
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих на-
вчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-2151 від 04.12.07)

Громадянська освіта: 
теорія і методика навчання

Київ, 2008
Видавництво ЕТНА-1

174 стор.

Авторський колектив:
Т. Асламова, Т. Бакка, В. Бортніков, Т. Гінєтова, Л. Дух, О. Желіба, В. Кононенко, 

Т. Ладиченко, О. Магдик, Т. Мелещенко, М. Михайліченко, Г. Михайлович, 
Ю. Найда, О. Салата, Н.  Сірик, Н. Софій, Є. Синьова, 

О. Суслова, В. Терещенко, С. Терно.

Рецензенти:
О.В. Бабкіна, доктор політичних наук, професор.
В.П. Бех, доктор філософських наук, професор.
І.Г. Вєтров, кандидат історичних наук, доцент.

Н.В. Ігнатенко, кандидат педагогічних наук, доцент.
І.М. Ковчина, кандидат педагогічних наук, доцент.

О.А. Кучер, вчитель історії і суспільствознавства, вчитель-методист.
О.М. Мовчан, кандидат філософських наук, доцент.

О.В. Овчарук, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.
О.Г. Фідря, вчитель-методист історії, основ правознавства і громадянської освіти, 

заслужений вчитель України.

Координатори: Т. Клекота, А. Тарновський

Посібник «Громадянська освіта: теорія і методика навчання» адресований студентам педагогічних 
університетів і слухачам курсів підвищення кваліфікації. Він складається з двох модулів – 

теоретичного і практичного, що дають змогу ознайомитися з метою і завданнями громадянської освіти, 
світовим і національним досвідом її втілення, а також оволодіти формами й 

методами її викладання у середній школі і сформувати потрібні вміння й навички.

Видання підготовлено і здійснено підготовлено в межах проекту «Громадянська освіта – Україна»
(2005–2008), що здійснювався за фінансової підтримки Європейського Союзу в 

партнерстві з Міністерством освіти і науки України.

Проект «Громадянська освіта – Україна» щиро вдячний методистам і викладачам ІППО та 
педагогічних університетів, які надавали свої коментарі, пропозиції і зауваження у процесі 

проведення семінарів і апробації матеріалів у практичній діяльності. 

© Європейський Союз
©Alex Gromov

©Етна-1



ЗМІСТ

ДО ЧИТАЧІВ 7
( Девід Ройл)
ВСТУП ДО КУРСУ 8 
(Тетяна Ладиченко)
I. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 11
(Тамара Бакка)

1. Предмет і концептуальні засади курсу 11
2. Концептуальні підходи до змісту громадянської освіти 13
3. Місце і роль громадянської освіти в системі освіти України 15
4. Психолого-педагогічні і філософські засади курсу 16

II. СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 19
(Валерій Бортніков)

1. Сутність суспільства та його історичні типи 19
2. Соціальні спільності та групи 20
3. Соціально-класова структура суспільства. Соціальна стратифікація 21
4. Етнокультурний вимір суспільства 23

III. СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ 25
(Сергій Терно)

1. Поняття суспільних відносин 25
2. Соціальні інститути 26

IV. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ 31
(Сергій Терно)

1. Забобони і стереотипи 31
2. Конфлікт як соціальне явище 34
3. Складові миру і гармоні 38

V. ДЕМОКРАТІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 40
(Олександр Желіба, Валентина Терещенко)

1. Сутність демократії. Принципи та цінності демократії 40
2. Історія демократії 41
3. Концептуальні моделі і проблеми розвитку сучасної демократії 43
4. Демократія в Україні 45

VI. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 48
(Оксана Салата, Ніна Сірик, Валентина Терещенко)

1. Ідея громадянського суспільства та еволюція уявлень про нього 48
2. Сутність і структура громадянського суспільства 49
3. Розвиток громадянського суспільства в Україні 50
4. Місцеве самоврядування і державна влада 51
5. Роль засобів масової інформації у функціонуванні громадянського суспільства 53

VII. ГРОМАДСЬКІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ 56
(Оксана Салата, Людмила Дух)

1. Політичні партії та рухи у структурі громадянського суспільства 56
2. Структурно-функціональні характеристики громадських організацій 59
3. Діяльність громадських організацій як засіб впливу на владу 61

VIII. ГРОМАДЯНИН І СУСПІЛЬСТВО 64
(Валерій Бортніков, Ганна Михайлович)

1. Інститут громадянства 64
2. Права і свободи людини та громадянина 65
3. Громадянин і політика 67
4. Мораль, політика і право 69

3



IX. ЛЮДИНА, ГРОМАДЯНИН І ДЕРЖАВА 72
(Валерій Кононенко)

1. Ґенеза ідей про державу 72
2. Держава як форма організації суспільства 73
3. Вплив держави на особу та суспільство 75
4. Вплив людини та громадянина на державу 76

X. ЛЮДИНА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 80
(Людмила Дух)

1. Економічна культура людини на сучасному етапі розвитку суспільства 80
2. Соціально-економічні права і свободи людини в умовах ринкових відносин 82
3. Соціальний захист населення в Україні 84

XI. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ. УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ЕВРОПЕЙСЬКИХ 88
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
(Ганна Михайлович , Олександр Желіба)

1. Історія та сьогодення Європейської спільноти 88
2. Україна в контексті європейських інтеграційних процесів 91

XII. МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 95
(Олександр Желіба, Ольга Магдик, Оксана Салата)

1. Методи розвитку навчальних компетентностей нижчого рівня 95
2. Технології розвитку навчальних компетентностей вищого рівня 96
3. Метод проектів 99

XIII. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ 104 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
(Людмила Дух)

1. Значення використання інформаційно-комунікаційних технологій у громадянській освіті 104
2. Напрями використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні 

громадянської освіти 106
3. Використання можливостей Інтернету на заняттях громадянської освіти 107

XIV. ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ 111
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
(Олександр Желіба)

1. Класифікація засобів навчання та їх використання у навчальному процесі 111
2. Міжпредметні зв’язки у навчанні громадянської освіти 114

