
Як вже вище зазначалося, на межі новітньої доби людство виявило 
здатність до реального втілення таких феноменів, як тоталітарні та 
розвинуті форми представницької демократії. В значній частині 
держав Заходу демократія поступово перетворювалася на переважаючу 
форму організації політичного життя. Але на цьому етапі свого розвитку 
демократія отримала риси, які відрізняли її як від античних зразків, так і 
від філософського ідеалу. Саме ці відмінності спричинили масштабні 
дискусії серед вченого люду щодо трансформацій демократії, які 
тривають і сьогодні. Деякі вчені взагалі заперечували саме демократичний 
характер політичного процесу на Заході. Слід відзначити, що підставою 
критики перехідних демократичних процесів була їх декоративність без 
залучення в політичний процес громадян як творців і гарантів даної 
системи. З цього приводу Ален Турен писав: “Демократія є постійним 
зусиллям по створенню сфери громадянського стану та забезпеченню 
того, щоб приватні переконання та групова належність могли збігтися та 
з’єднатися в ній, в атмосфері взаємної поваги” [169, с. 15].  

В той же час залучення громадян, наділених індивідуальними 
правами, в політичний процес наштовхувалося на їх нездатність 
творити демократичне співтовариство в силу недоліків в характері 
політичної культури. В цьому зв’язку спочатку в практиці, а пізніше і в 
теорії демократичного процесу велика увага почала приділятися 
політичній освіті та громадянському вихованню як важливим 
чинникам політичної соціалізації та формування і підтримки системи.  

З цього приводу американський філософ Джон Дьюї висловив 
думку про те, що теорію і практику демократичного устрою громадяни 
повинні отримувати вже в школі. “Відомо, що демократія немислима 
без освіти. Цей факт можна поверхово пояснити тим, що обраний 
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народом уряд не досягне успіху, якщо виборці, якими він керує, не 
матимуть освіти. У демократичному суспільстві, що не визнає 
принципу примусової влади, мають панувати добровільна відданість і 
зацікавленість, а вони виникають лише завдяки освіті. Проте існує 
глибше пояснення. Демократія – це більше, ніж форма уряду, це, 
насамперед, спосіб співжиття, форма спільного досвіду. Збільшення 
кількості осіб, які беруть участь у певній справі й через це мусять 
співвідносити власні дії з діями інших людей і зважати на дії інших 
людей, розпочинаючи і спрямовуючи власні дії, еквівалентне руйнації 
тих класових, расових і національно-територіальних бар’єрів, які не 
давали людям можливості повністю усвідомити значення своєї 
діяльності” [195, с. 57]. 

У своїй роботі “Демократія та освіта” Дж. Дьюї виділив два 
елементи, які є типовими для демократичних режимів. Першим 
елементом виступає зростання кількості та варіантів перетину 
спільних інтересів, які ведуть до осмислення взаємного інтересу як 
фактору соціального контролю. Другим елементом називається вільна 
взаємодія соціальних груп, соціальна значущість яких неодмінно 
призводить до змін та постійної переоцінки соціальних звичок. 

Освіта, як і культура в цілому, виступає у Дж. Дьюї як можливість 
розширити та вточнити межі індивідуального розуміння. Освіта, таким 
чином, трактується як розширення контексту. Іншими словами, 
демократія як форма організації соціального життя, на його думку, 
базується на плюралізмі інтересів та досвіді. 

Демократична політична система характеризується толерантним 
ставленням до різних політичних поглядів, переконань, визнанням 
опозиції. Найважливішою політичною цінністю є громадські права і 
свободи. Оскільки в демократичних суспільствах громадяни є 
вільними у виборі брати чи не брати участь у політиці, то реальна 
політична активність є середньою. При цьому більшість членів 
суспільства внутрішньо готові до політичної участі. 

Як ніколи в умовах зростаючої індивідуалізації суспільного життя 
керівництво держав, які йшли шляхом демократичних перетворень, 
були стурбовані цілісністю існуючих систем та єдністю соціумів в 
межах їх політичних кордонів. Скоріше, на противагу процесу 
усвідомлення соціальних ролей індивідами, державні інституції 
намагаються в цей час загострити увагу на питаннях єдності нації, 
закликаючи до патріотизму, громадянськості, незважаючи на реальні 
соціальні, професійні та географічні відмінності.  

Суспільство вимушене підкорятися правилам, які встановлюється 
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державою в силу того, що воно має як базову цінність прихильність 
політичному порядку. Самуель Хантінгтон у своїй роботі “Політичний 
порядок в суспільствах, які трансформуються”, посилаючись на оцінки 
Уолтера Ліппмана щодо розвитку політичного процесу в США, вказує, 
що “найбільшою потребою для тих, хто живе в спільноті, є потреба в 
тому, щоб останні були керовані, самокеровані, якщо це можливо, 
добре керовані, якщо пощастить, але в будь-якому випадку керовані” 
[цит. за: 23, с. 66]. Таким чином, демократична система як сукупність 
демократичної держави, демократичного суспільства і демократичної 
особистості у своєму існуванні занепокоєна проблемами цілісності 
системи і розвитку, тобто досягнення більш високого рівня соціально-
економічного розвитку на основі соціальної та політичної стабільності 
і консенсусу з приводу законності цієї системи і правомірності її 
політичної стратегії. А це на базовому рівні забезпечується політичною 
освітою та вихованням громадян. Сфера освіти – це галузь формування 
нових парадигм мислення та поведінки, джерело інноваційного розвитку. 

Свідомий чи стихійний інтерес до феномена демократичної освіти 
був далеко не випадковим. Цілі напрямки політичної соціології і 
політичної психології намагалися виробити відповідний універсалізму 
“людини політичної” підхід, який пояснює його поведінку і мотивацію 
участі в демократичному процесі.  

Теоретичну основу відповідного процесу в реальному політичному 
процесі заклали відомі мислителі періоду новітньої доби. Так, на 
думку відомого австрійського психолога Альфреда Адлера, 
громадянськість індивіда формується завдяки природженій здатності, 
яка розкривається в індивідуальному житті людини. Цю здатність А. 
Адлер назвав соціальним почуттям, або соціальним інтересом. Так, 
індивід включається в суспільно-державні ситуації, а соціальне 
почуття стає вирішальним для його громадянських дій. Дефіцит такого 
почуття (при необхідності жити в спільності з іншими людьми, 
співробітничати з ними) може спричинити появу в індивіда комплексу 
неповноцінності, а це, відповідно, зменшує і його громадянськість. А. 
Адлер також вважав, що громадянизація індивіда починається вже з 
раннього віку, що дитина сама себе творить, використовуючи арсенал 
своїх здібностей, що громадянські прояви входять у створюваний нею 
життєвий стиль. 

У визначенні суті громадянськості цікавими є думки іншого 
відомого представника психоаналізу К. Юнга, який, всупереч З. 
Фрейду, вважав, що, крім індивідуального підсвідомого, існує також 
колективне підсвідоме. В останньому зафіксовані так звані архетипи, 
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тобто образи, символи тощо, в яких акумулюється досвід попередніх 
поколінь. Звичайно, з К. Юнгом можна погодитися, що в колективне 
несвідоме тих етносів, які мають державницьку історію, входить і 
громадянський архетип, але, зрозуміло, він не інстинктивний, 
вроджений, як це стверджував швейцарський психолог, а передається 
від покоління до покоління через історичну пам’ять. 

З позиції класичного біхевіоризму американського психолога Д. 
Уотсона громадянські дії та вчинки особистості здійснюються 
механічно як реакція на спеціально дібрані державою і суспільством 
стимули. Коли такі реакції адекватні державницьким вимогам, тобто є 
вірнопідданськими, вони заохочуються, якщо не є такими або взагалі 
“антигромадянські” – за це карають. Мати при цьому чітку 
громадянську свідомість і громадянську мотивацію абсолютно 
непотрібно. Кожний громадянин – це своєрідний “чорний ящик”, який 
вміщується в певний стимулюючий простір. Зрозуміло, що з позицій цієї 
концепції справжню громадянськість як феномен свідомості сформувати 
неможливо. 

Представники інтеракціонізму американські психологи Ч. Кулі і Д. 
Мід вважали, що громадянськість виникає як наслідок рольової 
взаємодії членів групи з допомогою відповідних стимулів. Якщо в 
групі для певного індивіда є “значущий інший”, то він орієнтується у 
своїй поведінці на його громадянські акції та реакції, намагається 
отримати від останнього схвалення за свої наслідувальні акції та 
реакції. Саме таким шляхом у зазначеного члена групи формується 
уявлення про свою громадянськість. Процес громадянизації в суспільстві 
з позицій інтеракціонізму є нічим іншим, як продуктом комунікації між 
людьми, наслідком їх пристосування одна до одної, взаємних поступок і 
злагоди. 

Зазначений підхід дещо страждає спрощенням, редукціонізмом, 
оскільки громадянськість не тільки є наслідком інтеракцій, а й 
залежить від когнітивних, виховних та інших впливів на особистість. 

Згідно з концепцією самоактуалізації (засновник – американський 
психолог А. Маслоу) громадянськість можна інтерпретувати як 
потребу реалізувати свій особистісний потенціал у соціальній, 
державній творчості. В піраміді потреб, яку запропонував А. Маслоу, 
згадана потреба в самоактуалізації зафіксована на самій вершині. 
Досягти цієї вершини можна лише тоді, коли, на думку психолога, в 
основному задовольняються потреби нижчих рівнів: фізіологічні, 
надання безпеки тощо. Звичайно, з цим повністю погодитися не 
можна. Хоча шлункова ситість і задоволеність від власної квартирної 
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безпеки може сприяти появі думок про громадянську активність в ім’я 
рідної держави як вищої цінності, все ж стабільна тенденція в цьому не 
простежується. Більшість індивідів із споживацькою психологією, як 
правило, до вершини піраміди не добираються і насолоджуються 
задоволенням нижчих потреб. Справжні ж громадяни починають саме 
з вершини, тобто реалізують своє істинне “Я” у державницькій 
діяльності, хоча й мають явно незбалансовані нижчі потреби. 

