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"Громадянське виховання підлітків як соціально-

педагогічна проблема" На етапі розвитку 

демократичного правового суспільства 

особливої актуальності набуває формування у 

молодого покоління активної громадянської 

позиції. На основі теоретичних основ 

громадянського виховання ми розкриваємо зміст 

формування активної громадянської позиції 

учнівської молоді, сутність якого полягає у 

підготовці молодої особистості до життя у 

демократичному суспільстві, визнанні й 

прийнятті цінностей, що є визначальними для 

даного суспільства, реалізації особистісних 

цінностей, власних прав, свобод і обов’язків, 

здатності до соціальної взаємодії.
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Що таке громадянське виховання? 

Громадянське виховання — формування 

громадянськості як інтегративної якості 

особистості, що дає можливість людині 

відчувати себе морально, соціально, 

поетично та юридично дієздатною та 

захищеною.
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МЕТА Й ЗАВДАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

ВИХОВАННЯ: 

формувати свідомого громадянина, патріота, 

професіонала, тобто людину з притаманними 

їй особистісними якостями й рисами 

характеру, світоглядом і способом мислення, 

почуттями, вчинками та поведінкою, 

спрямованими на саморозвиток та розвиток 

демократичного громадянського суспільства 

в Україні. 
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ЗМІСТ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ: 

розвиток патріотизму, 

розвиток національної самосвідомості 

громадян, 

культура міжетнічних відносин, 

розвиток планетарної самосвідомості, 

розвиток правосвідомості, 

розвиток політичної культури, 

дбайливе ставлення до природи, 

формування моральності особистості, 

формування культури поведінки особистості, 

розвиток мотивації до праці.
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Серед методів та форм громадянського 

виховання пріоритетна роль належить 

активним методам, що базуються на 

демократичному стилі взаємодії й 

спрямовані на самостійний пошук істини, 

сприяють формуванню критичного 

мислення, ініціативи й творчості. До таких 

методів належать: ситуаційнорольові ігри, 

соціодрама, метод відкритої трибуни, 

соціально-психологічні тренінги, 

інтелектуальні аукціони, “мозкові атаки”, 

метод аналізу соціальних ситуацій з 

морально-етичним характером, ігри-

драматизації тощо. 



Крім цих методів доцільно долучати також 

традиційні: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні 

форми роботи з книгою, з періодичною пресою, 

самостійне рецензування і т. ін. 

Застосування наведених форм та методів 

громадянського виховання покликане формувати в 

особистості когнітивні, нормативні та поведінкові 

норми, що включають в себе вироблення умінь 

міркувати, аналізувати, ставити питання, шукати 

власні відповіді, критично розглядати проблему з 

усіх боків; робити власні висновки, брати участь у 

громадському житті, набувати умінь та навичок 

адаптації до нових суспільних відносин 

адекватної орієнтації; захищати свої інтереси. 

поважати інтереси і права інших, 

самореалізуватися тощо.



Результативність 

громадянського виховання великою 

мірою зумовлюється тим, наскільки 

ті чи інші форми, методи виховної 

діяльності стимулюють розвиток 

самоорганізації, самоуправління 

дітей, підлітків, юнацтва, молодь. 

Чим доросліші вихованці, тим 

більше їх можливості до критично-

творчого мислення; здатності до 

самоактивності, творчості, 

самостійності; усвідомлення 

власних світоглядних орієнтацій, які 

є основою життєвого вибору, 

громадянського самовизначення.
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Активна громадянська позиція 

формується під час залучення 

учнівської молоді у систему 

оточуючого соціального середовища. 

У процесі соціалізації в молодої 

особистості формується відчуття 

суспільної приналежності та 

розвивається здатність успішно 

виконувати свою соціальну роль.



15.02.2022

Оскільки процес формування активної 

громадянської позиції в значній мірі залежить від 

процесу соціалізації особистості, постає 

необхідність більш активного використання всієї 

соціально-культурної, освітньої бази, створеної 

суспільством, як цілісної системи освіти та 

виховання. 

