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Українська шкільна освіта перебуває нині в процесі кардинальних змін. 

Ключовим завданням реформування є зміна ціннісних засад, перехід від знанієвої до 

компетентністної парадигми навчання, демократизація управління, запровадження 

його державно-громадянської моделі та автономної в усіх сферах шкільного життя. 

Новий Закон України «Про освіту», Концепція Нової української школи 

наголошують, що кожен заклад освіти має бути для дитини чи молодої людини 

осередком набуття ціннісних орієнтацій, особистісних установок, які створюють 

підґрунтя для становлення активного громадянина, що усвідомлює свої права людини 

і готовий їх відстоювати, брати на себе відповідальність і працювати спільно заради 

суспільного блага, бути патріотом та розбудовувати і захищати Україну як суверенну, 

незалежну, демократичну, правову, соціальну державу. 

Кожна школа – це мікромодель суспільства, а отже, має бути створений простір 

дієвої демократії та реалізації прав людини, в якому учні не лише опановують зміст 

предметів, але й мають можливість реалізовувати свої права людини, такі як свобода 

думки і висловлювання, участь в управлінні своїм класом і школою, замученість до 

прийняття рішень. 

Виклики пов’язанні з формуванням активного та відповідального громадянина з 

високим почуттям власної гідності, стійкою громадянською позицією, готовністю до 

виконання громадянських обов’язків, потребують комплексного підходу до 

вирішення поставлених завдань в умовах модернізації вітчизняної системи освіти. 

Громадянська освіта розуміється як навчання та громадянське виховання на 

основі національних та загальнолюдських цінностей. 

Термін «громадянська освіта» трактують по-різному – як підготовку 

громадянина певної держави, як виховання в людини вмінь і навичок демократизму 

або правову освіту. 

Громадянська освіта (в буквальному розумінні – «освіта громадянина»), яким 

перекладаються два помітно різні англійські терміни «Civic Education» (що можна 



тлумачити як «цивілізована освіта», тобто підготовка індивідуума до життя в 

сучасному цивілізованому суспільстві) і «Citizenship Education» (освіта громадянина 

держави).  

В українському освітньому просторі не одноразово зверталися до питання 

визначення громадянської освіти. Так, в Концепції громадянського виховання 

особистості в умовах розвитку української державності (АПН України) є наступне 

визначення: «Громадянське виховання - процес формування громадянськості як 

інтегрованої якості особистості, що надає людині можливість відчувати себе 

морально, соціальне, політичне, юридичне дієздатною та захищеною. 

 Громадянська освіта – навчання спрямоване на формування знань про права і 

обов’язки людини». Концепція громадянського виховання дітей і молоді визначає, що 

«Громадянська освіта – це навчання людей тому, як жити за умов сучасної держави, 

як дотримуватися її законів, але водночас і не дозволяти владі порушувати їхні права, 

домагатися від влади задоволення їхніх правомірних потреб, як бути громадянином 

демократичного суспільства». Учасники проекту «Освіта для демократії в Україні», 

розробили свій варіант Концепції громадянської освіти в середній школі України, 

визначили: «Громадянська освіта - спеціалізована, систематична підготовка людей до 

суспільного життя в умовах демократії».  

Метою громадянської освіти є формування і розвиток у громадян України 

громадянських компетентностей, спрямованих на утвердження і захист державності 

та демократії, здатності відстоювати свої права, відповідально ставитися до 

громадянських обов’язків, брати відповідальність за своє власне життя, за 

налагодження гармонійних стосунків між членами своєї сім’ї, за життя 

територіальної громади. 

Громадянські компетентності базуються на перелічених вище ціннісних 

орієнтирах, принципах верховенства права, демократії і надають можливість 

кожному брати активну участь у житті суспільства, ефективно діяти та відчувати 

власну приналежність до територіальної громади та держави. 

Педагогічний колектив ліцею вирішує таку виховну проблему: «Виховання 

громадянської свідомості учнів як пріоритетна складова процесу соціалізації 

особистості». 



Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання 

здійснюється в ряді пріоритетних напрямків, які базуються на основних напрямках 

громадянської освіти. 

Основні громадянські компетентності в ліцеї представлені: 

1. Права людини та громадянина.  

2. Національно-патріотичне виховання,  

3. Критичне мислення.  

4. Медіаосвіта. 

5. Волонтерська діяльність. 

Громадянське виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із 

загальновизнаними цінностями й якостями. Система цінностей і якостей особистості 

розвивається і виявляється через її власне ставлення. 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у 

патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та 

культурі міжетнічних відносин. (презентація заходів на слайді) 

Ціннісне ставлення до людей, сім'ї, родини. Виховними досягненнями цього 

напрямку є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних 

та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі 

та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність моральної свідомості та 

поведінки, єдність слова і діла. (презентація заходів на слайді) 

Ціннісне ставлення до природи. Виховними досягненнями цього напрямку є 

усвідомлення вихованцями себе як невід'ємної частини природи, взаємовідносин 

людини та природи, бережливого ставлення до природи. (презентація заходів на 

слайді) 

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі естетичного виховання і 

виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і 

вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє 

системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, 

здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє 

здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері. (презентація заходів на слайді) 



Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання 

особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю 

соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, 

схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства 

та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності 

й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової 

якості особистості. (презентація заходів на слайді) 

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості 

вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є 

важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої 

позиції. (презентація заходів на слайді) 

Громадянська  освіта має ґрунтуватися на цінностях життєвої позиції 

особистості ефективності, істини, правдивості та критичного мислення, 

взаємоповаги, відкритого спілкування та ефективної співпраці, прав людини та 

спільного захисту цих прав. 

Виховне середовище закладу загальної середньої освіти – це середовище 

безпосереднього і опосередкованого впливу на дитину в закладі освіти у сукупності 

матеріального та духовного забезпечення освітнього процесу, що утворює сприятливі 

умови для особистісного і соціального розвитку учнів, розкриття їхніх здібностей, 

збагачення позитивного досвіду міжособистісної взаємодії, ціннісно-орієнтованої 

діяльності. 