Громадянськість можна інтерпретувати і як різновид базової 
соціальної установки, суть якої полягає в готовності особистості 
свідомо приймати і відповідально, добровільно (а не з примусу) 
виконувати закони та вимоги своєї держави. 

Безумовною заслугою даних авторів і багатьох інших, які 
долучилися до проблем цілеспрямованої політичної соціалізації (Е. 
Даунс, М. Олсон, Г. Саймон, П. Лазарсфельд, Р. Петнем, А. 
Пшеворський та ін.), стала постановка проблеми громадянина як 
найважливішого фактора демократичної політики [142].  

Однак, на думку автора, вивчаючи проблеми одержання політичної 
інформації громадянином демократичного суспільства, автори 
випустили таку базову властивість прилучення до демократичної 
політики, як політична освіта, яка починається ще в дитячому віці. 
Саме вона згодом дає можливість громадянину класифікувати 
селективну інформацію про політичний процес і відповідно займати ту 
чи іншу позицію. У цьому зв’язку більш повно розглядає механізм 
включення громадянина в демократичний процес концепція 
політичної культури. 

Досліджуючи доводи, наведені в класичній роботі Габріеля 
Алмонда і Сіднея Верби “Громадянська культура і стабільність 
демократії”, зокрема, А. Скерроу виділив наступні відмінності 
політичної культури демократичних країн від інших: знання про 
політичну систему, демократію, про те, як ця демократія працює; 
визнання значимості впливу пересічного громадянина на політику 
держави; безумовне визнання партиципації громадянина; почуття 
внутрішньої свободи; готовність до політичного співробітництва з 
іншими громадянами; гордість за демократичний устрій; довіра до 
демократичних інститутів; нарешті, “інтерес до політики, рівень 
знання змісту і розуміння сутності політики уряду і політичних 
процесів” [цит. за: 151, с. 116]. Саме ці відмітні риси сучасної 
демократичної політичної культури йдуть своїми коренями в ґрунт 
політичної освіти і громадянського виховання. Втім, існували й 
особливості в середині кожної національної політичної культури, 
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пов’язані з так званими “трьома хвилями демократизації”. 
Варто помітити, що в рамках “першої хвилі” початкова спроба 

будувати політичну освіту на безжиттєвих онтологічних схемах і 
піднесених ідеалах, в ході розвитку суспільства і політичних відносин, все 
більше суперечила реальним політичним процесам XX століття. Більш 
життєздатними показали себе функціональні завдання політичної освіти. 

Так, перші американські підручники з “основ громадянства” 
вийшли в світ, коли метою політичної освіти стала національна єдність 
країни. Стійкій і систематичній підготовці емігрантів до життя в 
американському суспільстві сприяло те, що в неї була включена 
програма діяльності Академії політичних наук (1880), журналу 
“Вісник політичних наук” (1886), Американської асоціації суспільних 
наук (1865), які з іманентних науці причин сприяли виникненню і 
розвитку ряду предметів політичного навчання. Політична освіта в 
Сполучених Штатах Америки з початку свого зародження мала деякі 
відмінні ознаки, які пов’язані з особливостями їх політичного 
розвитку.  

По-перше, в силу того, що США – єдина наддержава, яка 
відноситься, за класифікацією Р. Даля, до “старих демократій”, що не 
відчули серйозної зовнішньої чи внутрішньої погрози насильницької 
зміни політичної системи протягом більше 200 років, сформувалася 
стійка позиція, яка поділялася урядом і громадськими організаціями 
відносно важливості навчання демократії, громадянськості не тільки 
для молодих, але і для старих демократичних держав. Тому що 
“демократія – тендітний організм, який вимагає безстрокової 
підтримки і піклування” [30, с. 1-2]. 

По-друге, положення демократичної наддержави визначає для 
США позицію “демократичного наставника” для держав, які 
покінчили з тоталітаризмом чи іншими формами недемократичного 
правління. Особливо в цій позиції США зміцнилися після Другої 
світової війни, коли, наприклад, у Німеччині в комплекс заходів 
денацифікації входила і програма реедукації і, більше того, військова 
адміністрація США створювала своєрідні інкубатори для 
саморозвитку демократичної, громадянської освіти. Як приклад, 
можна згадати відкриття в травні 1948 року в Західному Берліні 
“Вільного університету”, де сьогодні тільки на факультеті політології 
навчається близько 6 тисяч студентів – потенційних носіїв 
громадянської освіти [193].  

Подібні програми відпрацьовувалися в наступні роки для країн-
неофітів демократичного процесу. Свідчення тому – активне видання і 
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поширення матеріалів, подібних “Навчанню демократії” чи “Стратегії 
навчання основам демократії”, де не тільки пропонується власний 
досвід, але й акумулюється урахування національних особливостей 
громадянського навчання і виховання в “нових демократіях”. 

По-третє, при домінуванні в змісті громадянської освіти синтезу 
власної американської історії, особливостей свого політико-правового 
механізму і специфіки американської демократії федеральний уряд не 
виступив єдиним суб’єктом політичної освіти. Так, в 1987 році уряд 
штату Каліфорнія виступив з ініціативою підвищення ролі теорії й 
історії демократії та підвищення, в цілому, рівня викладання історії і 
суспільних наук у початковій і середній школах [190, с. 5-6]. 
Свідченням того, що американська політична дидактика не страждає 
снобізмом, є перенесення коста-ріканської програми “Діти голосують” 
в освітньо-виховну практику штату Арізона (95% початкових і 
середніх шкіл). Причому вплив на загальнодемократичний процес 
даної програми був таким, що вона “виявилася єдиною причиною – за 
заявою 3% дорослих виборців, – за якою вони взяли участь в останніх 
виборах” [190, с. 6]. Успіх у штаті Арізона дозволив розгорнути 
програму в масштабі всієї країни.  

Особливу роль у політичній освіті грають приватні і громадські 
організації, такі як “Центр громадянської освіти”, відомий своїм 
ефективним співробітництвом з урядом США. Саме йому належить 
розробка міждисциплінарної програми “Civitis”, створення збірника 
“Національні критерії громадянського суспільства і керування”, 
проведення разом з міністерством освіти США конкурсу “Ми, 
народ...”, у якому могли брати участь тільки цілі класи, на краще 
знання Конституції і Білля про права. Йому належить і видання 
доступних у методичному відношенні підручників, як, наприклад, 
“With Liberty and Justice for All” (Ca., 1991). Громадська організація 
“Фонд Клоузап” у 1985 р. провела загальнонаціональну олімпіаду 
“Бути громадянином”. Необхідно віддати належне організаційним 
зусиллям правозахисної організації “The House of freedom”, величезній 
ролі, яку виконують не тільки для США, але і для нової Європи 
Американська федерація вчителів і її проект “Навчання демократії”, 
Центр освіти для демократії й ін. З політико-освітніми програмами 
виступають окремі університети – “Мічиганська програма політичного 
лідерства”, громадські організації, наприклад, Сьєрра Клуб, що має 
понад 60 відділень з захисту і порятунку природи як на території 
США, так і за її межами [134]. Міжнародна просвітительська 
діяльність для демократії і стабільності у світі знайома українським 
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громадським організаціям і об’єднанням. 
До сказаного слід додати, що не тільки об’єктивні умови 

американської демократичної системи, але і роль політичної науки, у 
якій американці, безперечно, займають лідируючі позиції, 
вирішальним чином впливають на рівень політичної освіти, на 
демократичний процес у США і в усьому світі. Не слід забувати і про 
те, що на саму політичну дидактику у величезному ступені вплинули 
відкриття американських вчених у таких важливих галузях, як 
політична культура, політична соціалізація, партиципація й ін.  

Зрозуміло, висловлені короткі зауваження лише частково 
відображають ситуацію у становленні та розвитку політичної освіти в 
Сполучених Штатах Америки і може створити лише деяку схему. Самі 
американці досить критично оцінюють положення в цій сфері освіти. 
Зокрема, автори підручника “Американська система державного 
керування” М.Дж. Скідмор і М.К. Тріпп пишуть: “Політичні й 
економічні проблеми в державних школах серйозно, як правило, не 
вивчаються... Відсутність інформації і, найчастіше, авторитарні 
відносини між вчителем і учнями формують у них у кращому випадку 
бездумну вірність політичним символам – прапору, почестям, 
національному гімну і Конституції. Хоча на уроках громадянського 
права учням розповідають про право на участь у виборах і обов’язки 
кожного це право використовувати, цінність участі в політичному 
житті, як правило, не роз’ясняється чи не сприймається. Якщо багато 
громадян бачать у політичних правах лише обтяжливі обов’язки, то 
тим самим псуються ідеали тих, хто два століття назад боровся за 
незалежність республіки” [157, с. 39-40]. 

Однак саме американський історичний досвід багато в чому став 
основою подальших кроків світового співтовариства в удосконаленні 
системи цілеспрямованої політичної соціалізації, формування 
громадянської політичної культури в багатьох демократичних державах 
світу.  

В преамбулі Загальної Декларації прав людини, яка була прийнята і 
проголошена Генеральною Асамблеєю у 1948 році, наголошується, “щоб 
кожна людина і кожна структура суспільства, постійно враховуючи 
положення Декларації, прагнули шляхом проведення просвітницької та 
освітньої діяльності сприяти поважанню цих прав та свобод” [65, с. 3].  

