
Політичні знання і культура потрібні сьогодні будь-якій людині, незалежно від 
його професійної приналежності, віку та статі, оскільки, живучи в суспільстві, він 
неминуче повинний взаємодіяти з іншими людьми і державою. Без володіння 
такими знаннями особистість ризикує стати розмінною монетою в політичній грі, 
перетворитися в об’єкт маніпулювання і поневолення з боку більш активних у 
політичних відносинах сил. Причому ступінь цього ризику в нашому суспільстві 
достатньо високий, оскільки політичні процеси в ньому для сучасного покоління є 
новими та незвичними.  

Таке становище сьогодні наштовхує частину дослідників політичного процесу в 
нашій країні на необхідність вивчення шляхів подолання ситуації, яка склалася. 
Підвищення рівня політичної свідомості громадян, розуміючи те, що це завдання є, 
безумовно, ключем до вирішення найгостріших проблем як значної частини індивідів, 
так і самої держави, яка декларує своє прагнення стати демократичною, правовою та 
соціальною. 

 Виходячи з цієї тези, можна твердити, що сьогодні перед сучасною 
демократичною державою стоять складні та важливі завдання оптимізації 
просвітницької діяльності серед своїх громадян. Це, в кінцевому результаті, 
необхідно всьому суспільству, тому що охороняє його від деспотизму і тиранії, від 
антигуманних і економічно неефективних форм державної і громадської організації. 
Тому свідоме формування політичної культури як мистецтва спільного 
цивілізованого проживання людей у державі – турбота всього сучасного 
суспільства, важлива умова його благополуччя. 

Демократичний лад не може затвердитися і бути ефективним без відповідної 
політичної культури населення. Демократія передбачає перетворення людини в 
джерело влади, вершителя доль своєї країни і міжнародної політики. І хоча в умовах 
демократичної держави далеко не кожен індивід впливає на прийняття політичних 
рішень, саме від свідомого вибору й активності більшості громадян залежить 
урахування у державній політиці інтересів різних груп населення, компетентність і 
відповідальність правлячої еліти. 

При цьому слід зауважити, що стан політичної культури суспільства не є 
продуктом запозичених досягнень розвинутих суспільств, як дехто може вважати. 
Це завжди продукт власного досвіду, який накопичується та передається від 
покоління до покоління. І якщо припустити, що в своїй історичній минувшині 
попереднє покоління не мало стійких демократичних традицій, то можна 
передбачити, що наступне покоління, незважаючи на намагання офіційних 
інституцій запровадити відмінні цінності, буде зберігати риси попереднього 
покоління в більшому ступені, ніж запозичені їх зразки, якими б прогресивними 
вони не були.  

ПЕРЕДМОВА 
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Здатність громадян до прийняття раціональних рішень, участі в політиці 
не формується стихійно, а набувається в ході систематичного придбання 
ними відповідних знань і досвіду. Сьогодні у всіх індустріально розвинутих 
демократичних країнах існують спеціальні інститути політичної освіти, що 
допомагають вирішувати ці задачі. Діяльність таких установ не можуть 
замінити засоби масової політичної комунікації – телебачення, радіо, газети, 
що дають звичайно лише поверхневу картину подій і передбачають уміння 
громадян самостійно, критично аналізувати одержувану інформацію. 

 Практичне здійснення політосвітньої діяльності в сучасному світі 
виходить за рамки національно-державних кордонів. Так, країни 
Європейського Союзу координують зусилля в галузі політичної освіти для 
формування у своїх громадян почуття західноєвропейської ідентичності, 
приналежності до загальної батьківщини – Західної Європи, до нового 
міждержавного об’єднання. Тим самим зміцнюється суб’єктивна, 
індивідуально-мотиваційна основа західноєвропейської інтеграції. Цей досвід 
складає одну з цінностей і перспектив нашого суспільства, тому він потребує 
переосмислення та впровадження в вітчизняну політичну практику. 