XV. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ 118
(Сергій Терно)

1. Громадянознавчі поняття: структура і способи визначення 118
2. Технологічні засади та наукові підходи до формування понять 120
3. Способи формування громадянознавчих понять 122

XVI. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 126
(Микола Михайліченко, Ганна Михайлович)

1. Компетентність як педагогічне явище. Система освітніх компетентностей 126
2. Громадянська компетентність особистості та шляхи її розвитку 128
3. Зміст громадянської компетентності для учнів початкової, основної і старшої школи 129

XVII. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ КУРСУ«ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА» 133
(Тетяна Ладиченко, Тамара Бакка, Тетяна Мелещенко)

1. Поняття про форми організації навчання 133
2. Урок як основна форма навчання громадянської освіти 134
3. Інтерактивні форми уроків 137

XVIII. ДІАГНОСТИКА ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 141
(Валерій Кононенко)

1. Діагностика навчальних досягнень учнів 141
2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 143
3. Форми оцінки навчальних досягнень учнів 145

4



XIX. ШКОЛА ЯК ДЕМОКРАТИЧНА СПІЛЬНОТА 148
(Тетяна Асламова)

1. Завдання сучасної школи в умовах побудови демократичного суспільства 148
2. Основні засади шкільного самоврядування 150
3. Методи стимулювання розвитку учнівського самоврядування 153

XX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 154
(Юлія Найда, Наталія Софій, Тетяна Гінєтова, Євгенія Синьова)

1. Інклюзивна освіта як форма навчання дітей з особливими освітніми потребами 154
2. Забезпечення інклюзивного підходу при викладанні громадянської освіти 156
3. Психолого-педагогічні особливості розвитку та навчальної діяльності дітей з

особливостями освітніми потребами 158

ДОДАТОК 1. Інтернет-ресурси з громадянської освіти 165

ДОДАТОК 2. Словник з теорії громадянської освіти 167

Словник з методики громадянської освіти 171

АВТОРИ 173

ВИКЛАДАЧІ, ЯКИМ МИ ВДЯЧНІ ЗА СПІВПРАЦЮ 174

РЕЦЕНЗЕНТИ 174

5



1. Громадянознавчі поняття: структура і способи
визначення
Громадянська освіта є інтегрованим курсом, який

включає в себе поняття різних наук, а саме: історії, полі-
тології, філософії, правознавства та психології. Ця особ-
ливість курсу визначає багатоваріантність та різнома-
нітність підходів щодо формування громадянознавчих
понять. Не менш важливою особливістю курсу є те, що
він має аксіологічний (ціннісний) вимір. Одним із го-
ловних завдань громадянської освіти є прищеплення
учням певних цінностей та спонукання до поведінки
згідно з цими цінностями. Таким чином, виокремлюють
дві групи понять курсу: 1) наукові і 2) ціннісні.

Поміркуйте, у чому полягає відмінність цих двох
груп понять.

Наукові поняття зазвичай однозначні і за змістом
значно точніші. Наприклад, поняття «держава» мусить
бути однаковим для всіх учнів і відбивати рівень роз-
витку науки в цьому питанні. Інша справа – ціннісні
поняття. Наприклад, що є кращим для держави: автори-
таризм чи демократія? В історії можна відшукати
приклади, що свідчитимуть як на користь автори-
таризму, так і на користь демократії. То, що є кращим?
Це моральне питання, на яке не може бути категоричної
відповіді. У всьому є свої позитивні та негативні риси,
переваги й недоліки, плюси і мінуси. Тим більше, що за
різних історичних умов кожний із цих політичних
режимів може бути корисним і дієвим. Проте у
переважній більшості випадків демократія демонструє
більшу відповідність запитам людей та загально-
людським цінностям. Формування ціннісних понять
передбачає переконування учнів у необхідності прийня-
ти ті чи ті цінності й діяти відповідно до них. Це
складне завдання, виконання якого потребуватиме від
учителя не просто фаховості, а й педагогічної майстер-
ності та високих моральних якостей.

Спочатку розглянемо проблему формування науко-
вих понять. Опанування основами будь-якої науки
передусім означає засвоєння системи її понять.
Наукові поняття, на відміну від уявлень і житейських

понять, відбивають не чуттєві якості предметів, а їх
загальні й суттєві об’єктивні відносини. Значення
наукових понять розкривається тільки в системі, через
відношення, що відбивають об’єктивні зв’язки речей і
явищ. Ці зв’язки виявляються не сприйняттям, а в
процесі діяльності. Джерелом наукового поняття є не
чуттєвий досвід, а певна дія, що шляхом перетворення
предметів виявляє в них нові відношення й властивості.
В одних випадках вони мають значення для виконання
предметами певних функцій, а в інших несуттєві для
цих функцій. Наукові поняття виокремлюють і
закріплюють функціональні властивості речей і
явищ, тобто вони не просто виводяться з досвіду, а
створюються відповідно до поставлених завдань. При
цьому наявні знання вже використовуються з нової
точки зору для вироблення нових класифікацій об’єктів,
нових способів розв’язання задач.

Поняття – складна логічна й гносеологічна категорія.
Питання про сутність поняття є надто складним. Не
існує поки що єдиної думки серед філософів, психо-
логів і логіків стосовно того, що саме представляє
собою поняття. Вчені-логіки розглядають поняття як
форму мислення. В. Асмус визначає поняття як «думку
про предмет, що виділяє в ньому суттєві ознаки»*.
К. Бакрадзе вважає, що поняття – це думка, що відбиває
істотні ознаки предмета**. Зрозуміти, тобто відбити у
понятті ту чи іншу сферу явищ, – зазначає Е. Ільєнков, –
означає поставити ці явища в належний зв’язок,
прослідкувати об’єктивно необхідні їх взаємини,
взаємозалежності»***.

