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Серед безлічі проблем політичного розвитку 
нашої держави своє місце посідає питання роз-
будови системи політичного виховання та освіти 
молодих громадян. Політична освіта при цьому 
виступає одним з основних елементів політичної 
соціалізації молодої людини, від характеру якої 
залежить позиція індивіда з найважливіших по-
літичних питань.  

При цьому слід звернути увагу на таку важ-
ливу обставину, що саме політична освіта, на 

відміну від таких елементів політичної соціалі-
зації, як стихійні впливи та власна активність 
індивіда, покликана наповнити процес опану-
вання молодою людиною всієї суми політичного 
досвіду, системними, науково обґрунтованими 
знаннями, які здатні формувати максимально 
реалістичні уявлення про політичний світ.  

Саме політична освіта в процесі політичної 
соціалізації індивіда здатна виступати певним 
засобом запобігання примітивної та поверхової 

  Роль політичної освіти у формуванні громадянської 
культури молоді в сучасній Україні 

У даній статті робиться спроба якоюсь мірою з’ясувати окремі аспекти становища політич-
ної освіти в Україні та можливості її впливу на формування ідеологічних орієнтацій молоді в су-
часних умовах. Автор показує роль політичної освіти в системі соціалізації індивіда та формуван-
ня політичної культури сучасної людини. Стаття містить матеріали соціологічних досліджень, 
які відбивають стан ідеологічних орієнтацій однієї з найбільш політично освічених груп – студент-
ської молоді. Аналізуючи наведені матеріали, автор висловлює деякі рекомендації щодо удоскона-
лення форм та змісту політичної освіти молоді в Україні.  

In given article becomes attempt by some measure to clear up the separate position aspects of politi-
cal education in Ukraine and possibility of her influence on forming of ideological young people orientat-
ions in contemporary conditions. Author shows role of political education in individual socialization sys-
tem and forming of political culture of contemporary man. Article contains materials of sociological res-
earches, which beat state back of ideological orientations of as one of most politically well-educated gro-
ups of student young people. Analyzing directed materials author gives voice to some recommendations as 
for improvement of forms and maintenance of political young people education in Ukraine. 
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оцінки реальних політичних процесів. Система 
політичної освіти покликана поширити та закрі-
пити серед молодих людей найбільш ґрунтовні 
здобутки багатовікового досвіду людства щодо 
призначення держави, влади, шляхів раціоналі-
зації політичних відносин в суспільстві та бага-
тьох інших питань, від розуміння яких залежить 
ставлення людини до явищ і фактів повсякден-
ного життя, а значить, і його політична поведін-
ка та темперамент. 

Далі слід зауважити, що як у вітчизняній, так 
і в закордонній науковій літературі даному пи-
танню приділяється певна увага. Зокрема, багато 
чого вдалося зробити науковим колективам, які 
долучилися до роботи по створенню низки кон-
цепцій громадянської освіти в Україні (до числа 
згаданих концепцій можна віднести “Концепцію 
громадянського виховання особистості в умовах 
розвитку Української державності” (АПН Украї-
ни), “Концепцію громадянської освіти в Украї-
ні” (Інститут громадянської освіти Національно-
го університету “Києво-Могилянська академія”). 
Також запропонована на розгляд громадськості 
Концепція громадянської освіти, розроблена в 
рамках “Трансатлантичної програми підтримки 
громадянського суспільства в Україні”, що 
включає в себе проект “Освіта для демократії в 
Україні”). Підготовлені концепції дають уявлен-
ня про зміст, мету, основні шляхи та засоби фор-
мування громадянськості індивідів у сучасній 
Україні. Вони, разом з дослідженнями окремих 
вітчизняних вчених [1], зробили важливий крок 
у методологічному напрямку дослідження про-
блем громадянської освіти і виховання. Слід 
зауважити, що дана проблема викликає помітну 
увагу і серед дослідників як “близького”, так і 
“далекого” зарубіжжя [2].  

Ці дослідження підтверджують, що в зазна-
чених питаннях існує велика кількість проблем, 
які пов’язані не тільки з відсутністю стійкої зда-
тності індивідів у своїй політичній поведінці 
спиратися на ґрунтовні закономірності політич-
ного життя, але й очевидною відсутністю у біль-
шості громадян, особливо молодих їх представ-
ників, здатності реально визначити свої політич-
ні інтереси та бачення оптимального шляху їх 
втілення.  

Таке становище знаходить свій вираз у про-
явах абсентеїзму молодих людей у більшому 
ступені, ніж інших вікових груп населення. Крім 
цього, можна твердити, що недоліки системи 
політичної освіти інколи мають прямо протилеж-

ні наслідки та багато в чому призводять до про-
явів екстремізму.  

