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Місце політичного просвітництва                  
в системі освіти 

 
У статті розглянута проблема місця політичних знань в діючій системі освіти України. Автор 

пропонує розглядати політичну освіту як комплекс знань про політичне життя, які на всіх рівнях сис-
теми освіти можуть бути втілені в існуючому наборі курсів та дисциплін. 

 
In the article the problem of a place and role of political knowledge in the operational education system of 

Ukraine is reviewed. The writer tenders to esteem political formation as a complex of knowledge about a politi-
cal life, which one at all levels education systems can be embodied in an existing set of courses and disciplines. 

Принциповим моментом дослідження різних 
аспектів політичної освіти є її розуміння як 
складової частини інституту освіти. Адже систе-
ма освіти, разом з іншими чинниками, є чи не-
найбільш потужним засобом формування особи-
стості і здатна комплексно впливати на його 
свідомість. Розглядаючи політичну освіту як 
важливий елемент формування політичної свідо-
мості індивіда, ми завжди повинні мати на увазі 
певну умовність такого підходу. В реальному жит-
ті свідомість індивіда не формується частинами – 
це перманентний комплексний процес, в якому 
ідентифікація особистості в існуючому світі безпо-
середньо проходить через пізнання якомога біль-
шої суми знання та накопиченого досвіду.  

Можна стверджувати, що з точки зору ком-
плексного сприйняття світу природничі науки 
мають не менш важливе значення для форму-
вання реальних уявлень індивіда про політичний 
світ та світ взагалі, ніж гуманітарні та самі полі-
тичні науки. З цього приводу цілком справедли-
ве зауваження в свій час було зроблено виконав-
чим директором фонду “Освіта для демократії в 
Україні” С. Кисельовим. Він зазначив: “Ще ко-
лись… говорилося, що ці предмети формують 
світогляд, а ці предмети не формують… як це 
математика не формує світогляд. Такого просто 
бути не може” [1, с. 42].  

На жаль, проблеми місця і ролі політичних 
знань в сучасній системі освіти поки що не знай-

шли гідного місця серед досліджень вітчизняних 
дослідників, але можна бачити тенденцію зрос-
тання уваги до вказаної проблеми. Головним 
чином це проявляється в активізації досліджен-
ня питань формування системи громадянської 
освіти та механізмів політичної соціалізації мо-
лоді в сучасній Україні [2-6].  

Сьогодні не слід плутати формальну суму 
знань про політичний світ, яку різними шляхами 
накопичує індивід чи велика соціальна верства, 
із їх здатністю оптимізувати свою політичну пове-
дінку, спираючись як на формальні знання про 
політику, так і на загальні світоглядні засади.  

Добре зрозуміло, що різні сфери суспільного 
життя в реальності є неподільними і лише в уяві 
можуть бути виокремленими для вивчення та 
пізнання тих чи інших його елементів. Важливо 
скласти якомога більш повне уявлення не тільки 
про політичний світ, а і про його зв’язки з інши-
ми елементами суспільного життя і природи.  

За визначенням, прийнятим ХХ сесією Гене-
ральної конференції ЮНЕСКО, освіта – це про-
цес і результат удосконалення здібностей і пове-
дінки особистості, при якому вона досягає соціа-
льної зрілості та індивідуального зростання [7, с. 
241-242]. 

Саме це визначення дозволяє твердити, що 
освіта як достатньо широка категорія вбирає в 
себе навчання – взаємообумовлений процес дія-
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льності з засвоєння навчального матеріалу учня-
ми і передачу його вчителями. 

В останній час все більш зрозумілим стають 
зв’язки політичного процесу з цілою низкою 
факторів, які інколи навіть не мають соціально-
го походження, а лежать у сфері самої природи. 
Все більш уважно вчені ставляться до географіч-
них, біологічних, психологічних та інших чин-
ників політики. Сьогодні для її дослідження по-
літологами широко застосовуються кібернетич-
ні, математичні та багато інших методів природ-
ничих наук. Це ще раз дозволяє нам підкреслити 
думку про те, що серед чинників, які впливають 
на характер і зміст політичного процесу, є чин-
ники, що не завжди мають очевидний і безпосе-
редній зв’язок з політичною сферою життя сус-
пільства, а інколи і не тільки суспільства. Полі-
тична освіта може розглядатися як один з прик-
ладів такого роду чинників.  