Отже, поняття – це логічна форма мислення, вищий
рівень узагальнення, характерний для словесно-логіч-
ного мислення. У понятті відбивається сутність явищ
та процесів. Кожне поняття має свій зміст і об’єм. Зміст
поняття – це сукупність суттєвих ознак низки одно-
рідних предметів, відображених у цьому понятті.
Відповідно об’єм поняття – це сукупність предметів,
до яких це поняття може бути прикладене.
Встановлення змісту поняття, тобто точна вказівка в
ньому суттєвих ознак, є найважливішою логічною

XV. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ 
ГРОМАДЯНОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ

1. Громадянознавчі поняття: структура і способи визначення
2. Технологічні засади та наукові підходи до формування понять 
3. Способи формування громадянознавчих понять

Очікувані результати:
♦ знати основні громадянознавчі поняття;
♦ розуміти способи визначення понять та технологічні засади їх формування;
♦ використовувати різні підходи для формування громадянознавчих понять;
♦ аналізувати структуру громадянознавчих понять;
♦ характеризувати способи формування громадянознавчих понять;
♦ оцінювати рівні засвоєння громадянознавчих понять;
♦ розробити технологію формування одного із громадянознавчих понять.

*Кондаков Н.И. Логический словарь. – М.: Наука, 1971. – С. 396.

**Бакрадзе К. Логика. – Тбилиси, 1951. – С. 94.

***Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1984. – С. 234.
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операцією, що називається визначенням поняття.
«Визначити поняття, – стверджує Б. Кедров, – означає
розкрити його зміст, тобто вказати його суттєві озна-
ки»*. Операція ділення розкриває об’єм поняття,
вказуючи всі види, сукупність яких становить об’єм
цього поняття.

Розглянемо це на прикладі поняття «громадянин».
Громадянин трактується як самостійний член цивільно-
політичного співтовариства, що має права і несе мо-
ральну, правову і соціальну відповідальність. У цьому
визначенні відбитий зміст поняття «громадянин», тобто
сукупність загальних, суттєвих ознак, що охоплює це
поняття. До них належать: членство у громадянсько-
політичному співтоваристві, наявність прав та цивільна
відповідальність.

Перша ознака свідчить про те, що громадянин
виступає як представник (член) суспільства, умовно
розділеного на неполітичну сферу (громадянське сус-
пільство) і сферу політичну. Друга ознака вказує на
природний і невідчужуваний характер прав людини,
тому що громадянин не «використовує встановлені
державою права», а «має» права, тобто є людиною віль-
ною. Третя ознака наголошує, що свобода передбачає
відповідальність.

Кожна із цих ознак є абстракцією, що тісно пов’яза-
на одна з одною. Справді, членство громадянина у спів-
товаристві пов’язано з його громадянством. Грома-
дянство, будучи офіційним оформленням належності
людини до певного співтовариства, означає, що держава
бере на себе зобов’язання забезпечити людині гідні
соціальні умови, охороняти і захищати її права як
можливості вільного вибору і самореалізації в неполі-
тичній і політичній суспільних сферах. Громадянин, у
свою чергу, зобов’язується виконувати закони та інші
нормативні акти держави, тобто несе правову відпо-
відальність, а також відповідає перед самим собою,
власною совістю (моральна відповідальність) і суспіль-
ством (соціальна відповідальність).

Зазначена взаємодія ознак поняття відбиває різнома-
нітні зв’язки між громадянином та іншими соціальними
явищами: громадянським суспільством, державою,
політичною сферою, правом, мораллю тощо. Провід-
ним серед них є опосередкований правом зв’язок між
громадянином і державою. Для усвідомлення цього
зв’язку потрібно засвоїти сукупність взаємозв’язків,
втілених не лише у поняттях «громадянин» і «держава»,
а й в інших елементах теорії ліберального права
(наприклад, у принципі верховенства права в сус-
пільстві), що передбачає значну кількість пізнавальних
операцій (кроків).

Яким би складним не був зміст поняття, він
розкривається за допомогою визначення (дефініції). Це
надійний спосіб, що оберігає від непорозумінь під час
спілкування, у процесі дослідження та дискусії. Визна-
чити поняття – це вказати, що воно означає, виявити
ознаки, які становлять його зміст. Визначення поняття
виконує дві важливі функції: 1) відрізняє й відмежовує
предмет від усіх інших предметів; 2) розкриває сутність
предмета.

Визначення наукових понять здійснюється пере-
важно через зазначення роду та видової відмінності.

Загальна схема визначення така:
«А є (В і С)»
А – це поняття, що підлягає визначенню; В – поняття,

більш загальне щодо А (рід); С – такі ознаки, які
виокремлюють предмети, що позначаються А, серед
усіх предметів, що позначаються В (видова відмінність). 

У розглянутому нами прикладі поняття А (поняття,
що підлягає визначенню) – це «громадянин»; поняття
В – «член цивільно-політичного співтовариства» –
більш загальне щодо А; поняття С – це ті ознаки (має
права та обов’язки), які відрізняють громадянина від
усіх інших членів цивільно-політичного співтовариства,
наприклад, від осіб без громадянства.

До визначень такого роду висуваються досить прості
й очевидні вимоги: по-перше, поняття, що підлягає
визначенню, й поняття, за допомогою якого визначають,
мають бути взаємозамінними; по-друге, поняття не
повинно визначатися за допомогою хибного кола, якщо
воно визначається через себе або через інше поняття,
яке, у свою чергу, визначається через нього; по-третє,
визначення має бути чітко сформульованим, тобто
мають використовуватися лише поняття, які відомі й
зрозумілі тим, на кого розраховано визначення (бажано
не використовувати образи, метафори, порівняння,
тобто усе те, що не передбачає однозначного й чіткого
тлумачення).

Чи будь-яке поняття доцільно та необхідно
визначати через рід та видову відмінність?