Сьогодні нерозбірлива популяризація в нашому суспільстві цінностей та 
моральних норм сучасної масової культури Західного світу значною мірою 
викривили свідомість, психологію населення взагалі, а молоді – особливо. 
Саме це, разом з практичним ігноруванням заходів по розбудові стійкої 
системи політичної освіти, призвело до падіння рівня політичної свідомості 
значної частини суспільства. 

Сучасним громадянам властива аполітичність, яка виявляється в 
абсентеїзмі, ігноруванні ролі політичних інституцій сучасного суспільства. 
Дехто може сказати, що це не є проблемою, бо політизованість теж є 
симптомом негараздів суспільного життя і в ситуації, що склалася в Україні, 
політична пасивність – швидше благо, ніж зло. З цього приводу можна 
зауважити, що до якогось ступеня це може сприйматися саме так.  

Однак не можна не помічати й того, що складна економічна ситуація в 
країні та загострення політичної боротьби в середині еліти, безумовно, веде 
до зростання політичної активності населення. І в цій ситуації існуюча 
політична система може бути практично нездатною демократичними 
засобами долати надмірну, а може, й агресивну політичну активність, 
ґрунтом якої є певний стан ідеологічних пріоритетів. 

Таким чином, актуальність звертання до даної теми обумовлена значною 
мірою недооцінкою тісної взаємозалежності ефективного політичного процесу і 
рівня оволодіння громадянами науковими політичними знаннями і 
громадянськими навичками. Одна з гострих сучасних проблем полягає в тому, 
що політичне життя ніколи не обмежувалося сферою діяльності професійних 
політиків і експертів. Закриваючи для інших цю область, перетворюючи 
політичне знання в “сакральне”, останні ризикують виявитися в полоні власних 
схем і “правил внутрішнього розпорядку”, втративши з виду і глобальну 



5 ПОЛІТИЧНА ОСВІТА 

політичну картину світу, і його динаміку. У цьому зв’язку в роботі 
головна увага приділяється обґрунтуванню ролі політичної освіти як 
фундаментального ендогенного фактора, що впливає на політичні 
процеси і розвиток політичного життя.  

Дослідження провідної ролі політичної освіти і громадянського 
виховання в політичному процесі є найважливішою складовою 
пізнання необхідного фактора політичного процесу. Концепція автора 
припускає комплексний розгляд динаміки політичного життя як 
процесу збереження і перетворення складної системи на основі 
комплексу екзогенних і ендогенних для політики факторів, серед яких 
фундаментальну роль відіграє іманентний їй процес додання 
громадянину формального чи фактичного статусу активного суб’єкта 
політичного світу. Тому громадянин об’єктивно має потребу у відомій 
нормі політичних знань, умінь і навичок, щоб бути включеним у 
параметри загальносоціальних змін. З іншого боку, такі дослідження 
потрібні і державі.  

У сучасній літературі ставиться проблема відновлення сутнісних 
функцій української держави – легітимного насильства і збору 
податків. Здається, що в даному обмеженні авторами ігнорується той 
своєрідний «гумус» ненасильницького включення громадянської 
поведінки в державну програму, яким і є громадянське виховання і 
політична освіта. В іншому випадку держава, дійсно, перетворюється 
лише в збирача податків.  

Не менш важливою в контексті відносин держави і громадянина для 
процесів демократичного транзиту є проблема подолання тоталітарної 
індоктринації. Про це свідчить і досвід післявоєнної Німеччини, інших 
авторитарних європейських держав і тенденції в сучасній Україні. 

Розпочинаючи своє дослідження, автор передбачав, що існує тісний 
взаємозв’язок між мінливим політичним світом і рівнем та задачами 
політичної освіти і громадянського виховання, які виробили у своїй 
політико-педагогічній теорії і практиці суспільство, держава і 
громадянин. Позиція автора полягає в тому, що політична освіта є 
найважливішим внутрішнім фактором політичного процесу, який 
дозволяє не тільки оцінити ступінь політичної стабільності й 
ефективності суспільства, але і визначити його тенденції принаймні на 
період життя покоління.  