Таким чином, можна твердити, що в політич-
ному процесі, з одного боку, молодь виступає як 
одна з потенційно найактивніших соціальних 
груп, а з іншого боку, в реальному житті, при 
використанні традиційних форм політичної уча-
сті, молоді люди – чи не найпасивніша політич-
на сила.  

Часто можна спостерігати факти, коли в пері-
оди загострення політичних соціальних проти-
річ молодь знаходиться в епіцентрі політичної 
боротьби, активно підтримує представників ра-
дикальних політичних сил, практично повністю 
складає найбільш активний їх елемент. Також 
аналіз підсумків більшості виборчих кампаній 
показує, що саме молодь поводиться як один з 
найбільш пасивних суб’єктів виборчого проце-
су. Низька виборча активність молоді негативно 
впливає на процес утвердження в політичному 
житті країни необхідних, особливо в умовах 
перехідних суспільств, новацій. В якомусь від-
ношенні недостатня політична активність моло-
ді у традиційних легітимних формах є чи не од-
ним з найголовніших бар’єрів на шляху подо-
лання стереотипів минулого в політичній сфері. 
Більше того, деякі стереотипи минулого реані-
муються у свідомості частини нової генерації 
нашої країни. 

До певних роздумів, у зв’язку з цим, спону-
кає аналіз ідеологічних орієнтацій однієї з най-
більш політично освічених груп студентської 
молоді. В грудні 2000 року Асоціація молодих 
миколаївських політологів і політиків провела 
перший етап соціологічного дослідження в рам-
ках проекту “Моніторингове дослідження студе-
нтської молоді м. Миколаєва 2000-2001 рр.”. 
Метою дослідження було відтворення стану та 
тенденцій в ідеологічних орієнтаціях студентст-
ва міста Миколаєва.  

В ході дослідження було опитано 806 студен-
тів віком від 18 до 28 років гуманітарних і техніч-
них спеціальностей з усіх навчальних закладів 
міста III-IV рівнів акредитації. У відповідності 
до кількості студентів кожного з вищих навчаль-
них закладів по відношенню до загальної кілько-
сті студентів міста Миколаєва була побудована 
вибірка, яка дає можливість стверджувати, що 
результати дослідження відображають дійсні 
політико-ідеологічні настрої миколаївського 
студентства. 

Дослідження показало, що значна частина 
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опитаних усвідомлює важливість політичної 
діяльності для суспільного розвитку. Так, 85% 
респондентів відповіли, що вони переконані в 
тому, що молодь повинна цікавитись політикою, 
оскільки саме в цій сфері визначаються стратегі-
чні напрямки розвитку суспільства.  

Разом з тим дослідження показало, що такого 
роду переконання далеко не повністю втілюють-
ся в реальній громадській та політичній діяльно-
сті студентства, лише 11% з них є членами мо-
лодіжних організацій. Скоріше всього, це пов’я-
зано не тільки з власним бажанням чи прагнен-
нями даної групи молоді, а й реальними можли-
востями реалізації політичної ініціативи. Пока-
зовими є результати дослідження участі молоді 
в діяльності місцевих організацій політичних 
партій. Серед членів партійних осередків близь-
ко 9% представників студентської молоді. Бага-
то це чи мало? Якщо врахувати, що ці показники 
відбивають стан участі в житті осередків полі-
тичних партій представників лише студентської 
молоді, без врахування інших груп, то можна 
твердити про цілком достатній рівень представ-
ництва. Але при цьому слід врахувати той факт, 
що серед всіх вищих навчальних закладів Мико-
лаєва два з них мають факультети політичних 
наук, які готують фахівців практично безпосере-
дньо для політичної сфери. Саме під таким ку-
том зору можна підкреслити недостатньо актив-
ну участь у житті політичних організацій саме 
тієї частини студентської молоді, для якої такого 
роду діяльність є практично професійною. 

Вищезазначене підтверджується матеріалами 
соціологічного дослідження студентської моло-
ді, проведеного М. Остапенко в березні 1997 
року. Його результати були надруковані в жур-
налі “Нова політика” [3]. Як свідчать резуль-
тати дослідження, у студентському середовищі 
спостерігається зацікавленість політичним жит-
тям України.  

За даними опитування, жоден із студентів не 
визнав, що зовсім не цікавиться політичним 
життям України. Понад третини студентів (37%) 
намагаються бути в курсі справ політичних по-
дій. Серед опитаних студентів майже кожний 
дев’ятий цікавиться політикою лише у тому разі, 
коли це стосується його особисто. Ситуативне 
відношення до політики притаманне третині 
(34%) студентів. Цікавляться і беруть активну 
участь у політичному житті країни 18% опита-
них. 