Слід зазначити, що не всі поняття необхідно
визначати через зазначення роду та видової відмінності.
Такого визначення потребують тільки ті поняття, які
мають високий рівень узагальнення. У разі, якщо
потрібно визначити менш загальні поняття (або рівень
розвитку учнів не дозволяє використовувати складні
логічні конструкції) використовуються визначення-
описи, визначення-перерахування; визначення-прикла-
ди; стисле пояснення. Визначення-описи – це опис явищ,
узагальнених у понятті; визначення-перерахування –
передбачає перелік тих відомих учням понять, які
утворюють нове поняття; визначення-приклади – наве-
дення прикладу з доступного учням життєвого досвіду
для роз’яснення поняття; стисле пояснення – це тлума-
чення терміна, який позначає відповідне поняття й
передбачає коротке зазначення суттєвих ознак.

Поняття виникають внаслідок узагальнення, що
являє собою з’єднання подібних предметів за випадко-
вими, загальними для них ознаками (генералізація).
Внаслідок такого узагальнення виникають житейські
або емпіричні поняття; на найвищому рівні знаходиться
узагальнення, при якому людина поєднує предмети, що
справді мають багато подібних ознак як основних сут-
тєвих, так і випадкових. Результатом такого узагаль-
нення є виникнення наукових теоретичних понять.

Узагальнення скорочує кількість інформації, замі-
нюючи знання багатьох подібних випадків знанням
одного принципу. Воно дає можливість розглядати
предмет чи явище не як сугубо ізольоване, а як таке, що
представляє певний клас. Узагальнення, втілене у фор-
мулу, дозволяє розв’язувати серію однорідних задач, на-
віть ще не сформульованих. Узагальненням у науці є
відомі закони, принципи, правила та поняття. Різнома-

* Кедров Б.М. Определение научных понятий через закон // Диалектика и логика. Формы мышления. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 66.
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нітні взаємозв’язки й взаємини загального й одиничного
виявляються за допомогою узагальнень. Вони розкри-
вають сутність речей як закономірність їхнього розвит-
ку, як таке, що визначає їхній розвиток, це, у свою чергу
дає змогу встановити необхідний зв’язок одиничних
явищ усередині деякого цілого, тобто відкрити законо-
мірності його становлення.

Формування понятійного узагальнення передбачає
не тільки перехід від конкретного та одиничного до
абстрактного й загального, а й зворотний перехід від
загального та абстрактного до одиничного й конкрет-
ного. Останній є вираженням думки від абстрактного
до окремих і одиничних виявів загального, доступних
чуттєвому досвіду.

Перехід від загального до одиничного, конкретного
виступає як цілком самостійний процес. Оволодівши
ним, учні переборюють первісно існуючий у їхній
свідомості розрив між конкретним та абстрактним.
Основним засобом заповнення цього розриву є збага-
чення чуттєвого досвіду учня. Чим абстрактніше пер-
вісне узагальнення, тим більше конкретизації вимагає
його повноцінне засвоєння. Сама конкретизація
здійснюється шляхом застосування поняття, під час
розв’язання задач на підведення під поняття одиничних
фактів або при розкритті учнями загальних положень
на конкретному матеріалі. Справжнє опанування
абстрактним знанням відбувається по мірі його збагачу-
вання конкретно-чуттєвим змістом. Таким чином, роз-
виток абстрактного залежить від накопичення уявлень
і сприймань.

Оволодіти поняттям — означає оволодіти всією су-
купністю знань про предмети, яких воно стосується.
Чим більше ми наближаємося до цього, тим більше
шансів оволодіти певним поняттям. У цьому й полягає
розвиток понять, що змінюються за своїм змістом
відповідно до розширення знань.

Таким чином, оскільки поняття становлять логічну
форму мислення, слугують організації й регулюванню
практичної діяльності, забезпечують засвоєння основ
громадянознавства, вони обіймають провідне місце в
громадянській освіті.

Ефективне засвоєння понять неможливе без певним
чином організованої пізнавальної діяльності, яка б
передбачала як узагальнення фактів, так і застосування
(конкретизації) громадянознавчих понять. Особливо
великого значення набуває діяльність щодо засто-
сування громадянознавчих понять, оскільки поняття
вважаються сформованими лише за умови правильного
їх використання. 

Оскільки неможливо й непотрібно формувати всі
поняття шляхом узагальнення фактів, слід виявляти, які
ідеї, поняття викладатимуться тією або іншою формою
вчителем або підручником (перша група понять), а які
учні здобудуть самі у процесі вивчення теми (друга
група понять). До цих двох груп понять потрібно ство-
рювати дослідницькі завдання (проблемні задачі) таким
чином, щоб перша група понять виступала як засіб,
інструмент, об’єкт застосування, а друга виступала б
наслідком розв’язання задач.

Таким чином, громадянознавчі поняття є значно
вищим щаблем організації знань про суспільство,
вищим рівнем узагальнення, формою мислення. Головне
їх призначення – організація й регулювання практичної

діяльності учнів. Отже, й робота над формуванням
системи наукових та ціннісних понять в учнів повинна
ґрунтуватися на засадах проблемного навчання із
використанням пізнавальних задач.

2. Технологічні засади та наукові підходи до
формування понять

Процес формування громадянознавчих понять має
здійснюватись, за наступними принципами і прави-
лами:

♦ Початкову інформацію про соціальний об’єкт варто
пред’являти шляхом пояснення, міркування, проб-
лемного викладу з використанням структурно-
схематичних моделей об’єкта, що дають змогу
наочно представити взаємозв’язок його елементів
(ознак поняття), відбиваючи логіку їхніх взаємин
між собою та іншими елементами (поняттями)
суспільної системи. При цьому дуже корисно вибу-
довувати схему поступово, супроводжуючи її
відповідними роз’ясненнями;

♦ Оволодіння поняттями високого ступеня узагаль-
нення вимагає ґрунтовного опертя на раніше
засвоєні знання з предметів природничонаукового й
гуманітарного циклів. Ці знання можуть використо-
вуватися як для ілюстрації (конкретизації) сус-
пільствознавчого поняття, так і виступати об’єктом
аналізу на основі застосування цього поняття в
пояснювальній функції;

♦ Оволодінню поняттями високого ступеня узагаль-
нення сприяє організація їх застосування як мето-
дологічної основи (методу) пізнання й прогно-
зування нових явищ;

♦ Ефективними та «економічними» з погляду раціо-
нального використання навчального часу є такі
методичні прийоми здійснення міжпредметних і
внутрішньокурсових зв’язків під час формування
понять: випереджальні домашні завдання, що
націлюють на повторення і первинну систематиза-
цію раніше вивченого матеріалу; встановлення
зв’язків між раніше вивченими поняттями та нови-
ми під час пояснення матеріалу; демонстрація уже
відомих школярам таблиць, схем і діаграм; органі-
зація роботи з раніше вивченими текстами тощо.