А у статті 26 наголошується, що “Освіта повинна спрямовуватися 
на всебічний розвиток людської особистості й на поглиблення поваги 
до прав людини та її основних свобод. Освіта має сприяти 
взаєморозумінню, терпимості й дружбі між всіма народами, расовими 
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чи релігійними групами, а також повинна сприяти діяльності 
Організації Об’єднаних Націй у справі підтримання миру” [65, с. 8]. Ці 
основоположні визначення стали слугувати, за суттю, фундаментом 
для побудови системи громадянської освіти в усіх країнах.  

Конкретні кроки щодо розвитку громадянської і політичної освіти 
були зроблені ще на 18-й сесії ЮНЕСКО у 1974 році прийняттям 
Рекомендації “Про освіту з міжнародного співробітництва та миру і 
освіту стосовно прав людини та основних свобод”. Тут містився заклик до 
всіх урядів, державних працівників у галузі освіти та вчителів визнати 
зв’язок між міжнародною освітою та освітою з прав людини і ввести це в 
практику через відповідну освітню політику та навчальні програми.  

Документ закликав до імплементації освіти з прав людини в 
дошкільні заклади, середні школи та в освіту для дорослих, в систему 
підготовки вчителів, в навчальну літературу, в дослідження.  

В 1978 році до справи розвитку громадянської освіти свій внесок 
зробила Рада Європи в особі свого вищого політичного органу – 
Комітету Міністрів, який прийняв Резолюцію R (78) 41 “Про навчання 
правам людини”, де рекомендувалося вводити навчання правам і 
основним свободам людини в систему освіти, заохочувати 
дослідження в галузі прав людини, навчати правам людини державних 
службовців [213].  

У 1985 році Комітет Міністрів Ради Європи підтвердив принципи 
своєї попередньої резолюції, прийнявши Рекомендації за № R (85) 7 
“Про викладання та вивчення прав людини в школах”, де конкретно 
були визначені навички, які мають набуватися в процесі освіти з прав 
людини, та знання, які повинні бути включені до змісту [211].  

Додаток до Рекомендації під назвою “Пропозиції стосовно 
викладання та навчання прав людини в школах” містить шість 
головних розділів: права людини в навчальному плані школи, знання 
та навички, що мають набуватися в процесі вивчення прав людини, 
клімат школи, підготовка вчителів, міжнародний день з прав людини. 
Так, зокрема, в розділі “Права людини в навчальному плані школи” 
наголошується, що усвідомлення та реалізація прав людини є 
важливим елементом підготовки молоді до життя в демократичному та 
плюралістичному суспільстві. Це є частиною соціальної та політичної 
освіти і залучає міжкультурне та міжнародне розуміння. Діти мають 
оволодівати поняттями з освіти прав людини в ранньому віці. 
Наприклад, набуття вмінь ненасильницького вирішення конфліктних 
ситуацій та формування поваги до інших мають відбуватися в 
дошкільному віці та в початковій школі [211].  
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В середній школі повинно проходити оволодіння більш 
абстрактними ідеями освіти з прав людини, що включають розуміння 
філософських, політичних та правових понять у процесі вивчення 
історії, географії, суспільствознавства, релігійної освіти, мови та 
літератури. Права людини безпосередньо пов’язані зі сферою 
політики. Тому в процесі вивчення прав людини учні мають вивчати 
основні міжнародні документи, угоди та закони.  

Важливу роль у подальшому розвитку громадянської і політичної 
освіти відіграв конгрес ЮНЕСКО “Освіта – для прав людини та 
демократії” та Всесвітня конференція з прав людини у Відні у 1993 
року. Учасники конференції закликали держави світу включити 
поняття прав людини, демократії та закону в навчальні програми усіх 
інституцій формальної та неформальної освіти та сприяти 
домінуванню цих ідей у житті кожного суспільства.  

У 1997 році Парламентська асамблея Ради Європи приймає 
Рекомендації за № 1346 “Про Освіту з прав людини”, де констатується, 
що, “на жаль, в деяких державах рівень культури в сфері прав людини 
все ще низький, відсутнє справжнє розуміння прав людини, ситуація з 
правами людини в Європі незадовільна” [208] і тому необхідно 
вживати подальших дій в цьому аспекті.  

Асамблея вітала рішення Генеральної Асамблеї Об’єднаних Націй, 
прийняте у 1994 році, розпочати декаду освіти з прав людини в усьому 
світі та закликала держави надати освіті з прав людини пріоритетного 
статусу. З цією метою вона рекомендувала реформувати навчальні 
плани та програми середньої школи з огляду на вилучення елементів, 
що можуть заохочувати формування негативних стереотипів, 
включення позитивних аспектів різних культур та інструментів 
формування толерантності та поваги до людей інших культур, а також 
сприяти відповідному наповненню та якомога активнішому 
використанню мережі Інтернет для освіти з прав людини.  

Договір про Європейський Союз (Маастрихтський договір від 7 
лютого 1992 року) підняв справу політичної освіти і громадянського 
виховання в Західній Європі на новий рівень, бо цим договором 
передбачена не тільки спільна стратегія науково-технічного розвитку і 
охорони навколишнього середовища, але й єдине громадянство ЄС, що 
може бути реалізоване на практиці за умов координації політики 
держав-членів у сфері освіти і професійного навчання, орієнтованих на 
загальноєвропейські вимоги і стандарти.  

Тема формування “європейської свідомості”, “громадянина 
Європи” знаходить своє відображення та є характерною для змісту і 
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спрямованості шкільного навчання взагалі і громадянської освіти 
зокрема в Західній Європі.  

В країнах Східної Європи склалися інші політичні й соціальні умови, 
що впливають на підходи до громадянської і політичної освіти. Але 
загальні тенденції і логіка їх суспільного розвитку відбуваються у 
напрямку сприйняття тих цінностей, які відповідають глобальній ідеї 
європейської спільноти щодо створення загальноєвропейського 
освітнього простору.  

Отже, глобальна стратегія громадянської і політичної освіти, що 
включає мету, принципи, формування змісту, методи та форми, 
розроблені та продовжують вдосконалюватися на міжнародному рівні 
і в Європі – це, передусім, на рівні Ради Європи.  

В той же час зміст та форми громадянської і політичної освіти в 
кожній окремій країні обумовлюються певною мірою системою 
цінностей, які суспільство вважає за необхідне передавати 
підростаючому поколінню.  

В цьому контексті можна навести приклад Канади, в якій підходи 
до громадянської освіти також мають свої національні особливості. 
Ще на початку 70-х років, виходячи із національної специфіки країни, 
на державному рівні була проголошена політика багатокультурності та 
плюралістичного суспільства. Тому багатокультурне виховання стало 
фундаментом усієї громадянської освіти в цій країні. Освіта з прав 
людини, в першу чергу, акцентує проблеми етносу, раси, релігійних 
відмінностей, громадянства та такого пов’язаного з цим питання, як 
рівності усіх перед законом.  

У Західній Європі проблеми політичної соціалізації з особливою 
гостротою постали в країнах, які переходили від тоталітаризму й 
авторитаризму до демократії. Так, у післявоєнній Німеччині 
демократія, що зароджувалася, довгий час залишалася дуже 
нестабільною через неукорінення в масовій свідомості демократичних 
цінностей.  

Американська окупаційна влада, стурбована можливістю 
реставрації авторитарного режиму, почала безпрецедентний 
експеримент з модернізації системи цінностей німців. З цією метою 
була розроблена спеціальна програма, що передбачала реформу 
середньої і вищої освіти, – звільнення значної частини викладачів, 
перепідготовку тих, хто залишився, випуск нових навчальних 
посібників, а також масове видання літератури, що пропагує 
демократичні цінності.  

Необхідність створення системи політичної освіти була 
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усвідомлена німцями після Другої світової війни, коли було необхідно 
вирішити завдання будівництва нового соціально-політичного 
організму. В його основі лежало збагнення злочинів націонал-
соціалістського режиму. Історія політичної освіти відображає 
проблеми громадського життя і неоднозначність оцінки “темного” 
періоду минулого Німеччини.  

У суспільній свідомості Німеччини в другій половині 40-х років 
ХХ ст. панувало “небажання знати”, “прагнення забути”. Основний 
негатив сприйняття і неприйняття епохи Гітлера був сконцентрований 
навколо теми військової поразки країни. Про характер того часу ніхто 
не хотів говорити, тим більше осмислювати його. У ході цього 
неминуче постало питання, звернене до самих себе, про власну роль і 
місце в тих подіях. Розрив з минулим виступав не внутрішньо 
осмисленою домінантою, але багато в чому психологічним бар’єром, 
що дозволяв безболісно вирішувати насущні економічні і політичні 
проблеми, не торкаючись духовної сфери окремої людини і 
суспільства. Однак згодом політичні обставини і конкретні задачі 
громадського життя привели до усвідомлення важливості діалогу зі 
своїм минулим – діалогу, що мав як актуальні причини, так і глибинні 
духовні основи. 

Обидві частини Німеччини пройшли різними шляхами усвідомлення 
новітнього історичного досвіду і витягу з нього уроків. На сході країни, де 
комуністичний уряд за підтримки радянських окупаційних військ у 
короткий термін знищив політичні залишки колишнього режиму, вже 
наприкінці 40-х років було оголошено про завершення денацифікації і 
перехід до будівництва “першого на німецькій землі соціалістичної 
держави робітників і селян”. Обставини глибинного історичного і 
духовного плану, які привели у свій час до перемоги Гітлера, не були 
враховані.  