В ході дослідження з’ясувалося, що підтвердження цього 
передбачення залежить як від вірного розуміння епох розвитку 
свідомості – онтологічної, гносеологічної, функціональної, так і від 
конкретної фази політико-освітньої парадигми, тісно зв’язаної з 
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визначеним етапом політичного процесу. Подібні припущення 
дозволяють не тільки вивчати як цілісне явище інститут політичної 
освіти в минулому, але і намітити перспективи його впливу на 
політичний процес в умовах інновацій швидко мінливого політичного 
світу сучасності. 

Здійснюючи огляд розвитку політичної дидактики в просторі і часі, 
ми будемо намагатися, щоб у контексті сучасних політичних і 
соціально-економічних процесів виявити роль політичної освіти як 
фактора, що забезпечує стабільність, стійкість і відтворюваність 
політичного процесу та формулювання концепції політичної освіти у 
перехідний період і на перспективу. 

Також важливим для нас є розгляд гносеологічного, соціального і 
політико-функціонального рівнів освіти як умови входження 
особистості в політичне життя, історії політичної освіти як зміну 
парадигм, які активно впливають на політичні процеси в переломні 
моменти політичного життя різних суспільств. Зокрема, в період кризи 
полісу, становлення християнського Середньовіччя і Реформації, добу 
Просвітництва, розвитку буржуазних відносин та в період 
посттоталітарної Європи. 

Дослідження повинно допомогти розкрити основні функції 
політичної освіти, що забезпечують гармонізацію відносин між 
політичною системою і індивідом – отримання політичних знань, 
розвиток інтелектуальних здібностей, вироблення політичної позиції і 
вплив політичної освіти на політичну участь. Нам важливо пов’язати 
цілі і задачі політичної освіти з динамікою політичного життя в його 
безперервному процесі розвитку. 

Оскільки дане дослідження є практично першою спробою 
фундаментального розгляду різних аспектів політичної дидактики, ми 
спробуємо запровадити в науковий обіг, класифікувати дані, отримані 
провідними зарубіжними спеціалістами з проблем політичної освіти, і 
показати специфіку умов і досвіду політичної освіти в Україні. 

Емпіричну базу дослідження склав аналіз джерел з політичної 
освіти (підручники і посібники, методичні рекомендації), офіційні 
документи і матеріали преси. Референтною групою для перевірки 
практичної застосованості авторських наробітків стали матеріали по 
впровадженню 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 Миколаївської області.  

Закінчуючи виклад вступних положень, слід зазначити, що 
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монографія має не тільки теоретичні, але і практичні завдання, 
оскільки присвячена рішенню проблем, які об’єктивно виникають 
перед викладачами нових предметів – “Громадянознавство”, 
“Правознавство” і “Політологія”, студентами-політологами, 
викладачами, що ведуть заняття за відповідним профілем в групах 
молоді і дорослих при політичних партіях і об’єднаннях, установах 
додаткової освіти.  

Матеріали монографії можуть бути широко використані на 
державному, регіональному і місцевому рівнях у законодавчій 
практиці, що відноситься до проблем громадянської освіти і розвитку 
партисипаторних здібностей громадян. Монографічне дослідження є 
основою для складання освітніх програм як для студентів педагогічних 
і політологічних спеціальностей, так і безпосередньо для шкіл і 
установ додаткової освіти України. В галузі вітчизняної політичної 
науки дана робота могла б послужити початком для 
інституціоналізації і теоретико-методологічної систематизації процесу 
досліджень в галузі політичної дидактики і надання задачам 
політичної освіти і громадянського виховання статусу 
загальнодержавних, найважливіших і невідкладних. 


