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уЧАсникАм і нАуково-прАктиЧної конФеренції  
«АктуАльні проблеми громАдянської освіти тА виховАння:  

укрАїнський тА зАрубіжний досвід»

ШАновні уЧАсники конФеренції!

Щиро вітаю організаторів, учасників та гостей науковопрактичної конференції з початком 
 роботи.

Цей науковий форум присвячений актуальній темі сьогодення, адже громадянська освіта та ви
ховання є невід’ємною складовою розвитку і становлення громадянського суспільства в Україні, 
модернізації країни, якісних змін. 

Наукове зібрання вражає представництвом і тематикою виступів, які охоплюють назрілі пробле
ми громадянської освіти, мета якої – виховання громадянина, котрий цінує та готовий відстоювати 
ідеали свободи, демократичні цінності і права людини.

Конференція має водночас особливий характер, оскільки будує міцні відносини партнерства та 
співпраці з іншими державами.

Впевнений, що нинішня конференція стане вагомим кроком у зміцненні існуючих зв’язків та 
сприятиме обміну передовим досвідом і сучасними ідеями.

Переконаний, що науковопрактична конференція за міжнародною участю надасть нового по
штовху в організації наукових досліджень, можливість вітчизняним та закордонним фахівцям на
лагодити ефективне співробітництво, зробити вагомий внесок у подальший розвиток громадян
ської освіти в Україні. 

Бажаю конференції плідної роботи, а всім її учасникам – здоров’я, успіхів, добробуту!

З повагою, Василь Берташ
Голова обласної державної адміністрації
Рівненської області 



передмовА

Шановні читачі! Вашій увазі пропонується збірник статей, в яких розглядаються особливості 
формування суспільної свідомості, громадянської освіти та виховання та їх ролі у формуванні гро
мадянського суспільства. 

Сучасна епоха характеризується значною динамікою соціальних трансформацій. І якщо західні 
країни пройшли етапи розвитку громадянського суспільства, досягнувши при цьому адекватного 
рівня розвинутих політичних інституцій, то в Україні спостерігаємо перші кроки на шляху станов
лення громадянського суспільства. Цей сегмент політичної системи є слабким, відповідно – він 
привертає увагу дослідників і потребує ефективних заходів задля вирішення назрілих соціальних 
проблем. 

Громадянське суспільство в сучасній політичній науці використовується як у широкому, так і 
у вузькому значенні. У широкому розумінні це поняття охоплює всі сфери людської діяльності, 
які перебувають поза безпосереднім впливом держави та її інститутів. У вузькому значенні воно 
пов’язане з існуванням демократичних інститутів і правової держави, що забезпечує верховенство 
закону у всіх сферах суспільного життя. 

Досвід розвинених країн свідчить, що громадянське суспільство функціонує набагато ефектив
ніше, коли для цього створені відповідні сприятливі умови, серед яких традиційно виокремлюють 
наявність у членів суспільства розвиненої соціальної структури та розвиненої демократії. 

Не слід спрощувати це поняття, оскільки громадянське суспільство розглядається як складна й ба
гаторівнева система невладних зв’язків і структур. До нього входить розгалужена система незалежних 
від держави суспільних інститутів, що реалізують повсякденні індивідуальні й колективні потреби. 

Громадянське суспільство покликане виконувати основну функцію – найбільш повно задоволь
няти матеріальні, соціальні і духовні потреби його членів. В межах цієї основної функції громадян
ське суспільство виконує низку соціальних функцій. В українському контексті, у сфері академічної 
освіти, функціонально спрямованими та ефективними є конференції, форуми та семінари. Зазна
чену функцію доповнює інша – комунікативна, яка полягає в тому, щоб інформувати державу про 
інтереси громадян, задоволення яких можливе силами держави. Громадянське суспільство виконує 
стабілізуючу функцію через свої інститути й організації. Воно створює надійні структури, які є 
підґрунтям громадського життя. 

Громадянське суспільство передбачає відповідно високий рівень свідомості, активну пози
цію молоді в контексті політичного дискурсу, оновлену ціннісну шкалу, домінування соціальних 
пріоритетів перед власними, ефективну громадянську освіту, активне використання потенціалу 
молодіжних організацій в контексті формування активної громадянської позиції молоді. Такій 
комплексній меті підпорядкована низка статей укладеного збірника. Варто зазначити, що Україна 
переживає складний період становлення громадянського суспільства, тому проблема громадян
ської освіти гостро стоїть на порядку денному. Вона є визначним чинником, який суттєво впливає 
на рівень свідомості громадян. 