Інакше і складніше протікав процес подолання й осмислення 
минулого у ФРН. Тут не відразу була усвідомлена важливість 
постійної роботи в галузі політичного виховання, і спочатку вона 
проводилася з ініціативи окупаційних військ західних держав, які 
прагнули відвернути німців від ідеї “особливого шляху”, яка стала у 
свій час основою фашистської ідеології, і затвердити в суспільній 
свідомості демократичні цінності. Вони повинні були сприйматися не 
стільки як основи державного устрою, скільки як фундамент 
громадського життя в цілому. Саме суспільний вимір історії, а не 
державне чи національне стало однією з головних ідей освітньої 
політики західних союзників. 
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Внутрішнє розуміння значимості роботи по зміцненню в суспільній 
свідомості образу демократії прийшло до німців лише в середині 50-х 
років, коли осмислення тоталітарного досвіду, досягнення вірного 
уявлення про нього стали сприйматися як необхідні умови подальшого 
розвитку. Конрад Аденауер у своїй промові в Кельнському 
університеті 24 березня 1946 року зазначав, що ще якийсь час назад 
заклики політичних діячів до “загальнонародного перевиховання” не 
знаходили відгуку чи викликали відторгнення” [цит. за: 198, с. 39]. 
Тепер переважаючим стало число тих, хто розглядав демократичний 
лад як найбільш прийнятний для державного устрою.  

В 1952 році в Німеччині був створений спеціальний державний 
орган, який займався пропагандою демократії через політичну освіту. 
Спочатку він звався “Федеральний центр на службі батьківщині”, а 
потім був перейменований у “Федеральний центр політичної освіти”. 

Вже в 1954 році у кожній із західнонімецьких земель відкрилися і 
свої центри політичної освіти, головним завданням яких, з огляду на 
бідність демократичної традиції, було “подолання минулого”. Втім, це 
завдання і сьогодні не скасовано. Ефект боротьби з нацистською 
спадщиною засобами політичної освіти оцінюється по-різному, але в 
тому економічному стані, в якому знаходилася післявоєнна Німеччина, 
навіть вихід перших підручників (найчастіше обсягом ледве більше 100 
сторінок і на поганому папері), брошур, журналів для вчителів – це дуже 
високий внесок у формування демократичної політичної культури.  

Порівняльний аналіз країн “другої хвилі демократизації” показує, 
що Німеччина була в питаннях сприяння демократичному ладу 
засобами політичної освіти безперечним лідером не лише серед нових 
демократій, але і старих. 

Шістдесяті роки ознаменувалися економічним бумом. Однак це 
викликало суперечливий ефект: з одного боку, відбулася певна 
консолідація суспільства, більш злагоджено запрацювала політична 
система, а з іншого – поглибилися протиріччя між економічним і 
політичним факторами розвитку. Особливо це проявилося в 
молодіжному русі 60-х років. Потрапило у фокус критики політичної 
системи і політична освіта. Їй ставилося в провину і фактологічність та 
ідеалізм у боротьбі з минулим, неуважність до конфліктів сьогодення.  

Гостроту цієї проблеми демонструють дискусії, поштовхом до яких 
стали витівки фашиствуючих молодчиків напередодні 1960 року. 
Внутрішньо назріла переоцінка ставлення до темного минулого, 
одержала своє конкретне обґрунтування. Стало ясно, що раніше 
виховна робота по врахуванню уроків минулого велася в’яло, “та й то, 
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тільки там, де вчителя були зацікавлені в цьому і могли збудити 
інтерес в учнів” [цит. за: 16, с. 42]. 

У школах відтепер була повсюдно введена дисципліна “політична 
освіта”, покладений початок розробці методик осмислення школярами 
сучасних і історичних проблем, що мали актуальне звучання. Були 
засновані відомства, які займалися цією проблематикою на 
федеральному і земельному рівні. Можна сказати, користуючись 
словами Петера Райхеля, що “хвора історична свідомість” німців стала 
шукати шляху до свого лікування. 

В 50-ті – на початку 60-х років труднощі в осмисленні 
тоталітарного минулого були багато в чому пов’язані з тим, що період 
фашистської диктатури ще не став для німців власне історією. Для 
багатьох з них події цього періоду залишалися фактами особистої 
біографії. Їм не вистачало мужності визнати політичну, ідейну та, 
насамперед, духовну і моральну поразку. Тверезо і без упереджень, на 
основі фактів, а не емоційних оцінок про недавнє минуле можна було 
судити лише через деякий час. Суспільство повинно було звільнитися 
від вантажу психологічних комплексів.  

Слідом за відкритим у 1965 році меморіалом у Дахау стали 
відкриватися меморіали на місці колишніх концтаборів. Багато людей 
змогли стикнутися з реальною історією, а не затверджуваними 
політичними оцінками минулого. Поступово приходило розуміння 
особливої ролі системи політичної освіти, яка стала сприйматися 
державою і провідними політичними силами як засіб для стабілізації й 
еволюційних процесів у суспільній системі.  

У середині 60-х років на суспільно-політичну арену вийшло 
покоління, свідоме життя якого пройшло після війни. Воно, як 
відзначив видатний філософ Юрген Хабермас, прагнуло 
“розрахуватися з колективним відхиленням від провини німців за 
націонал-соціалізм і його мерзенності” [цит. за: 198, с. 179-180]. 

Це покоління стало впливати на історичну свідомість, змінюючи 
його в напрямку все більшої відповідності своїм соціальним і 
політичним уявленням. Незважаючи на свій первісний радикалізм і 
прагнення вирішувати соціальні проблеми за допомогою насильства, 
молоді німці висунули на перший план вимогу широкої демократизації 
і прагнули відмовитися від принципів, що не відповідали, за їх 
оцінкою, задачам побудови нового суспільства.  

Ідеологічні сутички цього періоду навколо минулого можуть бути 
розглянуті в рамках проблеми “батьків і дітей”, полеміки двох 
поколінь. Для одних історія націонал-соціалізму і руху опору був 
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частиною власної біографії, для інших – історією життя їх батьків. По 
суті, суспільно-політичні дискусії не виходили за межі питання “А що 
ти робив тоді?”  

Особливу гостроту суспільно-політичні дискусії набули в ході 
бурхливих подій 1968 року, коли політизація торкнулася всіх сторін 
соціального життя. Ці події були загальноєвропейським феноменом. І 
в ситуації розколу світу на дві частини універсальність руху протесту 
виявилася у тому, що він знайшов відгук і по ту сторону “стіни”. Події 
в Чехословаччині одержали не менший резонанс, ніж події у Франції 
чи США. При всій відмінності конкретних політичних обставин вони 
мали однакову політичну природу – прагнення до демократизації. 

Будь-які проблеми стали сприйматися крізь призму політики, а 
значить – крізь призму недавнього минулого. Молоді німці поставили 
перед старшими співвітчизниками “незручні” питання, змусивши 
останніх, що колись прагнули уникати подібних дискусій, зайняти 
визначену позицію.  

На відміну від аналогічних молодіжних виступів в інших країнах 
Заходу, німецькі студенти набагато гостріше виражали своє 
невдоволення принципами ліберальної демократії. Фактично вони 
зняли табу на застосування насильства взагалі і сприймали його як 
легальний засіб політики. Це відбилося і на сприйнятті 
антифашистського руху. Непокора і протистояння, аж до збройної 
боротьби, стали сприйматися як законний засіб у боротьбі за свої 
політичні інтереси. Для утвердження такого погляду необхідні були 
приклади з минулого. Їх стали активно шукати в історії протистояння і 
боротьби – в історії німецького Опору проти націонал-соціалізму. 

З іншої сторони, виник рух, що став, незважаючи на свій 
непарламентський характер, великою політичною силою, яка 
визначала вектор суспільних настроїв по багатьох питаннях 
соціального життя. Він  з’явився незабаром після зміни уряду у ФРН у 
1966 році і утворення “великої коаліції” на чолі з Кісингером і 
Брандтом, коли опозиція у своїй парламентській формі була обмежена 
в бундестазі тільки вільними демократами. Вони, природно, не могли 
акумулювати весь потенціал протестних настроїв. Як наслідок цього 
виникла “позапарламентська опозиція” (Аuserparlamentarische 
Opposition), що стала асоціюватися в першу чергу зі студентським 
рухом 1968 року. Крайніми формами цього руху були екстремістські 
молодіжні організації, які часто використовували терор і насильство як 
засіб політичної боротьби. 

Гостро постало питання про нове визначення культурної й 
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історичної ідентичності, що відповідала новій суспільній ситуації. Це 
змусило німців переосмислити ті моменти своєї історії, які займали 
важливе місце у процесі формування їх менталітету після війни. 
Суспільна свідомість, що змінювалася, вимагала змін в оцінках 
недавнього минулого. Вирішальна роль стала приділятися, на перший 
погляд, незначним причинам і обставинам духовного, ідеологічного, 
географічного і соціального плану. Образ людини став складнішим в 
тимчасовому і просторовому вимірі.  

Одним з наслідків подій кінця 60-х років стало зростання інтересу 
до марксизму, що, за більш пізньою оцінкою соціолога Норберта 
Еліаса, дав можливість рішуче дистанціюватися від злочинів своїх 
батьків і “відкрив двері в новий правильний світ”. Він приніс 
“очищення від обтяжного прокльону національного минулого” [цит. 
за: 198, с. 180].  

Особливий інтерес був звернений до фактів боротьби з режимом 
Гітлера. Це цілком історично з’ясовано, оскільки факти свідчили, що з 
моменту приходу Гітлера до влади комуністи і близькі до них групи 
робочого Опору чинили активний опір режиму. Інша маса населення 
була як мінімум пасивною, але часто брала участь у злочинах 
націонал-соціалізму. Тоді, наприкінці 60-х років, нове покоління стало 
уособлювати себе з меншістю, засуджуючи батьків за пасивну 
поведінку. У цій ситуації історія руху Опору, поданий марксистами 
під визначеним кутом зору, стала основою для пошуку молодим 
поколінням привабливих історичних прикладів з метою зміцнення 
своєї позиції і протиставлення себе старшому поколінню. 