Саме тому, вирішення зазначеної вище 

проблеми, на нашу думку, необхідно будувати на 

основі взаємозв’язку із реальним життям громади 

певного мікрорайону, міста, села, регіону з 

рівною часткою відповідальності всіх учасників 

процесу, залишаючи школі координацію і 

контроль за виконанням поставленої мети.
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Залучення учнів у громадське життя

сприяє розширенню їхнього світогляду, 

дозволяє набути практичних навичок, 

взаємодії у соціальному середовищі. 

Тут вони отримують свій перший 

досвід прийняття самостійних рішень 

щодо суспільно важливих питань. 

За таких умов стає можливим їх 

самовизначення як рівноправних членів 

місцевої громади.
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Відтак, формування активної громадянської позиції учнів у процесі 

їх взаємодії з соціальним середовищем передбачає створення певних 

соціально-педагогічних умов.

Неодмінною умовою становлення активної громадянської позиції 

учнів, як свідчать результати педагогічної практики, є врахування 

педагогами вікових та індивідуальних особливостей учнів. Адже будь-

який вплив на особистість, здійснюється через її:

індивідуальні особливості, 

темперамент, 

своєрідність характеру, 

здібності, 

інтереси, 

нахили, що дозволяє вибирати найбільш ефективні шляхи взаємодії 

особистості з навколишнім світом.
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Оскільки формування активної громадянської 

позиції успішно здійснюється у 

процесі партнерської взаємодії здобувачів 

освіти з соціальним середовищем, важливою 

умовою цього процесу є організація діяльності 

таким чином, щоб її суб’єктом був учень і щоб ця 

діяльність мала добровільний та особистісно-

мотиваційний характер участі в ній. 

Як свідчать результати нашого дослідження, 

чим активніший учень у процесі діяльності, тим 

ефективнішим є виховний процес. Саме цим 

викликана необхідність організації різноманітних 

видів діяльності: пізнавальної, трудової, ігрової, 

суспільної тощо.
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Окрім того, однією з важливих соціально-

педагогічних умов громадянського виховання 

підлітків є системність і послідовність 

організації цього процесу. 

Тобто, процес громадянського виховання 

потребує обґрунтованої системи, яка розробляє 

перспективи взаємодії підлітка, вчителя та 

громадськості і передбачає безперервність 

виховного процесу.
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Ефективність формування активної 

громадянської позиції значним чином 

залежить і від педагогічних технологій. 

У сучасній виховній системі активно 

використовується та розробляється чимала 

кількість педагогічних засобів, інноваційних 

форм і інтерактивних методів, які спрямовані 

на реалізацію мети громадянського 

виховання учнівської молоді.
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У процесі формування активної громадянської 

позиції учнівської молоді необхідні умови 

створює позакласна виховна робота, метою якої є 

закріплення в учнів первинних навичок участі в 

суспільному житті, моделювання ситуацій 

соціальної поведінка. 

Перевага надається інноваційним формам і 

інтерактивним методам роботи: рольові ігри, 

написання ділових листів та звернень, статей до 

місцевих газет, організація інтерв’ю, спеціальних 

випусків шкільної преси і радіо, благодійних акцій, 

прес-конференцій, робота шкільних гуртків, клубів, 

музеїв, волонтерських загонів тощо.
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У процесі формування громадянської 

активності учнів набувають особливого 

значення симуляційні ігри, тобто створені 

ситуації, під час яких підлітки копіюють 

процеси, що відбуваються у суспільстві.       

Така ігрова діяльність має прогресивно-

соціальну спрямованість, яка зорієнтована на 

вироблення відповідних навичок та вміння 

досягати успіху у всіх сферах 

життєдіяльності особистості.
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Отже, процес формування активної громадянської позиції учнівської 

молоді буде ефективним за таких соціально-педагогічних умов:

- урахування вікових та індивідуальних особливостей розвитку особистості 

учня; 

- системність, послідовність і безперервність виховного процесу; 

- взаємодія учнів із суб’єктами соціального впливу; 

- психолого - педагогічна і фахова підготовка вчителя; 

- формування мотивації до громадянської активності; 

- застосування інноваційних форм та інтерактивних методів у позакласній 

виховній роботі; 

- добровільний та особистісно-мотиваційний характер участі школярів у 

позакласній виховній роботі.