При цьому слід наголосити на тому, що сис-
тема політичної освіти є невід’ємною і рівнозна-
чною частиною загальної системи освіти, а тому 
основою вирішення багатьох проблем розвитку 
політичної освіти слід вважати удосконалення 
всієї системи освіти, що склалася в нашій країні 
сьогодні. Адже для суспільства та кожного його 
члена важливо спільно просуватися по шляху 
пізнання оточуючого світу для того, щоб жити в 
злагоді між собою та природою.  

Отже, для з’ясування багатьох понять, які 
займають визначальне місце в дослідженні пи-
тань функціонування системи поширення полі-
тичних знань, доцільно розпочати з дослідження 
самого поняття “освіта”, яке є базовим по відно-
шенню до всіх її складових частин та функціо-
нальних станів, в тому числі і до політичної 
освіти. При цьому доцільно підійти до висвіт-
лення поняття “освіта” не лише з етимологічної 
точки зору, а й приділити увагу її інтерпретації 
як соціального явища. Це дозволить нам повні-
ше і глибше скласти уявлення про всі сторони 
освітнього процесу, який ми розглядаємо як ва-
жливий засіб ствердження нових засад розвитку 
нашого суспільства і, в першу чергу, цілеспря-
мованих політичних трансформацій.  

У процесі функціонування і розвитку суспі-
льства освіта відіграє винятково важливу роль. 
Накопичені працею попередніх поколінь матері-
альні і духовні цінності, знання, досвід, традиції 
повинні бути передані новому поколінню людей 
і засвоєні ними. Тому підтримка досягнутого 
рівня культурного розвитку, його подальше удо-
сконалення неможливі без оволодіння спадщи-
ною минулих століть, досвідом багатьох поко-
лінь наших попередників. Ця проблема вирішу-
ється в процесі соціалізації індивідів, задачею 
якого саме і є прилучення людини до норм і цін-
ностей культури і перетворення її в повноправ-
ного члена суспільства. Саме в ході процесу 

соціалізації формується своєрідний фундамент 
не тільки здатності індивіда до відтворення соці-
альних та природних зв’язків, але й закладається 
база його інноваційної діяльності. Тим самим 
забезпечуються умови прогресивного розвитку 
суспільства. 

Істотним компонентом процесу соціалізації 
індивідів виступає освіта як процес навчання 
людини з метою передачі накопичених знань і 
культурних цінностей. В більш розгорнутому 
вигляді освіту можна визначити як відносно 
самостійну систему, функцією якої є системати-
чне навчання і виховання членів суспільства, 
орієнтоване на оволодіння визначеними знання-
ми, насамперед науковими, ідейно-моральними 
цінностями, уміннями, навичками, нормами по-
ведінки, зміст яких визначається соціально-
економічним і політичним ладом суспільства, 
рівнем його матеріально-технічного розвитку. 

 В науці прийнято розрізняти формальну і 
неформальну освіту. Поняття “формальна осві-
та” передбачає існування в суспільстві спеціаль-
них установ і організацій (школи, училища, тех-
нікуми, вузи, інститути підвищення кваліфікації 
та ін.), які здійснюють процес навчання. Також 
“формальна освіта” підкоряється визначеному 
офіційно запропонованому зразку, який “задає” 
обсяг одержуваних знань, навчання визначеним 
навичкам і діям, що повинні відповідати норма-
тивному канону особистості (громадянина), при-
йнятому в даному суспільстві. 

Таким чином, функціонування системи фор-
мальної освіти визначається пануючими в суспі-
льстві культурними стандартами, ідеалами, по-
літичними установками, що знаходять своє вті-
лення в політиці, яка проводиться державою в 
області освіти. В науці об’єктом вивчення ви-
ступає насамперед система формальної освіти, 
що ототожнюється з процесом освіти в цілому, 
оскільки освітнім установам належить у ньому 
вирішальна роль.  

Стосовно ж терміну “неформальна освіта”, 
то під ним частіше всього розуміється несисте-
матизоване навчання індивіда знанням і навич-
кам, що він стихійно освоює в процесі спілку-
вання з навколишнім соціальним середовищем 
чи шляхом індивідуального прилучення до куль-
турних цінностей, засвоєння інформації з газет, 
радіо, телебачення і т.д.  

Неформальна освіта також є важливою скла-
довою частиною соціалізації індивіда, допома-
гає йому освоювати нові соціальні ролі, сприяє 
духовному розвитку, але стосовно системи фор-
мальної освіти в сучасному суспільстві вона 
відіграє допоміжну роль.  