Проведені через кілька років соціологічні опитування виявили 
низьку результативність початих заходів з “перековування” німецької 
політичної культури. Зрушення в політичній культурі західних німців 
у бік демократичних орієнтацій позначилися лише наприкінці 60-х – 
на початку 70-х років. Економічна криза середини 70-х років, яка була 
однією з найбільш важких в історії ФРН, не змогла підірвати 
легітимність соціально-політичної системи, що свідчило про 
зміцнення уявлень про демократію в західнонімецькій політичній 
культурі.  

До речі сказати, у той час політична освіта здобуває статус 
проблеми державного значення. У 1968 році був організований 
перший запит у бундестазі про політичну освіту. Він виходив від 
позапарламентської опозиції і викликав дебати з приводу 
“партійності” – цього найважливішого інструмента політичної 
соціалізації. Саме дебати дозволили розкрити універсальний 



180 Іванов М.С.  

соціальний епіфеномен політичної освіти, з яким, імовірно, по мірі 
становлення стійкої партійної системи і самої системи політичної 
освіти прийдеться зштовхнутися і Україні. Виступаючи “об’єктивним 
суддею” політичного процесу, вона незмінно виявляється в зоні 
критики правих і лівих, є зручною мішенню для критики державної 
влади з боку опозиції. 

Німецьке суспільство до середини 70-х років зуміло в основному 
увібрати і рівномірно розподілити енергію молодіжних рухів кінця 
минулого десятиліття, направивши її в сферу реалізації індивідуальних 
потреб, а не на глобальні перетворення соціальних відносин, що було 
їх первісним девізом. Ідеї молодіжних рухів вплинули на напрямки не 
тільки досліджень з новітньої історії, але й освітньої роботи. 

Із середини 70-х років ХХ ст. з ініціативи Федерального президента 
ФРН Густава Хайнеманна і за підтримки фонду Курта Кьорбера став 
проводитися конкурс шкільних творів і досліджень з різних аспектів 
німецької історії. Цей конкурс став одним із сигналів змін відносно до 
минулого країни й в оцінці ролі історичної освіти в духовному і 
суспільно-політичному вихованні молоді. Як відзначив пізніше один з 
його організаторів, конкурс був частиною прагнення до 
демократизації, яке мало місце в німецькому суспільстві наприкінці 
60-х – початку 70-х років. 

Ідейною домінантою конкурсу стало осмислення політичних 
уявлень через прилучення до історії. Його організатори розуміли свої 
задачі не у вузьких рамках вироблення в школярів навичок 
історичного дослідження, але прагнули зробити крок до рішення 
глибинних духовних проблем. Вони розглядали придбаний 
учасниками конкурсу досвід у контексті задач суспільного 
демократичного виховання на загальному тлі соціального життя. Як 
підкреслював через 25 років після першого конкурсу президент ФРН 
Роман Херцог, “економіка й історія не виключають, а припускають 
один одного”. “Економічні успіхи вплетені в суспільні відносини і 
зв’язки, у традиції, цінності, норми, коротше – у “клімат”, що 
історично виник”. Історія, підкреслював він, це – “насамперед освіта”. 
Вона допомагає протистояти легковажним оцінкам і сумнівним 
прогнозам: “Тільки той може перемогти, хто серйозно сприймає 
історію – і в особистій, і в суспільній сфері” [200, с. 7]. 

В одному з конкурсних творів того часу зазначалося, що історія 
стала не фактом далеким, занадто абстрактним і монументальним для 
живого сприйняття, але осмислювалася на рівні історії, пропущеної 
кожною людиною через себе, через історію своєї родини, близьких, 
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сусідів, “не пилом минулого”, але “живим минулим, у межах якого ми 
живемо і будемо жити” [цит. за: 16, с. 98]. 

У 70-80-х роках відбувається розширення об’єкта політичної 
освіти, чому сприяло введення системи єдиних шкіл. Одночасно це був 
період зростаючої політизації громадськості, що дослідники назвали 
“партисипаторною революцією” [190, с. 177-192]. 

Внаслідок цієї “революції” зросла роль громадських ініціатив, 
суспільство побачило цінність плюралізму, індивідуальної позиції, і, як 
результат, політика стала уявлятися в новому світлі. Останнє зажадало 
оновлених підходів і в політичній освіті, яка переживала істотні труднощі, 
програючи в конкурентній боротьбі за право бути носієм політичної 
інформації, точніше – її інтерпретації, засобам масової інформації. В цих 
умовах була поставлена під сумнів необхідність політичної освіти, 
оскільки нібито саме демократичне суспільство є деяким суперносієм 
демократичної освіти (Schultchaiss Franklin. 40 Jahre politische Bildung... S. 
23). Але політична освіта, якщо вона, за виразом Роберта Хавемана, не 
претендує на те, щоб стати “головним відділом вічних істин”, є 
стрижневим інструментом демократичного суспільства, використовуючи 
не тільки його потреби, але й агентів політичної соціалізації разом з їх 
засобами (партії, союзи, церква тощо). На кожному новому етапі 
політична дидактика намагалася виробити нові цілі, які б допомагали 
вирішенню проблем, пов’язаних з демократичним перетворенням 
мінливого суспільства. 

 Кінець 80-х – початок 90-х рр. принесли відомі зміни. З одного 
боку, у свідомості німців політика відступила на задній план, що 
характерно для більшості соціально орієнтованих суспільств. 
Одночасно в “тіні” традиційного політичного процесу, на “узбіччі” 
з’являлися принципово нові, раніше неполітичні суб’єкти, що трохи 
дезорієнтувало суспільство. Справа в тому, що, якщо слідкувати 
концепції Зігмунта Баумана, сучасне суспільство проводить і 
постсучасну політику, коли зовсім інші проблеми здобувають 
політичне звучання – вибір, індивідуальний ризик і відповідальність, 
трайбалістський розподіл, немов виводять політику з-під контролю 
держави [12, с. 28-48]. Рухи типу “зелених” перетворювалися в партії, 
особливого звучання набрали так звані “ініціативні групи”, 
політизувалися конфесії і т.п., що ускладнило задачі політичної освіти. 
З іншого боку, це був період об’єднання Німеччини і початку 
політосвітньої роботи на східних землях, катастрофи соціалістичного 
табору, що не могло не зміцнити віру громадян у торжество 
демократії. Нарешті, це було часом, коли європейський демократичний 
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ідеал втілився в практику існування Європейського співтовариства. 
Такі віхи політичної освіти в сучасній Німеччині. 

Саме вони викликають здивування, що Німеччина довгий час не 
була згадана в числі країн, що створювали перші моделі сучасної 
політичної освіти. Автор ні в якій мірі не намагається покласти 
відповідальність за виникнення нацистського режиму тільки на 
недостатні зусилля з громадянського виховання німців. Більше того, 
відзначимо, що нова хвиля інтересу до нього виникає знову на 
переломі історії, ще в період прусських реформ, коли імперія 
розраховувала на те, що громадянин розділить з державою тягар 
відповідальності за управління. Великий вплив, і в цьому особливість 
становлення політичної освіти в Німеччині, тоді зіграли відомі вчені 
А.Г. Німейєр, Ф.Й. Нітхаммер, Ф. Тирч та ін. До речі, саме в цей 
період саму теорію “громадянського виховання” розробив Георг 
Кершенштайнер, і, незважаючи на те, що її метою було вирішення 
задач конкретної епохи і конкретної країни, її дидактичне значення 
варто сприймати набагато ширше, як в “географічному”, так і в 
“історичному змісті” [149, с. 224, 428]. 

 Цікавим для України є досвід Німеччини у визначенні 
пріоритетних завдань системи політичної освіти. Зокрема, серед 
найважливіших завдань на етапі її становлення було поширення 
об’єктивних історичних знань, які до цього фальсифікувалися 
пропагандою. Це своєрідне лікування суспільства за допомогою 
засвоєння реальної історії вважалося важливим засобом подолання 
тоталітарних стереотипів у свідомості громадян. 

Не менш важливими завданнями у цій сфері було поширення знань 
про механізми функціонування демократії та форми самоорганізації 
громадян. Їх мета полягала у збудженні політичної активності людей, 
їх свідомої участі в демократичному керуванні державою, 
стимулюванні феномену так званого громадянського суспільства. З 
цим завданням тісно було пов’язане питання поширення інформації 
про зарубіжні країни, перш за все європейські. Діяльність у цьому 
напрямку давала можливість поступово долати в свідомості громадян 
синдром “виключності”, вірогідність регенерації реваншистських 
настроїв та виховувати нагальне почуття спільності європейського 
дому. 

До цього слід додати, що вказані завдання не залишалися 
незмінними. В ході зміни поколінь та суспільних проблем виникали 
нові орієнтири системи політичної освіти. Зокрема, актуальними для 
німецького суспільства з часом стали питання ефективних засобів 
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подолання в демократичних утвореннях конфліктів їх регулювання. 
Ще пізніше на передній план постали питання охорони оточуючого 
середовища, жіночого руху, допомоги слабко розвинутим країнам, 
імміграції та інші. Таким чином, на досвіді Німеччини можна бачити, 
що тематика політичного просвітництва весь час актуалізується, але 
при цьому зберігається головна її спрямованість – сприяння 
поширенню серед населення розуміння особливостей політичного 
життя, готовності до участі в ньому та зміцнення демократичної 
свідомості. 

До зазначеного слід додати, що система політичної освіти в 
Німеччині, як і в багатьох інших демократичних державах, завжди 
особливу увагу приділяла молоді і так званим мультиплікаторам, тобто 
тим, хто використовує отримані знання для їх подальшого поширення і 
від кого багато в чому залежить формування громадської думки 
(вихователі, вчителі, викладачі, журналісти, вчені, працівники системи 
освіти дорослого населення, а на Сході це ще й керівники і політики 
різного рівня). Такий підхід створює ефект “сніжного кому”. При 
цьому система політичної освіти в цій державі завжди була відкритою 
та доступною для кожного громадянина, який виявляв зацікавленість у 
підвищенні своєї громадянської та політичної культури.  