Крім цього, серед опитаних студентів члена-

ми молодіжних громадських організацій є 16% 
респондентів, громадських рухів – 9%. Більшу 
частку членства (майже 70%) вищезазначених 
організацій становлять студенти соціально-
гуманітарного факультету. Байдужість та відсут-
ність інтересу до особистої участі в будь-яких 
громадських, політичних об'єднаннях виявили 
8% респондентів. 

Тісно пов’язане з участю в діяльності полі-
тичних організацій питання молоді, її ідеологіч-
ні орієнтації. Саме вони, поряд з деякими сти-
хійними чинниками, визначають мотиви участі 
молодих людей в політичному житті. За даними 
вищевказаного дослідження на запитання, яку 
політичну ідеологію ви підтримуєте, 25% респо-
ндентів відповіли, що ліберальну, 12% – націо-
налістичну, 11% – соціалістичну, 6% – комуніс-
тичну, 4% – консервативну, 11% респондентів 
виявились прихильниками інших ідеологій 
(соціал-націоналізму, анархії). Найбільша частка 
респондентів – 31% – не визначилась зі своїми 
ідеологічними уподобаннями.  

За даними вищезгадуваного соціологічного 
дослідження М. Остапенко, найбільш розповсюд-
женими ідейно-політичними напрямами вияви-
лись: екологічний (підтримують 32% респонден-
тів) та національно-демократичний (29% респо-
ндентів). Серед опитаних студентів однакова 
кількість прихильників неоконсерватизму та 
анархізму (по 1% респондентів). Загалом в ре-
зультаті дослідження визначилися такі типи по-
літичної орієнтації студентів: національно-
демократичний, екологічний, соціально-
демократичний, соціально-ринковий, лібераль-
ний, християнсько-демократичний. Взагалі не 
орієнтуються в ідейно-політичних напрямках 
5% респондентів, а 10% виявили політичний 
нігілізм [5].  

Дані показники свідчать про те, що хоча лі-
бералізм є найбільш поширеною ідеологією, 
молодь за своїми ідеологічними орієнтаціями є 
достатньо різнобарвною. Характерною особли-
вістю політичної свідомості сучасної молоді є 
поліцентризм ідеологічних орієнтацій. При цьо-
му значна частина, близько 30%, є прихильника-
ми достатньо радикальних ідеологій. 

 Характерним є також показник значної част-
ки молоді, яка є ідеологічно дезорієнтованою. 
Однією з важливих причин такого становища є 
недостатній рівень уявлень молодих людей про 
існування різноманітних ідеологічних доктрин, 
про їх зміст, історію та завдання. При цьому, на 
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нашу думку, саме зміст та якість політичної 
освіти студентської молоді вирішальним чином 
визначають таке становище. Хоч політологія як 
навчальна дисципліна міцно увійшла в систему 
світоглядної підготовки фахівців вищого квалі-
фікації, але її зміст, методика викладання вима-
гають подальшого удосконалення. Для цього 
слід використати досвід викладання політичних 
наук у країнах недавнього соціалістичного ми-
нулого Угорщини, Чехії, Польщі та інших. Те-
матичні плани програм курсів з політології в 
цих країнах передбачають вивчення цілого ряду 
проблем, які традиційно не включаються до роз-
гляду в вітчизняних вузівських курсах [5]. 

 Зокрема, очевидним є завдання створення 
для студентства в навчальному закладі умов 
апробації теоретичних знань про політику та 
якісне підвищення результативності самостійної 
роботи. На основі досвіду окремих вузів можна 
вказати на необхідність поширення політичних 
дискусійних клубів, застосування рольових ігор 
та досягнення умов, які сприяють отриманню 
вміння виокремлювати головне, самостійно 
осмислювати та запам’ятовувати найважливіші 
аспекти теорії та практики політичного процесу. 

Як уже вище зазначалося, система політичної 
освіти здатна суттєво впливати не тільки на сві-
домість великих груп молоді, але на практиці її 
стан безпосередньо позначається на їх політич-
ній поведінці. При цьому сьогодні особливу ак-
туальність мають питання електоральної поведі-
нки. Асоціація молодих миколаївських політо-
логів і політиків у своєму дослідженні приділила 
даному аспекту належну увагу, виходячи з того, 
що невід’ємною часткою політичної культури 
суспільства є почуття, думки та мотиви здійс-
нення політичних прав його індивідів.  