Для того, щоб краще зрозуміти роль і місце соці-
ального інституту освіти в сучасному суспільстві, 
специфіку виконуваних їм функцій, варто врахувати 
характерні риси еволюції системи освіти.  
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 У примітивних первісних суспільствах осві-
та була складовою частиною соціально-
виробничого процесу. У передачі культурної 
спадщини, досвіду, знання, традицій брали 
участь усі члени суспільства. 

Характерною рисою системи формальної 
освіти в доіндустріальному суспільстві було те, 
що вона була доступною обмеженому числу осіб 
– вихідцям з багатих і престижних станів.  

Справжня революція в системі освіти відбу-
вається в суспільстві індустріального типу: осві-
та перестає бути елітарною і стає масовою, дос-
тупною для широких прошарків населення. 

Така радикальна трансформація інституту 
освіти була викликана, крім іншого, потребами 
політики (поширюються політичні партії, вибор-
чі системи стають одним з найважливіших меха-
нізмів формування та передачі влади) економі-
ки, науково-технічного прогресу, змінами в ку-
льтурі і способі життя людей. 

В цей період швидко росте мережа вищих 
навчальних закладів – інститутів, коледжів, уні-
верситетів, що здійснюють підготовку фахівців 
вищої кваліфікації. З 1950 по 1982 р. кількість 
людей, що одержала дипломи про вищу освіту 
різних рівнів, виросла, наприклад, у США в 6,8 
разів, у Франції в 6,4 рази, у Китаї в 16 разів, у 
СРСР у 2,9 рази. Сьогодні близько 40% америка-
нців у віці від 18 до 21 року вступають у вищі 
навчальні заклади. В Європі у вищих навчаль-
них закладах продовжують навчання близько 
20% випускників середніх шкіл. Вузи Франції 
приймають учитися всіх бажаючих при наявнос-
ті середньої освіти [8, с. 8]. 

Процеси національного самовизначення і 
розвитку національної самосвідомості, демокра-
тизація, що здійснювалася в багатьох країнах, 
прагнення побудувати громадянське суспільст-
во, що забезпечує невід’ємні права людини на 
волю і гідне життя, також висували підвищені 
вимоги до рівня освіченості людей. 

Для сучасної системи освіти характерним є 
перетворення її в диференційовану багатоступі-
нчасту систему, що дозволяє людині безупинно 
поліпшувати й обновляти отримані раніше знан-
ня і навички. В ній важлива роль належить уста-
новам, зайнятим підвищенням кваліфікації і пе-
репідготовки кадрів.  

Інститут освіти, як і інші інституції, поклика-
ний забезпечувати соціальну стабільність і інте-
грацію суспільства, а його функціонування зв’я-
зане з задоволенням двох типів взаємозалежних 
фундаментальних потреб суспільства – соціалі-
зації його членів і підготовки їх до різних соціа-
льних ролей, заняттю визначених соціальних 
позицій у суспільстві [див.: 9]. 

Разом з тим коло задач, виконуваних інститу-
том освіти в сучасному суспільстві, достатньо 
широке. Найбільш важливою з них для суспільс-

тва є підготовка індивідів до розміщення їх по 
визначених соціальних позиціях у соціальній 
структурі суспільства, що є однією з найважли-
віших функціональних вимог будь-якої соціаль-
ної системи. Це завдання здійснюється не зага-
льноосвітньою школою, а спеціальними навча-
льними закладами – училищами, технікумами, 
інститутами, університетами й ін. 

Щоб краще зрозуміти роль і місце соціально-
го інституту освіти в сучасному суспільстві, 
варто приділити увагу окремим функціональним 
складникам системи освіти. 

Очевидним є факт того, що серцевиною фун-
кціональних завдань освіти є трансляція і поши-
рення культури в суспільстві. Адже саме за до-
помогою інституту освіти відбувається передача 
від покоління до покоління цінностей культури, 
що розуміються в самому широкому змісті слова 
(наукові знання, досягнення в області мистецт-
ва, моральні цінності і норми, правила поведін-
ки, досвід і навички, що властиві різним профе-
сіям і т.п.).  

Також функціонально освіта пов’язана з фор-
муванням у молодого покоління установок, цін-
нісних орієнтацій, життєвих ідеалів, що панують 
у даному суспільстві. Завдяки цьому молодь 
прилучається до життя суспільства, соціалізу-
ється й інтегрується в соціальну систему.  

Зміни, що відбуваються у нашому суспільст-
ві, боляче зачепили і сферу освіти, що з найбіль-
шою виразністю проявилося в падінні суспіль-
ної цінності освіти і тісно пов’язаними з цим 
падінням цінності і престижу педагогічної праці, 
освіченості особи як її важливої якості. Це приз-
вело до деформації освітянського процесу. 