Зрозуміло, кожна з посттоталітарних чи поставторитарних країн 
більшою чи меншою мірою, в різний термін і з різними зусиллями, 
одночасно з будівництвом демократії переборювала і буде 
переборювати індоктринацію по-своєму. Важливо те, що накопичений 
досвід дозволяє нам слідом за першопрохідниками зробити це 
швидше, а врахування політичної культури і політичної традиції 
власної країни – ефективніше. Підводячи підсумок становлення нової 
системи політичної освіти в Німеччині та її ролі в стабілізації 
демократичного процесу цієї країни, варто зазначити, що політична 
освіта в XX столітті стала найважливішим фактором конструювання і 
підтримки таких масових систем, як демократія і тоталітаризм, воно ж 
було покликано зіграти одну з найважливіших ролей у 
демократичному транзиті в умовах другої і третьої хвиль 
демократизації. У сучасній Німеччині продовжує діяти могутня і 
досить ефективна система політичної освіти. 

Певним зразком помітного впливу на процес демократизації 
суспільства в післяавторитарну добу є досвід розбудови систем 
політичного та громадянського просвітництва в Португалії, 
починаючи з революції “Червоних гвоздик” 1974 року. В Португалії 
диктатура Кармони-Салазара проіснувала довше інших країн Західної 
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Європи – з 1926 по 1974 рік. За останні тридцять років португальська 
система політичної освіти та система громадянського виховання 
пройшли декілька важливих етапів свого розвитку, перш ніж 
перетворитися на сучасну розвинуту галузь політичної соціалізації.  

Перший етап відповідає рокам до Революції 1974 року. У цей 
період школа мала дуже чітке бачення освітніх цілей громадянського 
виховання. Завданням школи було формування традиційних 
національних цінностей, повага та захоплення національною 
“міфологічною” спадщиною, що складала основу національної 
ідентичності. Португальська системи освіти в той час мала 
найкоротший термін обов’язкового навчання в Європі. Уряд 
контролював не тільки освітню політику загалом, а й зміст навчальних 
програм і підручників для того, щоб гарантувати відповідність 
офіційної версії суспільним реаліям та історії. Освіта 
характеризувалася сильною ідеологічною, недемократичною моделлю, 
що не давала вмінь та навичок участі.  

Цю модель можна було визначити як модель ідеологічного 
виховання. Школа мала виконувати свою соціальну функцію шляхом 
передання системи цінностей, уявлень і вірувань, які нав’язувалися 
правлячим режимом.  

Період реального вирішення проблем політичної освіти почався з 
Революції 1974 року. Перші кроки в цьому напрямку відносяться до 
часів революції, які характеризувалися суспільним неспокоєм і 
політичною нестабільністю. Як і в попередній період до 1974 року, вони 
носили дещо заідеологізований характер. Панівна політична ідеологія 
висловлювала ідеали суспільства без соціальних класів і будівництва 
соціалістичного режиму. Очевидно, що школа як інститут шукала 
способів адаптації до соціальних і політичних змін. Функція ідеологічного 
виховання не була усунена революцією, а, навпаки, отримала нову силу.  

В подальшому, вже в період з 1976 і до середини 80-х років, після 
вступу Португалії до Європейської спільноти, більшість цих недоліків 
політичної соціалізації було подолано. Цей період можна визначити як 
етап нормалізації. Тенденція ідеологічного виховання ще існувала в 
цей період, хоча його мета розвинулася від революційних цілей до 
демократичних ідеалів. Лише в 1986 році було схвалено перший закон 
про організацію системи освіти і створення суспільного та політичного 
консенсусу, що визначив нові цілі та функції політичної освіти та 
громадянського виховання.  

Окрім формулювання загальних цілей шкільної освіти, де 
згадувалася і громадянська освіта, законом було передбачено 
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запровадження у навчальний план особисту та соціальну освіту, 
компонентом якої була політична освіта.  

Після довгих та жвавих публічних дебатів, у яких брали участь 
політичні партії, офіційні організації, представники академічної 
громадськості, католицька церква, у 1989 році уряд прийняв рішення 
про надання чинності парламентському закону. Було визнано, що 
освіта, яка готує до роботи в демократичних установах, на державній 
службі тощо, є складовою частиною особистої та соціальної освіти для 
всіх учнів на рівні базової та середньої освіти. Було визначено п’ять 
видів стратегії її реалізації:  

а) наскрізна стратегія, яка полягала в інтеграції особистої та 
соціальної освіти в усі предмети навчального плану;  

б) полідисциплінарна стратегія, яка, в свою чергу, передбачала 
створення у навчальних планах обов’язкової проектної сфери, що не є 
дисциплінарною, спрямованою на особисту та соціальну освіту, 
застосування знань, умінь і навичок та зв’язок між школою та громадою. 
Третій ступінь базової освіти (7, 8 та 9-й роки навчання) передбачав курс 
громадянської освіти, яка готує до роботи в демократичних установах;  

в) дисциплінарна стратегія, що передбачала створення предмета 
“Особистий та соціальний розвиток”. Як альтернатива – 
запроваджувався предмет “Моральна та релігійна освіта”;  

г) стратегія доповнення навчального плану полягала в реалізації 
цілей особистої та соціальної освіти також і у позакласній роботі;  

д) стратегія оточуючого середовища, яка підкреслює важливість 
шкільної атмосфери та соціального клімату для досягнення цілей 
особистої та соціальної освіти.  

Так, коротко можна представити основні складові елементи 
системи організації особистої та соціальної освіти в Португалії у 
визначений період. Це стосується так званого офіційного навчального 
плану.  

Політичне рішення португальського уряду було прийняте на 
користь інтегрування громадянської освіти в особисту та соціальну 
освіту, що охоплює екологічну, споживацьку, сімейну, сексуальну 
освіту, освіту для запобігання нещасливих випадків і охорони 
здоров’я. Слід зауважити, що в основі цього рішення є певна 
невизначеність: з одного боку, в ньому відбито нездатність 
традиційної школи та навчального плану розв’язати питання надання 
освіти й соціалізації молодого покоління, а з другого – визнання того, 
що нові соціальні проблеми слід вирішувати іншим чином. Адже нині 
зростає усвідомлення того, що дітям та молоді, окрім класичних та 
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академічних знань, слід давати й знання з психології, 
суспільствознавства та громадянознавства.  

Загальновизнано, що вся навчальна програма покликана сприяти 
особистому та соціальному розвитку учнів шляхом інтегрування 
наскрізних тем та формування різнобічних умінь та навичок, що 
характеризує наскрізну стратегію організації політичної освіти та 
громадянського виховання.  

Однак існує думка, що за такого широкого розподілу 
відповідальності громадянська освіта втрачає ефективність, оскільки 
немає окремого предмета, який присвячений реалізації цілей 
політичної освіти, а вчителі головним чином зосереджуються на 
своєму основному предметі. Ось чому введення у навчальний план 
недисциплінарних сфер або конкретних предметів може бути 
виправдане.  

Введення предмета “Особистий та соціальний розвиток” у 
поставторитарній Португалії мало за мету показати складність процесу 
публічної дискусії, переговорів та прийняття рішень. До речі, позиція 
католицької церкви полягає в тому, що цей предмет слід викладати як 
альтернативний “Моральній та релігійній освіті”. Це означає, що учні, 
які вивчають “Моральну та релігійну освіту”, не зможуть вивчати 
предмет “Особистий та соціальний розвиток”. Ще одним 
ускладненням було те, що особистий та соціальний розвиток був 
частково обмежений до аксіологічної сфери.  

Після експериментального періоду реалізації деяких стратегій у 
царині особистої та соціальної освіти виникли певні труднощі в 
перенесенні їх на всю національну систему освіти. Саме це сталося з 
предметом “Особистий та соціальний розвиток” та з курсом 
громадянської освіти в проектній сфері, які не вийшли на 
національний рівень.  

Через дванадцять років після прийняття урядом політичного 
рішення в результаті реорганізації базової та середньої освіти було 
ліквідовано сферу особистого та соціального розвитку і створено нову 
галузь навчального плану – “Громадянська освіта”. 

Рівень зрілості португальського суспільства та політичної системи 
створили необхідні умови для життєздатності альтернативних 
минулим орієнтацій. Консолідація іншої ідеології, заснованої на 
утвердженні індивідуальних прав громадянина та на новому характері 
освіти, створила сприятливі соціальні та інституціональні умови для 
розвитку альтернатив ідеологічного виховання.  

З аналізу португальського досвіду громадянської освіти можна 
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зробити висновок, що, окрім складності проблеми та труднощів у 
досягненні суспільного консенсусу, вона розвивається повільніше, ніж 
слід було очікувати.  

З одного боку, це дуже значна проблема для школи як суспільного 
інституту, для її організаційної культури та щоденної освітньої 
практики. З іншого – чинники, що забезпечують якість та ефективність 
громадянської освіти, не підлягають контролю школи та 
перевершують її вплив. Соціальні вимоги до громадянина в 
суспільстві визначають можливості того, що освіта може зробити у 
цьому напрямі.  

Окрім складності зазначених суспільних та політичних процесів, у 
португальському суспільстві є певні труднощі, пов’язані із 
практичною реалізацією навчального плану, осмисленням того, що 
все, що відбувається в школі і навіть за її межами, є освітнім досвідом 
учнів. Шкільна організація та управління, взаємозв’язки із громадою 
та професіоналізм учителів, зокрема їх підготовка до викладання 
громадянської освіти, є також важливими аспектами, що заслуговують 
на увагу.  