♦ Слід використовувати різноманітні джерела у робо-
ті над поняттями для посилення доказовості теоре-
тичних положень, висновків і оцінок, для здійснен-
ня впливу не лише на раціональну, а й на емоційну
сферу свідомості учня, формування його особис-
тісного ставлення до об’єкта, що вивчається. Такий
підхід сприятиме вихованню громадянських
якостей та розумовому розвитку учнів. Джерела по-
винні містити наукові поняття та їх характеристику,
зразки наукового підходу до аналізу й оцінки явищ
соціальної дійсності;

♦ Опертя на особистий досвід учня, його позитивний
зміст і розширення цього змісту за допомогою науко-
вих понять сприяє їх глибшому й усвідомленому
засвоєнню. Застосування наукових понять до
суджень учнів, заснованих на позанавчальному
пізнанні, що містить помилкові уявлення про певне
суспільне явище, розвиває інтерес до наукового
пізнання, дає змогу зробити необхідну корекцію
«життєвого» досвіду, закріплює наукові знання;
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♦ Слід добирати першоджерела з урахуванням ступе-
ня підготовки учнів, повторно звертатися до них та
їх комплексно використовувати. У міру зростання
підготовки учнів варто підвищувати питому вагу
їхньої самостійної роботи з документами на уроках
та під час виконання домашніх завдань.  Ефектив-
ними прийомами організації роботи учнів з першо-
джерелами є: коментоване читання, колективний
аналіз тексту, формулювання запитань і завдань, що
передбачають як просте відтворення розглянутого
тексту загалом, так і його частин; інтерпретація
змісту на основі аналізу тексту та його логічної
структури (виокремлення головної думки, складан-
ня плану, конспекту, виписки за проблемним запи-
танням, підготовка невеличких повідомлень тощо);
запитання й завдання, що передбачають навчально-
дослідницьку чи пошукову роботу (встановлення
зв’язків змісту документа з досліджуваним об’єк-
том; оцінювання явищ у світлі ідей документа;
постановки проблемних запитань самими учнями,
на які можна отримати відповідь із джерела;
формулювання запитань, для відповіді на які
потрібно отримати додаткові дані тощо);

♦ У роботі над формуванням громадянознавчих по-
нять необхідно використовувати комплекс пізна-
вальних і практичних завдань, побудованих на
різноманітних джерелах, спрямованих на оволо-
діння основними категоріями суспільних наук. У
свою чергу, ці громадянознавчі поняття повинні
стати основою формування загальнонавчальних і
специфічних умінь, тобто сприяти набуттю грома-
дянознавчої компетентності. Завдання мають
враховувати різні рівні складності, використовува-
тися для організації колективної та індивідуальної
роботи учнів, а також під час проведення різних
форм навчальних занять: шкільної лекції, семінару,
практичного і лабораторного заняття, при підго-
товці школярів удома тощо.

Які підходи, на вашу думку, варто використову-
вати під час формування громадянознавчих понять?

Засвоєння громадянознавчих понять може здійсню-
ватись за допомогою різних підходів. Так, багато сучас-
них учених вважають системний підхід універсальним
науковим методом дослідження соціальної дійсності.
Цей підхід передбачає виявлення потрібної та достат-
ньої кількості елементів, наявність яких сприяла б
розумінню суспільного явища як цілісності (системи),
осмислення ролі й значення різних частин цієї системи
та їх взаємовплив, а також взаємодію системи з навко-
лишнім середовищем (тобто зовнішніми до неї чин-
никами).

Нове бачення системного підходу ґрунтується на
відмові від розгляду одного елемента системи як визна-
чального стосовно інших. При цьому зовсім не відки-
дається той факт, що всі ланки системи мають бути
взаємопов’язані, як мета і засоби або причини та наслід-
ки. Йдеться про потребу розгляду кожного елемента
системи як ланки автономної та самостійної, що має
самоцінність і певну значущість для існування й розвит-
ку інших елементів цілісної системи.

Оволодіння системним підходом допомагає учням
сприймати й описувати об’єкти соціальної дійсності як
складноупорядковані. Тим самим підвищується рівень
теоретичного мислення школярів, створюється база для
формування у них основ світоглядної культури, а також
умінь застосовувати знання для самостійного пояснення
й прогнозування суспільних явищ.

Засобом формування ціннісно-нормативного підхо-
ду в шкільному громадянознавчому курсі є використан-
ня поняття в оцінювальній функції. Громадянознавчі
поняття, застосовані як критерії оцінювання суспільних
явищ і процесів або групової та індивідуальної пове-
дінки, впливають на становлення усвідомленого й
самостійного ціннісного вибору учнів, формування
їхньої економічної, політичної, правової та моральної
культури.

При цьому потрібно пам’ятати про складну структу-
ру оцінювання. На думку деяких учених, вона вміщує:
по-перше, оцінювальне ставлення як емоційно пере-
жите співвіднесення об’єктивних властивостей явища
з духовними та матеріальними потребами суб’єкта; по-
друге, оцінне судження як логічну форму усвідомлення
й фіксації результатів оцінювального ставлення. Отже,
оцінка – це єдність оцінювального ставлення (оцінка –
процес) і оцінювального судження (оцінка – результат).
Головна особливість оцінювальних відносин полягає в
тому, що вони містять у собі не лише належне, а й бажа-
не, пов’язане з вільним вибором, духовним прагненням
суб’єкта.

Наведемо приклади завдань, спрямованих на засто-
сування таких понять: «права людини», «людська
гідність» в оцінювальній функції та з урахуванням
специфічних структурних особливостей оцінювання. 