За результатами дослідження, близько 17% 
миколаївських студентів відчували негативні емо-
ції в ході голосування, а саме: 9% відчували байду-
жість та 8% – сором. Незважаючи на те, що сама 
по собі дана група є значною, все ж таки більшість 
виявилась більш оптимістичною: 27% респонден-
тів на запитання, що вони відчували під час голо-
сування, відповіли – “цікавість”, 10% – гордість, 
8% – хвилювання, а 25% опитаних не визначились 
у своїх почуттях. Цікавим також є факт, що 39% 
студентів на минулих виборах 1999 року голосува-
ли не так, як їх батьки. Показово, що 40% респон-
дентів довіряють своїм політичним обранцям, а 
60% вважають, що молодь використали і забули 
про її існування.  

Відносно свідомої участі молоді в агітацій-
них акціях ситуація така: 70% опитаних не бра-
ли в ній участі, 11% – агітували на користь будь-
якого кандидата лише за матеріальне винагоро-
дження, 9% – під час агітації керувалися ідеєю 
про “світле майбутнє” та обіцяне матеріальне 
винагородження, 8% агітували лише за ідею, а 
2% респондентів відповіли, що агітували за сво-
їх кандидатів з інших причин. Наведені показни-
ки свідчать про серйозні проблеми в політичній 
культурі як молоді, так і всього суспільства, які 
негативно впливають на розвиток і утвердження 
української державності, отримання необхідного 
темпу розвитку по магістральному шляху світо-
вого прогресу.  

Крім цього, численні побутові, життєві та 
політико-правові проблеми, які відчувають сту-
денти, не можуть не мати своє відображення у 
настроях, відчуттях та мотивах їх вчинків. Про-
ведене дослідження відбиває настрої молоді 
щодо зовнішньополітичних пріоритетів нашої 
країни. Так, Україна в рамках ЄС приваблює 
43% опитаних студентів, у союзі з Росією – 24%, 
22% респондентів не змогли визначитися з цим 
питанням, а 11% запропонували власне бачення 
геополітичної ситуації щодо України. 

Дослідження показало, що лише 46% респон-
дентів вважають себе патріотами України, 23% 
опитаних такими себе не вважають, а 31% мико-
лаївських студентів це принципове питання ос-
таточно для себе не вирішили.  

Показовими при цьому є результати дослі-
дження відносно джерел політичної інформації 
молоді. Серед них найбільшим успіхом користу-
ються телебачення (78%), радіо (37%), преса 
(29%). 42% опитаних задоволені обсягом інфор-
мації, яку отримують, 35% – не задоволені. 49% 
респондентів не довіряють інформації, отрима-
ної із ЗМІ, довіряють без заперечень лише 29%. 
Дані показники підтверджують, що студентство 
усвідомлює існування в умовах ринкової еконо-
міки комерційних та підконтрольних засобів 
масової інформації, зміст та завдання поданої 
інформації в яких цілком залежать від волі та 
інтересів комерційних та владних структур. 

Останній аспект, на якому слід зупинитись, – 
це майбутні вибори, які відбудуться в березні 
2002 року до Миколаївської міської ради, в 
складі якої зараз немає жодного депутата віком 
менше ніж 30 років. Як показало дослідження, 
близько 6% респондентів виявило бажання взяти 
участь у виборчих перегонах як кандидати до 
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міської ради, 15% опитаних на час проведення 
дослідження вагалися з однозначною відповід-
дю на це питання, а 79% відповіли, що не бажа-
ють представляти інтереси миколаївської молоді 
в міській раді. Таким чином, взявши до уваги 
вищенаведені показники, низьку активність мо-
лоді на виборах та особливості національного 
виборчого процесу, можна прогнозувати, що 
наступний склад Миколаївської міської ради у 
віковому сенсі суттєво не відрізнятиметься від 
попереднього. 

Як висновок можна припустити, що за основ-
ними показниками проведене дослідження ви-
явило багато в чому типові проблеми політичної 
участі та політичної культури української моло-
ді. При наявності всієї суми серйозних проблем 
у цій галузі певного оптимізму додає наведений 
вище факт того, що молодь у своїх думках надає 
політиці чинне місце в своїх прагненнях. 

У 1991 році студентство, як і більшість моло-
дих людей, завзято підтримало ідею проголо-
шення незалежності України, про що свідчили 
проведені молоддю численні акції. Сьогодні 
молодь сформувала власні погляди та власні 
політичні ідеали, які багато в чому відрізняють-
ся від тих, якими вони були на початку станов-
лення незалежності Української держави. Проте 
процес їх формування є не достатньо динаміч-
ний та керований. Адже, як показало досліджен-
ня, майже третина студентської молоді м. Мико-

лаєва ще не визначилася з ідеологічними пріори-
тетами, поглядами на зовнішню політику та на-
віть зі ставленням до своєї країни та народу. Чи 
не найбільш дієвим інструментом у вирішенні 
вказаних та багатьох інших проблем можуть 
бути кроки по вдосконаленню системи політич-
ної освіти. 
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