Визнаємо, що інститути громадянського суспільства в Україні не отримали належного розви
тку. Потрібно багато зусиль для того, щоб реформувати державу, суспільство і самого громадяни
на. Основними шляхами побудови громадянського суспільства в Україні є: підвищення політичної 
культури населення; формування справжніх інститутів громадянського суспільства як ринкового, 
так і неринкового характеру; розширення сфери судового захисту прав і свобод людини; піднесен
ня рівня суспільної свідомості; зміцнення свободи інформації та гласності, відкритості суспільства 
на основі міцних зв’язків із зарубіжним світом. 

В нагоді може стати не лише вітчизняний, а й зарубіжний досвід, який може посприяти зна
ходженню відповідей на актуальні питання. Вважаємо, що запозичення досвіду сусідніх держав у 
сфері громадянської освіти може стати додатковим позитивним чинником у формуванні громадян
ського суспільства.
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Сучасне громадянське суспільство в промислово розвинутих країнах світу складається зі зна
чної кількості самостійно діючих груп людей, що мають різну спрямованість. Так, структура гро
мадянського суспільства США є розгалуженою мережею різних добровільних асоціацій громадян, 
лобістських груп, муніципальних комун, добродійних фундацій, клубів інтересів, творчих і коо
перативних об’єднань, спортивних товариств, релігійних, суспільнополітичних організацій і со
юзів. Ці самостійні, незалежні від держави суспільнополітичні інститути часом протистоять один 
одному, борючись за довіру громадян, гостро критикують і викривають соціальне зло в політиці, 
економіці. моральності, в суспільному житті і на виробництві. 

На сьогоднішній день в Сполучених Штатах існує близько 1,5 мільйона громадських організа
цій. Ці незалежні добровільні союзи людей допомагають затвердити індивідуальну свободу, під
тримуючи при цьому стійкий громадський порядок. І хоча рух до спільної мети починають незна
йомі один одному люди, вони часто виявляються з однієї місцевості, однієї церкви, профспілки, 
ділового партнерства або молодіжної групи. Вони взаємодіють один з одним, ведуть переговори, 
розв’язують розбіжності, борються за загальну справу і намагаються переконати суспільство і уряд 
у своїй правоті – і все це без будьякого контролю з боку держави. Таким чином, громадянське сус
пільство через активну діяльність громадян виховує їх єдність і солідарність.

Через неурядові організації американці об’єднуються для вирішення місцевих проблем, таких як 
безпека дітей на дорогах, зниження рівня злочинності, покращення роботи шкіл (у США питання
ми освіти займаються місцеві органи влади), збільшення прозорості в роботі місцевої адміністрації 
тощо. Громадські організації займаються і загальнонаціональними питаннями, такими як реформа 
охорони здоров’я або реформа імміграційного законодавства. Деякі американські громадські ор
ганізації намагаються вирішувати глобальні питання, наприклад, такі організації, як Асоціація за 
контролем над озброєннями або Глобальний жіночий фонд.

В Україні сьогодні відбувається поступовий процес становлення громадянського суспільства, 
який ще дуже далекий від завершення. Міністерства, відомства, комітети, підкомітети та комісії 
демонструють неспроможність вивести країну із системної кризи, а тому зрозумілим є динамічний 
процес відчуження громадян від держави, влади і політики. За висновками вітчизняних політологів 
і соціологів, Україна є лідером серед постсоціалістичних європейських держав за рівнем недові
ри населення владним структурам. Нерозвиненість громадянського суспільства в Україні просте
жується у загрозливо низькому рівні залучення громадян до організованої громадськополітичної 
діяльності і дуже низькому рівні політичної ефективності (оцінка суб’єктом своєї змоги впливати 
на політичні події та рішення), що пов’язано із слабким розвитком правової системи у державі і 
правової свідомості у людей. Проте є й позитивні зміни. Перебіг сучасних політичних процесів в 
Україні свідчить про те, що громадянське суспільство активно долучається до вирішення соціаль
них, політичних і економічних проблем. 

У доповіді Національного інституту стратегічних досліджень «Про стан розвитку громадян
ського суспільства в Україні», оприлюдненій у 2012 році, міститься узагальнення кількісних по
казників та експертні оцінки стану розвитку громадянського суспільства в Україні, його проблем та 
перспектив. Проте, основне джерело офіційної інформації про стан розвитку громадянського сус
пільства – щорічний статистичний бюлетень «Громадські організації в Україні» Державної служби 
статистики України – має значні методологічні вади та взагалі не фіксує багато важливих показни
ків, тобто не дає можливості оцінити реальний стан розвитку громадського сектору. Заповнюють 
прогалини офіційних даних індивідуальні публікації, збірники наукових праць тощо. 

Сподіваємося, що це видання допоможе читачам краще зрозуміти сучасний стан громадянсько
го суспільства та громадянської освіти в Україні та спланувати свої дії щодо сприяння їх розвитку. 