Приклад: один із ваших однолітків надіслав до
редакції газети лист наступного змісту:

«Я людина незвичайна, як прийнято висловлю-
ватися, супермен. Навчаюся в ПТУ. Я ще з дитинства
поставив собі за мету стати кращим за інших. І думаю,
що досяг цього. Тепер мої дані: зріст 174 см., об’єм
грудей – 110 см., вага 65 кг. Я багато чого можу робити:
ламати цеглини руками, ногами, головою. Добре
володію своїм тілом, можу водити автомобіль, володію
східними єдиноборствами. Моя мрія – служба у війсь-
ках спецпризначення. Для досягнення своєї мрії я тре-
нував не лише тіло, а й дух. З дитинства я виховував у
собі жорстокість, бив однокласників, тримав у страху
всю школу, а тепер і ПТУ. У мене залізне здоров’я. Куди
ж мені звернутися, щоб здійснити свою мрію?»

Чи хотіли б ви бути схожими на автора цього
листа і чому? Оцініть його погляди й поведінку
стосовно такого морального критерію як людська
гідність. Якими моральними критеріями ви керу-
ватиметеся, оцінюючи мету «супермена» і засоби їх
досягнення? Аргументуйте свою відповідь.

До відносно нових для вітчизняних соціальних наук
методів пізнання належать діяльнісний та рольовий
підходи. Вони орієнтують на осмислення наступних
питань: навіщо я це роблю? (тобто, яка ціль моєї діяль-
ності); що я роблю? (яку сутність має моя діяльність); як
треба робити? (тобто чи відповідає моя діяльність
загальнолюдським цінностям); які результати моєї
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діяльності? (аналізуються отримані результати); що
треба ще робити? (ставляться нові завдання).

Підгрунтям для опанування цими підходами є
поняття про регулятивно-практичну функцію. Оперу-
вання ними в знайомій та незнайомій ситуаціях є мо-
гутнім стимулом у розвитку інтелектуальної та
поведінкової рефлексії учнів, сприяє формуванню
готовності конструктивно діяти.

Прикладом застосування понять у регулятивно-
практичній функції може виступати таке завдання,
складене у тестовій формі.

Приклад: «Уявіть, що ви організатор мітингу. Які з
наведених дій ви б здійснили?
а) сповістив би про мітинг тільки своїх політичних при-

хильників;
б) сповістив би про мітинг своїх політичних прихиль-

ників і супротивників;
в) надавав би слово всім бажаючим;
г) надавав би слово тільки своїм політичним  прихиль-

никам;
д) спробував би звинуватити своїх політичних опонен-

тів, закликав би до непримиренної боротьби з ними».
Обгрунтуйте свій вибір.
Велику значущість у сучасному науковому знанні

набуває психологічний метод (підхід). Він орієнтує на
вивчення суб’єктивних механізмів, поведінки людини,
індивідуальних якостей, рис характеру, несвідомих
психічних процесів, психологічних мотивацій.

У педагогічному плані цей метод використовують
під час оперування поняттями в діагностичній функції.
Він також сприяє усвідомленню інформації про те, який
«Я» та інші люди. Такий підхід позитивно позначається
на самопізнанні учня, розвитку його рефлексивного
досвіду, сприяє формуванню вміння оцінювати свої та
чужі слабкі й сильні сторони, свідомо керувати собою і
впливати на інших людей.

У межах сучасних наукових парадигм особливої
актуальності набуває порівняльний метод (підхід). Він
передбачає зіставлення однотипних явищ і процесів з
метою виявлення їхніх загальних рис і специфіки, зна-
ходження найоптимальніших шляхів розв’язання задач.
Найбільшу педагогічну ефективність цей метод відіграє
в процесі формування конкретно-історичних понять,
сприяючи значно глибшому їх засвоєнню: розвитку
інтелектуальних здібностей учнів; умінню бачити за
зовнішньою схожістю особливості, своєрідність, само-
бутність явищ; визначати підстави для класифікацій
явищ; прогнозувати події, тенденції, наслідки на основі
зіставлення раніше отриманої інформації з новими
даними.

При формуванні понять, як відзначалося, потрібно
спиратися на особистий досвід учня. Психологи
вважають, що формування понять сягає своїм корінням
у глибинні структури індивідуального досвіду, пов’яза-
ні, зокрема, з основними формами представлення реаль-
ності у людській свідомості – через дію, почуттєве вражен-
ня, знаковий символ.

Отже, процес ознайомлення із системою грома-
дянознавчих понять, має грунтуватися залежно від
змісту поняття на таких підходах: системному, ціннісно-
нормативному, діяльнісному, рольовому, порівняльному
та психологічному.

3. Способи формування громадянознавчих понять
Поняття відображають суттєві відношення речей і

явищ, що становлять значення цих понять. Наукові
поняття відрізняються від житейських передусім тим,
що учень не сам їх створює, а отримує від суспільства
у готовому вигляді (у процесі навчання в школі).

За яких умов поняття засвоюватимуться най-
краще?

Основний шлях формування наукових понять –
навчання, при цьому важливу роль відіграє зміст нав-
чання. Знання, які учень отримує, завдання, які він вирі-
шує в процесі навчання, визначають зміст і форму
понять, а також характер практичних, перцептивних
(від лат. рerceptio – сприйняття) і розумових дій учня,
що виявляють значущі й суттєві сторони об’єктів, що
відображаються в поняттях.

Для управління процесом формування правильних
понять вчителю потрібно: 

1) разом з учнями виділити відповідні суттєві
властивості об’єктів;

2) показати їх значення для вирішення певних
завдань.

Виокремлення суттєвих властивостей досягається
двома шляхами: на основі цілеспрямованого моделю-
вання, коли необхідні якості відразу зображаються за
допомогою схем і символів, або на основі варіювання,
коли матеріал, що подається, видозмінюється й
чергується так, щоб у ньому виявилися деякі суттєві
властивості. Значущість для учня досягається тим, що
виокремлені суттєві властивості використовують
під час вирішення певних завдань. Ці властивості
стають потрібними йому як орієнтири доцільної дії.