Щодо інших країн Європи – в Іспанії криза соціалізації виникла 
після падіння франкістського режиму. Більшість іспанців через свою 
аполітичність мали невизначені уявлення про державний устрій, не 
цікавилися політикою і навіть не обговорювали політичних подій, була 
відсутня елементарна культура читання газет. Родина й однолітки 
через свою аполітичність не могли виступити як агентури соціалізації. 
Подолання подібного спадку, так само, як і в Німеччині, виявилося 
складним і тривалим. 

У Греції, яка у XX сторіччі досить значний період провела під 
ярмом власних диктатур і фашистської окупації Італії і Німеччини, 
політична освіта носила теж ознаки індоктринації. Слід зазначити, що 
в сучасному звучанні вона з’являється в цій країні наприкінці 
минулого століття і була включена у викладання історії. У період з 
1936 по 1940 рік під час правління диктатора – генерала І. Метаксаса, 
італо-німецької окупації, наступної громадянської війни, замаскованої 
чи явної диктатури, політична освіта залишалася формально як 
обов’язковий предмет, який вивчали по 1 годині на тиждень. Втім, з 
програм 1931-1934 років, за якими продовжували вести навчання, були 
виключені небезпечні теми, як, наприклад, “переваги демократичної 
держави”, “виборче право жінок”, “індивідуальні свободи”, “свобода 
інформації” та ін.  

З метою політичного виховання перевага надавалася 
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культивуванню таких цінностей, як солідарність, участь у суспільних 
справах, співробітництво, дисципліна, свідомість відповідальності – 
тобто те, що робило громадянина добропорядним і лояльним. Істотне 
гальмування політичної освіти здійснювалося хунтою з 1967 по 1974 
роки.  

Все вищезгадане дає підстави для висновку, що тоталітарні й 
авторитарні режими цілком могли зберігати форму політичної освіти 
чи громадянського виховання, не скасовуючи його в програмах, але 
зміст завжди і безумовно відповідав цілям системи по збереженню 
власної безпеки за допомогою єдино придатного політико-освітнього 
засобу – впровадження доктрини.  

Незважаючи на відомі відмінності ситуації минулого в Німеччині, 
Італії, Португалії та сучасній Україні, більшість перешкод на шляху 
демократизації суспільного життя є дуже схожими. Досвід згаданих 
країн показує, що основна складність у період переходу до 
демократичних засад пов’язана з тим, що в суспільстві дуже мало 
людей, які мають елементарні реальні знання про політичне життя. 
Більше того, ситуація ускладнюється тим, що населення відчуває 
майже органічну відразу до будь-яких спроб поширення політичних 
знань, особливо коли цим займаються державні служби.  

Дещо відмінними були шляхи розвитку політичної освіти в 
європейських державах “старої демократії”. Так, британська політична 
система традиційно будувалася на тому, що піддані формували свій 
світогляд, ґрунтуючись на онтологічному наборі цінностей, тому 
політична еліта скептично відносилася до виділення спеціального 
предмета, задовольняючи поведінку “за зразками”. У результаті 
ініціаторами політичного навчання стали нижчі класи в боротьбі за 
загальне виборче право, за поліпшення умов життя. У підсумку 
суспільство, що ідентифікує себе з політичним світом за допомогою 
традицій і звичаїв, виявилося практично не готовим до критичного 
розбору поточної політики з боку низів, які виявили до того ж 
несподівану тягу до політичної освіти. В цих умовах держава 
виступила в ролі того, хто доганяє. Надолужувати втрачене допомогли 
парламент і політичні партії, які в нього входили. Але в тому і є 
особливість політичної культури як стійкого феномена, що і понині 
Англія значно відстає у рішенні даної проблеми. 

Після Другої світової війни ситуація в політичній освіті 
Великобританії розвивається досить суперечливо і складно. З однієї 
сторони, ще в 1944 році у доповіді про підготовку педагогів Макнір 
писав про необхідність таких курсів, як “суспільні справи” чи 
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“соціальна наука”. Це свідчило про те, що в суспільстві існують відомі 
побоювання щодо відсутності якої-небудь упорядкованої системи 
знань про політику. Перебороти подібний стан повинна була потреба в 
партиципації, яка формувалася ще зі шкільної лави. З іншої сторони, в 
суспільстві з двопартійною парламентською системою наполегливо 
впроваджується думка про те, що політична освіта може поставити під 
сумнів саме існування цієї системи. Так, у виступі міністра праці уряду 
консерваторів Пітера Моррісона в “Санді телеграф” від 11 грудня 1983 
року взагалі було поставлене питання ребром: чи варто витрачати 
гроші платників податків на “політичні цілі”, під якими малося на 
увазі політична освіта [192]. Чи варто вважати, що парламентарії, 
діючий і тіньовий уряд неохоче і понині допускають у проблеми 
“вищої ліги” дилетантів? Чи залишається основним джерелом 
політичних знань тільки продукція “імперії” ЗМІ? І, нарешті, чи є таке 
ставлення до політичної освіти одним з непрямих ознак своєрідної 
політичної культури Великобританії? 

Ці й інші питання виникають, коли маєш справу з подібним 
ставленням уряду до потреб політичної освіти. Однак при аналізі, як 
видно, головну причину варто шукати в дії “великого закону 
маятника”, сформульованого ще вікторіанцем лордом Солсбері, за 
яким “англійська система парламентського представництва зводиться, 
по суті, до трьох пропасних тижнів передвиборної кампанії (кожні 
п’ять років чи частіше), коли депутати парламенту показуються своїм 
виборцям і просять їх про підтримку. Потім обирається новий 
парламент, формується новий уряд, про виборців знову забувають, і 
вся метушня затихає так само швидко, як і почалася” [166, с. 49]. 

Друга причина, за якою саме до політичної освіти у Великобританії 
відносяться настільки знервовано, полягає в тому, що сама освіта “дуже 
швидко стає центральним питанням політики”, “основним бойовищем за 
участь у керуванні державою” і, як доповнює А. Семпсон, “проблеми 
освіти стали животрепетною політичною справою, яблуком розбрату між 
партіями й усередині їхній” [166, с. 125-127]. Особливу роль у 
підпорядкуванні системи освіти державі й усередненні якості викладання 
зіграла під час перебування міністром освіти Маргарет Тетчер [121, с. 49]. 

Нарешті, третя причина, яку зазначає, зокрема, Роберте Блекледж, 
полягає в тому, що “Великобританію довгий час минали вторгнення і 
великі соціальні перевороти, що могло привести до такої стриманої 
позиції – в очах багатьох громадян не виникає ніякої необхідності 
розбиратися в таких вибухонебезпечних темах, як Північна Ірландія чи 
власне майбутнє, ліквідація молодіжного безробіття... існуючий порядок 
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представляється нерушимим сам собою, і тому можна ухилитися від 
всього, що здатне викликати порушення цієї рівноваги” [192, с. 195].  

Імовірно, цей висновок справедливий, тому що суспільство, 
зіштовхуючись з тероризмом, маніфестаціями націоналістів, ракетно-
ядерними базами чи атомними електростанціями, розташованими 
ледве не поруч зі школами, надає перевагу реальності, те 
“задзеркалля”, якщо скористатися категорією Л. Керрола, у якому 
політичний світ ніби зникає. Як писав Антоні Семпсон: “Тісний 
кружок політиків, журналістів і телекоментаторів, подібно 
театральному світу, нерідко перетворюється в суспільство взаємного 
милування, що зводить найважливіші проблеми до пліток і хвастощів” 
[166, с. 305]. Мимоволі напрошується паралель з політичним світом 
сучасної України, далеко не тотожним США чи Великобританії з їх 
політичною стабільністю і демократичним потенціалом, де витрати на 
політичну рекламу в ЗМІ і політичну пропаганду в цілому не просто 
перекривають всі розумні бажання в ній населення, яке має потребу в 
базовій громадянській підготовці, але і породжують уже сьогодні 
апатичний і заражений цинізмом електорат, що судить про глобальні 
проблеми країни по найчастіше ангажованих виступах політичних 
соціалізаторів від ЗМІ. 

Треба додати, що реальні зрушення в системі політичної освіти 
Великобританії почалися з того моменту, коли віковий ценз для 
виборців був знижений до 18 років, тобто до шкільного віку. На 
регіональній раді з освіти в Лоттіані (Шотландія) одним з виступаючих 
підкреслювалася небезпека крайніх позицій, до яких, на його думку, 
може привести політична освіта чи її відсутність (поляризація 
суспільства через індоктринацію чи апатію). Було відзначено, що “у 
політичній зрілості школярів таїться набагато менша небезпека, ніж в 
тому, що вони опиняться в екстремістському потоці фабрикантів 
думки” [192, с. 196]. Така ситуація в політичній освіті сучасної 
Великобританії підкреслює своєрідність політичної культури і 
політичної системи цієї країни в порівнянні з континентальною 
Європою і США [125]. 

Є свої особливості й в політичній освіті Франції, і вони 
починаються вже із самого підходу до дефініцій. Справа в тому, що 
термін “політична освіта” (formation politique) не особливо 
розповсюджене в цій країні. Ймовірне пояснення цьому факту Раймон 
Хіккель знаходить у своєрідному сприйнятті прикметника “politique”, 
який менталітет сучасного француза ідентифікує з партійно-
політичними відносинами. Тобто побоювання індоктринації, з яким ми 
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зіштовхнулися в аналізі ставлення до політичної освіти у 
Великобританії, в наявності і тут. Насправді, у Франції тенденційність 
сприйняття пояснюється дещо іншими причинами, і насамперед, 
відгомоном тоталітарної фашистської епохи, з одного боку, а з іншого 
– “полярною” ворожістю до анархічних устремлінь [201, с. 39]. Такому 
способу французи віддають переваги більш нейтральної позиції і 
цілком задовольняються предметом за назвою “громадянське 
виховання” (education civique). Опускаючи загальні цілі предмета, 
ідентичні освітнім системам інших країн, звернемо увагу на 
національну специфіку. Вона, зокрема, відображається вже в перших 
словах переглянутого в 1990 році формулювання громадянського 
виховання в зібранні навчальних планів: “Таким способом 
республіканська держава формує вільну особистість, яка усвідомлює 
відповідальність та має почуття загального блага. Народжені 
громадянами і зростаючі відповідальними членами суспільства...” 
тощо [201, с. 142]. У цьому формулюванні через ключові слова 
“республіканське”, “вільна особистість”, “загальне, благо”, “народжені 
громадянами” ніби відтворюється велич духовної атмосфери епох 
Просвітництва і Великої Французької революції. До речі, 
двохсотлітній ювілей останньої зіграв велику роль у тому, щоб 
повернути споконвічну цінність Декларації прав людини і 
громадянина, порівняння її джерел і значення як у географічному, так і 
в історичному аспектах (коло впливу на країни тієї епохи і на наступні 
покоління).  