Актуальним залишається питання про місце і 
роль знань про політичне життя в сучасних сис-
темах освіти. Без чіткої відповіді на це питання 
неможливо вирішувати як проблеми розбудови 
громадянської і політичної освіти, так і перспекти-
вну стратегію розвитку всього інституту освіти.  

Багато хто сьогодні практично не сумніваєть-
ся у важливості та необхідності розбудови гро-
мадянської та політичної освіти, але при цьому 
не зовсім чіткими залишаються питання про 
форми політичної освіти, особливо на рівні се-
редньої школи. В цьому питанні, як правило, 
відсутні одностайність, необхідна глибина і ло-
гіка. Причому це стосується не лише вітчизня-
них дослідників.  

На цей бік проблеми звертає увагу І. Жадан у 
статті “Психолого-педагогічні проблеми полі-
тичної освіти молоді”. Зокрема, вона зазначає, 
що вітчизняні наука і педагогічна практика досі 
не однозначно інтерпретують поняття 
“політична” і “громадянська” освіта. По-різному 
визначають їх і в країнах усталеної демократії. 
Якщо в американській інтерпретації поняття 
“громадянський” ширше, ніж “політичний”, то в 
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німецькій – навпаки. Однак, незважаючи на вка-
зану відмінність, серед основних завдань освіт-
нього процесу – засвоєння політико-правових 
знань і навичок взаємодії, а також формування 
системи потреб і установок особистості, які б 
відповідали цінностям демократичного суспіль-
ства [10, с. 91]. 

Погоджуючись з автором даного твердження 
в плані загальної постановки наявності пробле-
ми суперечностей при тлумаченні змісту понять 
“політична” і “громадянська освіта”, слід також 
приділити увагу розгляду питання про політич-
ну і громадянську освіту як складові частини 
системи освіти.  

Для відповіді на поставлене питання необхід-
но детально проаналізувати сам зміст вказаних 
понять і на цій основі зробити висновки про їх 
співвідношення. У зв’язку з цим необхідно про-
аналізувати сутнісні сторони вказаних понять, 
спираючись на твердження частини провідних 
дослідників, які в різний час були видрукувані в 
науковій літературі.  

Так, зокрема, на думку дослідників науково-
го творчого колективу на чолі з академіком 
АПН України О.В. Сухомлинською, який підго-
тував у квітні 2000 року “Концепцію громадян-
ського виховання дітей і молоді”, громадянська 
освіта – це навчання людей тому, як жити за 
умов сучасної держави, як дотримуватись її за-
конів, але водночас і не дозволяти владі порушу-
вати їх права, домагатися від неї здійснення їх 
правомірних потреб, як бути громадянином де-
мократичного суспільства [див.: 11]. 

Дана концепція є певним кроком у справі 
теоретичного осмислення багатьох сторін розро-
бки та втілення громадянської освіти в повсяк-
денну практику суспільного життя в Україні. 
Важливим є те, що автори певну увагу приділя-
ють методологічним аспектам проблеми. Зокре-
ма, в концепції наведені визначення багатьох 
основних понять, на які спираються автори при 
її викладенні.  

Якщо бути не дуже прискіпливим, то можна 
припустити, що ця ідея авторів концепції спря-
мована на те, щоб підкреслити думку про актуа-
льність набуття членами сучасного суспільства 
здатності бути свідомими учасниками суспіль-
ного процесу. Тобто мати здатність критично та 
реально оцінювати, в першу чергу, політичні, 
економічні та культурні процеси, що відбува-
ються щоденно, та й, мабуть, відбувалися в істо-
ричному минулому.  

Дана проблема, в дійсності, завжди була і 
сьогодні залишається однією з корінних та най-
важливіших. Здатність абсолютної більшості 
членів суспільства не дозволяти порушувати їх 
права та дотримуватися законів – омріяна мета. 
Але важливо не тільки це усвідомити та визнати 
як умову цивілізованого вирішення багатьох 

проблем суспільства, але й побачити оптимальні 
та реальні шляхи просування до неї. Можна при-
пустити, що, на думку авторів названої концеп-
ції, саме розвиток громадянської освіти, в тому 
сенсі, як вони її тлумачать, є певним шляхом в 
цьому напрямку.  