Учитель повинен показати учням суттєві властивості
об’єктів, демонструючи дії, шляхом яких ці властивості
можуть бути виявлені або відтворені в процесі форму-
вання понять. Такого результату можна досягти двома
шляхами. Перший – полягає в тому, що орієнтири дій
встановлюються й освоюються на окремих конкретних
зразках. Цей шлях починається з формування схеми, що
вказує: 1) які властивості об’єкта і в якій послідовності
треба виділяти; 2) які дії слід виконувати за наявності
тих чи тих властивостей; 3) які результати можуть
давати ці дії; 4) під яке поняття потрібно підвести об’єкт
у разі отримання того або того результату. Багаторазове
використання цієї схеми сприяє формуванню в учня
відповідних понять.

Другий шлях полягає в тому, що в якості об’єктів
учню даються не конкретні зразки, а загальні принципи
й структури класу предметів (явищ), що вивчається. У
цьому випадку він сам, виходячи із загальних прин-
ципів, виокремлює орієнтири дій з конкретними
об’єктами.

У пізнавальному процесі знання розвиваються,
збагачуються, проходячи три етапи (рівні): уявлення →
емпіричні поняття → теоретичні поняття (див.
схему 15.1).

Знання про світ виникають первісно у вигляді
сприйняття, образів і відчуттів. Переробка чуттєвих
даних у свідомості призводить до утворення уявлень і
понять (див. схему 15.1). У цих двох формах знання
зберігаються в пам’яті. Якими б загальними не були
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уявлення й абстрактні поняття, головне їх призначення –
організація й регулювання практичної діяльності.

У процесі формування наукових понять треба усві-
домлювати різницю між теоретичними й емпіричними
поняттями в науці, оскільки вони суттєво відрізняються
за характером утворення і відповідно вимагають різних
технологій формування. Теоретичні поняття вини-
кають на основі аналізу ролі та функції певного відно-
шення речей у середині розчленованої системи; відби-
вають внутрішні відношення і зв’язки, під час відтво-
рення предмета у формі теоретичного поняття мислен-
ня виходить за межі чуттєвих уявлень. Емпіричні
поняття, на противагу теоретичним: 1) створюються
в процесі порівняння предметів і уявлень про них, що
дає змогу виокремити в них однакові, загальні власти-
вості; 2) відбивають лише зовнішні властивості предме-
тів і тому повністю спираються на наочні уявлення.

Наприклад, якщо визначити поняття «забобон» як
невиправдано негативну установку стосовно групи або
окремих її членів, то це буде суто емпіричне поняття. В
цьому понятті відбиті лише зовнішні властивості забо-
бону. Таке визначення поняття виконує важливу функ-
цію, а саме: допомагає відокремити забобон від інших
особливостей сприйняття, наприклад, від стереотипів.
Однак за межами цього поняття лишаються причини
виникнення забобонів, роль і значення забобонів у жит-
ті суспільства. Таким чином, забобон виступає у свідо-
мості учня сам собою, без аналізу й розуміння числен-
них зв’язків з іншими явищами та процесами.

Поміркуйте, що треба додати до визначення
поняття «забобон», щоб воно стало теоретичним.

Визначення поняття «забобон» на теоретичному
рівні узагальнення виглядатиме так: забобон – це
невиправдано негативна установка стосовно групи або
окремих її членів; представляє собою сукупність уста-
новок, що включає афект (почуття), поведінкові наміри
(схильність діяти певним чином), знання (переконання);
витоки забобонів мають різну природу: це можуть бути
соціальні умови життя, негативні емоції, або недоско-
налість нашого сприйняття та мислення; забобони
відносять до неприємних аспектів людської взаємодії,
що спричиняють конфлікти та непорозуміння. Таким
чином, сформульоване визначення поняття «забобон»
дає змогу не лише відокремити його від інших
психічних явищ, а й розкриває сутність цього явища.
Отже, теоретичне поняття не лише відокремлює
предмет від інших, а й розкриває його сутність.

Щоб сформувати теоретичне поняття, недостатньо
відповісти на питання, що є таке забобон, а вкрай
важливо поставити перед учнями питання: чому вини-

кають забобони, яку роль вони ві-
діграють у спілкуванні, як подолати
невиправдано негативне ставлення?

Для засвоєння поняття «забобон»
слід запропонувати учням розглянути
такий діалог двох людей: 

Приклад:
Містер Х: Проблема з євреями по-

лягає в тому, що вони тільки те й роб-
лять, що піклуються про своїх спів-
вітчизників. 

Містер У: Але записи казначейства
нашого союзу показують, що євреї

роблять значно щедріші пожертвування порівняно зі
звичайними благодійними внесками неєвреїв.

Містер Х: Це показує, що вони завжди намагаються
купити прихильність і втрутитися у справи християн.
Вони тільки про гроші й думають, тому так багато
банкірів-євреїв.

Містер У: Недавнє дослідження показує, що відсо-
ток євреїв серед банкірів незначний, набагато менший,
ніж серед неєвреїв. 

Містер Х: Може, воно і так, але вони не займаються
респектабельним бізнесом, а тільки шоу-бізнесом,
казино і нічними клубами.

