політики” в Мико-
лаївському державному гуманітарному університеті імені Петра Могили.  

Публікації за темою дисертації. Основні результати здійсненого до-
слідження викладені в індивідуальній монографії автора “Політична осві-
та в умовах політичних трансформацій” (Миколаїв: Видавництво МДГУ 
ім. П. Могили, 2004), довідковому виданні “Провідники духовності в Украї-
ні” (К.: Вища школа, 2003 (у співавторстві), колективній монографії “Освіта 
на Миколаївщині у ХІХ-ХХ століттях: історичні нариси”, навчальному посіб-
нику, рекомендованому Міністерством освіти і науки України, “Хрестоматія з 
історії всесвітньої політичної думки” (Миколаїв: Видавництво МФ НаУКМА, 
2002 (у співавторстві) та 37 наукових статтях, з яких 29 – у фахових наукових 
виданнях. 

Структура дисертації. Специфіка проблем, що стали об’єктом даного 
дослідження, зумовила наукову побудову і логічну структуру дисертації. Ди-
сертація складається зі вступу, п’яти розділів, кожний з яких містить по два 
підрозділи. Загальний обсяг дисертації становить 378 сторінок. Список вико-
ристаних джерел включає 555 найменувань (38 стор.). 
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