Суттєвим є той аспект даної концепції, згідно 
з яким її автори тісно пов’язують завдання сис-
теми освіти відносно поширення знань про полі-
тичне і громадське життя з громадянським вихо-
ванням – формуванням громадянськості як інте-
гративної якості особистості, яка дає можливість 
людині відчувати себе морально, соціально, по-
літично та юридично дієздатною та захищеною. 
З концепції зрозуміло, що у процесі громадянсь-
кого виховання провідне місце належить освіт-
ній складовій, яка доповнюється й розширюєть-
ся вихованням в дусі громадянськості.  

Таким чином, в даному випадку політична і 
громадянська освіта своїм змістом тісно пов’я-
зується з правовою та економічною освіченістю. 
Таке розуміння дає нам змогу припустити, що 
політичну освіту не слід розуміти як єдину на-
вчальну дисципліну, яку можна викладати поряд 
з багатьма іншими, пов’язаними з дослідженням 
суспільних відносин. Так, наприклад, учасника-
ми Всеукраїнської науково-практичної конфере-
нції “Соціальна компетентність педагога як сис-
темотворчий чинник громадянської освіти і ви-
ховання” (м. Євпаторія, 26-28.09.2001 р.) були 
висловлені рекомендації, у проекті Національної 
доктрини розвитку освіти України, визначити 
громадянську освіту і на факультетах соціально-
гуманітарного спрямування вищих педагогічних 
закладів освіти ввести спеціалізацію “викладач з 
громадянської освіти”, включити до навчальних 
планів вивчення в 9-11-х класах загальноосвіт-
ніх шкіл, у профтехучилищах та вищих навчаль-
них закладах І-ІІ рівнів акредитації окремий 
предмет “Громадянська освіта” чи “Грома-
дянознавство”, інтегруючи в ньому існуючі пре-
дмети “Правознавство”, “Людина і суспільство” 
та інші [12, с. 3]. 

 Крім того, очевидно, що серед центральних 
аспектів системи поширення політичних знань 
постають питання функціонування найважливі-
ших сфер суспільного життя. А це означає, що 
громадянська освіта, так чи інакше, повинна 
бути втілена у змісті всієї системи освіти суспі-
льства. Якщо відштовхуватися в цьому питанні 
від розуміння, характерного для розвинутих де-
мократичних країн, то громадянська і політична 
освіта є комплексний напрямок навчально-
виховної роботи, що поєднує в собі, головним 
чином, елементи політичної, правової і етичної 
освіти. Досить подивитися будь-яку програму 
civic education США, Канади, Франції й інших 
держав, щоб переконатися в правоті сказаного. 
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При цьому слід зауважити, що вона не замінює 
кожної з них окремо, а лише вбирає їх елементи.  

Саме міжпредметний підхід до розуміння 
змісту і форми як політичної, так і громадянсь-
кої освіти повинен стати домінуючим у цілому 
ще й у силу тієї обставини, що даному предмету 
не відповідає жодна наукова дисципліна.  

Таким чином, спираючись на наведені визна-
чення, можна дійти висновку, що найбільш об-
ґрунтованим виглядає підхід, згідно з яким під 
політичною освітою розуміється система навча-
льно-виховних заходів, метою яких є формуван-
ня свідомого громадянина, здатного, спираю-
чись на існуючу законодавчу базу, захищати 
свої права та надавати підтримку силам, які реа-
льно можуть представляти його інтереси.  

При цьому ключовою якістю громадянина 
виступає його здатність діяти в контексті влас-
них інтересів. Чому саме вона? Мабуть, тому, 
що сучасна практика суспільного життя яскраво 
ілюструє приклади того, як великі групи людей, 
під впливом різноманітних засобів маніпулю-
вання, своїми діями або бездіяльністю більше 

інших протидіють власним інтересам. Чи не є це 
реальною життєвою драмою цих людей та реа-
льним розчаруванням для тих, хто це усвідом-
лює, але не здатний якимось чином вплинути на 
їх свідомість і поведінку?  

Демократична політична освіта базується на 
визнанні основних гуманістичних цінностей, і 
насамперед свободи і гідності кожної особистос-
ті, її природних, невід’ємних прав. Вона допома-
гає індивіду правильно оцінити відповідний сус-
пільний лад, усвідомити свої місце і роль у дер-
жаві, права й обов’язки. Головна її мета – навчи-
ти людину адекватно орієнтуватися в складному 
і суперечливому сучасному світі, представляти і 
захищати свої інтереси, поважаючи інтереси і 
права інших людей, колективно вирішувати за-
гальні проблеми. Вона спрямована також на фо-
рмування в громадян поваги до демократичного 
порядку й забезпечує його державним і суспіль-
ним інститутам, тому що без твердого політич-
ного порядку воля окремої особистості не може 
бути реальною.  
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