Для осмислення цієї ситуації учням треба запропо-
нувати такі запитання: «Про що свідчить цей діалог?
Чому містер Х ігнорує докази містера У?» Далі
потрібно надати базову інформацію про природу забо-
бонів. Акцентувати увагу учнів на тому, що у наведеній
бесіді містер Х уперто відкидає докази містера У через
наявність у нього упередження проти євреїв. Замість
відповіді він лише продовжує свої обвинувачення,
переходячи до наступної причини того, чому він недо-
люблює євреїв. Ця бесіда між двома співрозмовниками
Х и У являє приклад природи забобону. Слід спряму-
вати розумову роботу учнів над проблемою за допо-
могою таких запитань: «Звідки беруться забобони?
Чому вони не зникають? Які їх причини?» У ході дис-
кусії підвести до висновку, що деякі забобони походять
з особистого життєвого досвіду. Скажімо, вам довелося
пережити неприємну зустріч із представником якоїсь
етнічної чи іншої групи і це породило упередження
щодо всієї групи. Інші упередження походять від бать-
ківських повчань на зразок «ми не маємо нічого спіль-
ного з такими людьми». Часто кілька поколінь не
контактували з представниками цієї групи, а упереджен-
ня все одно існує. Чому? Коли упередження вже скла-
лося, люди опираються тому, щоб змінити свою думку
через пізнавальні, соціальні, психологічні й економічні
причини. Слід запропонувати учням проаналізувати
природу своїх забобонів на конкретних прикладах.

Таким чином, наукові поняття – це теоретичні
поняття, які виникають на основі аналізу ролі та функції
певного зв’язку між речами, відбивають внутрішні
зв’язки, пояснюють явища та процеси. Теоретичні
поняття за своїм змістом становлять засіб переходу від
сутності до явищ, а за формою – виведення одиничного
з узагальненого.

Про повноцінне засвоєння поняття можна говорити
лише в тому випадку, коли учні зможуть застосувати
його до нової ситуації, а також будуть здатні використо-
вувати теоретичні, узагальнені знання для пояснення
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3. Способи формування громадянознавчих понять

Схема 15.1. Етапи (рівні) засвоєння знань у пізнавальному процесі



Ξ Запитання і завдання Ξ
♦ Чим відрізняються наукові поняття від аксіологічних?
♦ У чому полягає головне призначення громадянознавчих понять?
♦ Які основні технологічні засади та наукові підходи висуваються до формування громадянознавчих

понять? Схарактеризуйте їх сутність і значення.
♦ Чим відрізняються теоретичні поняття від емпіричних?
♦ Які існують способи формування громадянознавчих понять?
♦ За яких умов процес формування громадянознавчих понять матиме найбільшу ефективність?

конкретних фактів та явищ. Пояснити щось означає
підвести під уже відомі закони або поняття.

На прикладі поняття «забобон» продемонстровано
два принципово різні підходи щодо формування понять.
Унаслідок першого підходу утворюється емпіричне
поняття, внаслідок другого – теоретичне. Під час реалі-
зації першого підходу здійснюється розвиток емпірич-
ного мислення, яке спирається на безпосереднє
сприйняття, чуттєві образи й уявлення, не виходячи за
їх межі, й обмежується виокремленням загального,
істотного на рівні уявлень й утворенням емпіричних
понять. Основною розумовою операцією у цьому ви-
падку виступає порівняння. Таким чином, учні усві-
домлюють різницю між суспільними явищами, але за
межами узагальнення (поняття) залишаються причин-
но-наслідкові зв’язки, функції та наслідки явища
(процесу), що узагальнюється. «Врешті-решт, – як
зазначав Е. Ільєнков, – людина звикає бачити у речах
лише те, що «підтверджує» слова вчителя (або власні
очі – С.Т.), а на решту просто не звертає уваги... І вирос-
тає з неї недоук, який усе життя залишається у межах
заученого, а сам нічому у житті навчитися не вміє, не
може»*. 

Другий підхід сприяє розвитку теоретичного мис-
лення, що так само спирається на чуттєво-конкретне
сприйняття, але воно виходить за його межі й призво-
дить до виявлення такого суттєвого загального, що в
безпосередньому сприйнятті не дано; результатом
теоретичного мислення є утворення теоретичних по-
нять, побудова мисленнєвих моделей, гіпотез. Основ-
ними компонентами теоретичного мислення є аналіз
(аналіз через синтез) як здатність виокремлення гене-
тично вихідної основи, абстрагування від зовнішніх,
неістотних особливостей; рефлексія як здатність люди-
ни до оцінювання своїх дій; планування (розумове
експериментування) як здатність до пошуку й побудови
системи можливих дій. Формування теоретичних
понять і відповідно розвиток теоретичного мислення

дає можливість підвищити якість знань: міцність
(повнота, тривалість, легкість і безпомилковість відтво-
рення, що забезпечується активною розумовою робо-
тою над матеріалом); глибину (кількість усвідомлених
суттєвих зв’язків і відношень у знаннях); системність
(усвідомлення певного об’єкта загалом з усіма його
елементами й відносинами).

Розглянутий спосіб формування понять отримав
назву класичного способу. Він складається з таких
процедур: 1) створення навчально-проблемної ситуації,
формулювання пізнавального завдання як осмислення
цієї ситуації; 2) забезпечення необхідною інформацією
для формування поняття (розповідь, опис та ін.);
3) застосування евристичної бесіди для відокремлення
й усвідомлення істотних ознак (як на емпіричному, так
і на теоретичному рівні); 4) формулювання визначення
поняття й уведення терміна (хоча можна починати фор-
мувати поняття з уведення нового терміна); 5) виконан-
ня учнями вправ на використання нового поняття;
6) використання засвоєного поняття для пізнання нових
суспільних явищ.

Для повноцінного засвоєння поняття «забобон»
учням треба запропонувати задачі на застосування
цього поняття. Наприклад: Андрій вірить, що циганська
меншість у його місті відповідальна за погане еконо-
мічне становище. Що це є: стереотип чи забобон? Які
докази можна навести «за» та «проти».

Отже, підвищення ефективності процесу засвоєн-
ня громадянознавчих понять має відбуватися у
таких напрямах: 1) уведення у зміст громадянської
освіти проблемної інформації (суспільні явища та
процеси мають подаватися в системі взаємозв’язків та
суперечностях); 2) планування у навчальному про-
цесі діяльності, яка передбачає засвоєння наукових
теоретичних понять (аналіз, синтез, узагальнення),
конкретно ця діяльність має здійснюватись під час
виконання творчих завдань і вправ на засвоєння та
застосування понять.

* Ильенков Э.В. Философия и культура. – М.: Политиздат, 1991. – С. 46.
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