Сьогодні, коли зі стійким абсентеїзмом зіштовхується не тільки 
політична система України, але і старих демократій, мимоволі 
пригадується ескіз, майстерно написаний Томасом Карлейлем: “В ці 
великі дні який навіть самий бідний, але мислячий ремісник не кине 
своє ремесло, щоб нехай не голосувати, але бути присутнім при 
голосуванні... Як струснуло народ! Він начебто живе одним життям і 
тисячоголосим ремством дає звістку, що раптово пробудився від 
довгого мертвого сну і більше спати не бажає” [78, с. 84-85]. 
Безсумнівно, значення самої атмосфери перетворення раба в 
громадянина, пробудження, народження самої французької нації, 
вплив на Європу є благодатним ґрунтом, на якій йшло перетворення 
французького громадянознавства. Крім цього, хотілося б відзначити, 
що й в Україні методика відпрацьовування моделей виховання 
громадянськості через реконструкцію соціально-історичної пам’яті 
поколінь ведеться досить успішно.  

При твердій установці на те, що предмет “політична освіта” відіграє 
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важливу роль у політичній соціалізації, у становленні і збереженні 
демократичного суспільства, амплітуда коливання інтересу до нього, а 
рівно і місце в освітньому процесі, різна для різних країн Європи. Так, 
наприклад, у Люксембурзі взагалі з відомим скептицизмом 
розглядають необхідність громадянознавства. Склався стереотип, що 
народ цієї країни і без систематичного викладання прав і обов’язків 
має свій блискучий досвід боротьби проти тиранії [196, с. 255-256]. І 
незважаючи на те, що громадянознавство було включено в навчальні 
плани шкіл ще в 1912 році, виділення його в самостійний предмет так і 
не відбулося. Освітня система може цілком достатньо обходитися за 
допомогою історії, у яку включаються теми з демократії, виборів, 
конфлікту й ін. В сусідніх Нідерландах, де після Другої світової війни 
існує думка, що проблеми політики не слід обговорювати в школах, 
проте в навчальні плани ввели два близьких базових дидактичних 
поняття – “вивчення установ”, за змістом близьке до політичного і 
громадянського виховання, і “громадянознавство”, в якому головна 
увага приділена вивченню політичних інститутів. З останнім у 
суспільствознавців, як пише Хан Плас, було менше проблем щодо 
конфронтації з ідейно-політичною системою. Навпаки, “вивчення 
установ”, усупереч назві зв’язане з вивченням політичних процесів, 
залишалося складною проблемою [205, с. 277-278]. Розрив між 
предметами, політико-освітня неузгодженість привели до того, що в 
1968 році, коли молодь влаштувала практичний “іспит” політичній і 
освітній системам Європи, педагоги Нідерландів відмовилися від 
розколу в предметах політичної освіти і ввели в старших класах єдину 
дисципліну – “суспільствознавство”.  

Є відомі нюанси й у політичній освіті ще однієї європейської країни 
– Бельгії. Хоча і тут немає спеціального предмета – 
громадянознавство, а проблеми політичної освіти і громадянського 
виховання віднесені до введення історії в середній школі (а в 60-ті 
роки ще і риторики), дослідник політичної дидактики Домінік 
Бартелемі з жалем відзначає той факт, що, незважаючи на високі темпи 
індустріального розвитку, якими країна рухається з 60-х років, 
громадянознавство включене, як і раніше, в предмет історії. Єдино, що 
за цей час в останньому акцент із військових і політичних подій 
змістився на соціально-політичні проблеми, тим самим немов 
компенсуючи недоліки в пізнанні соціального макрокосму майбутнім 
громадянином [191, с. 77-78]. 

У скандинавській Данії, яка є, як і попередні три країни, монархією, 
а королева Маргрет II має вищу політичну освіту, також відсутнє 
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громадянознавство як окремий предмет, воно включено у викладання 
“історії” чи “вивчення сучасності” – політичний розвиток, війна, 
будівництво демократії та її функції, парламентаризм тощо. Слід 
зазначити таку особливість, що вигідно відрізняє Данію від 
Великобританії чи Франції, – консенсус усіх політичних партій цієї 
держави відносно викладання, виховання і шкільного життя повинний 
ґрунтуватися на інтелектуальній свободі і демократичних принципах 
[203, с. 90-106]. Датчани особливу увагу приділяють демократичній 
атмосфері навчання – від ствердження цього принципу в конституції 
до права самих учнів на вибір форм і змісту навчання. Саме на цій 
основі відбувається закріплення навичок вибору й участі, а процес 
політичної освіти не перетворюється в наочництво. 

Роблячи проміжний висновок про стан політичної освіти в “старих” 
демократіях, не зможемо вказати жодного досить стійкого власне 
політичного критерію (форма правління, географічне положення, 
партійна система й ін.), відповідно до якого можна з упевненістю 
заявити, що в одній країні політична освіта розвинута більш сильно, в 
іншій – слабкіше, в одній – виділена в самостійний предмет, в іншій – 
ні.  

Важливо те, що в більшості цих країн, крім формально-
предметного підходу, громадянська освіта і виховання є 
найважливішою умовою розвитку. Саме приналежність до “старих” 
демократій стає основним критерієм, який дозволяє виділити ці країни 
в окрему когорту. Динаміка політичного процесу тут залежить від 
того, що кожне покоління “повинне по-новому одержувати 
демократію”. Ця думка одного датського політика, висловлена більш 
півстоліття назад, визначає головну мету демократичної системи 
політичної освіти. Хоча філософське обґрунтування цьому було дано 
набагато раніше. Зокрема, X. Ортега-і-Гассет, порівнявши кожне 
покоління з “біологічним снарядом”, випущеним у майбутнє, писав, 
що “для кожного покоління життя є робота в двох вимірах: в одному 
воно одержує пережите попередніми поколіннями – ідеї, оцінки, 
інститути і т.д.; в іншому – віддається спонтанному потоку власного 
життя... Відношення до власного не може бути тим же, що і до 
одержуваного” [124, с. 6]. В цілому, вважаючи політику похідною не 
тільки від основних функцій життя, але і від інтелектуальної 
діяльності, він робив висновок, який є актуальним для України 
останнього десятиліття: “Від сьогоднішньої думки залежить завтрашнє 
життя на площах” [124, с. 12]. 

Своє місце в обґрунтуванні демократичної мети політичної освіти 
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належить соціально-антропологічній моделі культури взаємодії 
поколінь, яку запропонувала Маргарет Мід. В основі її розмежування 
лежить навчання. Так, нею були виділені постфігуративна культура, де 
діти вчаться в дорослих; кофігуративна, де діти і дорослі вчаться в 
однолітків; і, нарешті, префігуративна, де дорослі вчаться також у 
своїх дітей [107, с. 322-361].  

Якщо співвіднести висновки М. Мід з визначенням “громадянської 
культури”, яке дається Г. Алмондом і С. Вербою, то побачимо, що на 
охороні консервативного компонента громадянської культури стоїть 
не постфігуративна модель, а кофігуративна, в більшій мірі, і 
префігуративна, частково, характеризують динаміку демократичного 
процесу. Діалектику останнього прекрасно розумів ще “батько-
засновник” США Томас Джефферсон, коли в листі до Д. Картрайта він 
задавався питанням про можливість незмінного існування 
конституцій. Він вважав, що не може одне покоління навіки зв’язувати 
з іншим і всіма наступним. Влада і права, на його думку, можуть 
належати лише людям, не речам, не якійсь матерії, яка позбавлена 
волі. Але якщо це має важливе значення для “старих демократій”, то і 
постановка питання, і сама цінність політичної освіти істотно 
загострюються для суспільств, які пережили періоди авторитарного 
панування чи тоталітаризм із його дивовижною по охопленню і силі 
впливу на особистість і суспільство індоктринацією. 

Завершуючи дану частини даного дослідження, відзначимо нові 
тенденції в політичній освіті Заходу. В їх констатації варто виходити з 
того, що сьогодні політичний світ незвично ускладнився, а політична 
свідомість як потенційний сукупний носій консервативного початку в 
суспільстві, як і раніше, віддає перевагу прийняттю традиційних 
політичних інститутів і політичних процесів. З великими труднощами 
сприймаються принципово нові політичні реалії, будь то політичні 
групи, що сформувалися чи вийшли на передній план політики у 
процесі модернізації, нові конфлікти і т.д.  

Зрозуміло, що ці тенденції підсилюються політичною освітою, але 
щоб уникнути чисто політосвітньої функції, необхідне ретельніше 
проробляти проблеми, насамперед, самою політичною наукою, і лише 
після цього здійснювати вихід у політичну дидактику і практику 
політичної освіти з урахуванням нових реалій.  

До числа найбільш актуальних проблем відносяться: розробка 
політичних і соціальних аспектів природно-наукового і технічного 
прогресу – біотехнологія, інформатика, автоматизація, екологія, 
європейське співробітництво і міжкультурна освіта, політичні 