Вважаємо, що укладений збірник є ще одним кроком у поступі України до розвинутого грома
дянського суспільства.

Анатолій худолій,
доктор політичних наук,
Національний університет «Острозька академія»



Foreword 

The conference proceedings offered to the attention of the readers represent to some extent intellectual 
outcomes of the activities undertaken within the frameworks of the Civic Education Project implemented 
by the Center for Democratic Leadership (CDL) in the years 2012 – 2013. Significant part of the contrib
uting authors was engaged in the work of seminars organized by the CDL for the teachers of civics and 
young community leaders. Thus, expertise and vision for the prospects of civic education development that 
they share in the articles and essays are based on firsthand experience and observations obtained through 
teaching civics in schools. 

The conference took place in the «Ostroh Academy» National University on June 19th, 2013.  The main 
objectives of the conferences included: opening up a wide forum for discussion of theoretic and practical 
aspects of teaching civics in contemporary Ukraine; discussing the progress, strengths and weaknesses of 
the Civic Education Project based on results of the final evaluation; coming up with improvements of the 
project strategy and curriculum improvements for the next academic year; promoting the project’s idea in 
other regions of Ukraine.

Conference participants, including school teachers and scholars from different universities, NGO lead
ers, public agencies representatives, community leaders came from the cities of Kyiv, Lviv, Kharkiv, 
Simferopol, Poltava, Zhytomyr, Zaporizhzhya, Mariupol, Donetsk, Dnipropetrovsk, Marganets, Rivne, 
Khmelnytsky, as well as from small Ukrainian towns and villages. 

The group session discussions were devoted to six broad dimensions of the problem of civic education 
implementation and effectiveness, more specifically: 1) civic education and civic consciousness of youth 
in the context of modern political discourse; 2) new values and priorities of civic education; 3) effective
ness of civic education: problems and solutions; 4) innovative teaching methods in civic education; 5) 
potential of youth NGOs in the context of development of active civic attitude of youngsters; and 6) experi
ence in implementing civic education in the foreign countries and possibility of its adaptation in Ukraine.

The first part of the conference proceedings represents a collection of scientific articles and working 
papers written by scholars and schoolteachers in which the authors discussed findings of their interdisci
plinary research focused on different issues arising in the process of civic education implementation. The 
major question most of them were trying to solve is the problem of why civic education in Ukraine has not 
yet become an effective and powerful tool of changes in the collective civic consciousness and dominant 
political culture and what should be done to change this situation. The readers will be able to find differ
ent answers to this question in the articles by Tetyana and Serhiy Bondar, Olena Zhadko, Larysa Redka, 
Dmytro Arabajiev, Roman Savonyuk, Nataliya Bohomolova, Dmytro Lykhovyd, Nataliya Kurylyuk and 
others. A separate dimension of the articles represents axiological approach, whereas authors argue about 
civic values and their fundamental role in civil society development (articles by Oksana Barlit, Olena Ra
dysh, Nadia Pavlyk, Olga Kocherga).   

Next significant part of the articles is devoted to the findings in which the applied aspects of teach
ing civics are discussed. In their searches for the most powerful didactic tools and methods to raise civic 
activism in young population and to instill a sense of responsibility for their community’s development 
and prosperity of the country in general, civic education practitioners offer valuable advice that can be em
ployed by their colleagues in other schools. Recommendations and reallife examples of teaching civics by 
Iryna Trubavina, Olena Hazizova, Lyudmyla Shabayeva, Tetyana Maletska, Oksana Danylova, Tetyana 
Shvets, and Svitlana Korolyuk could be particularly useful.

The conference organizers also decided to make the proceedings a public tribune for youngsters, will
ing to share their thoughts and ideas of how they can improve their community’s life and what they do to 
achieve this goal. Thus, the second part of the book is devoted to the essays by young promising leaders of 
school selfgovernment and young people who actively participate in community life coauthored by their 
civics teachers.   

In general, the most critical problems in the process of implementing civic education in Ukraine could 
be formulated into the following research questions discussed in the presented articles:
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1) Why did various pedagogic, ethical, psychological and informational interventions in Ukraine give 
unexpected results of at minimum political apathy and at most a widespread idea favoring centralized and 
coercive power of the strong state? 

2) What factors turn the process of development of democratic political culture backward and how can 
civic education change this dangerous trend? 

3) Why didn’t state authorities, civil society groups, international actors who support civic education in 
Ukraine, manage to achieve their goals in the development of a wellthoughout civic education curricula 
and implementation of effective pedagogic methods?  

4) and most important What should be done differently and how exactly to turn civic education into a 
powerful instrument of positive changes in civic consciousness of young Ukrainians?  

Studying these problems in depth and learning the widespread ideas, perceptions, and practical mani
festations that describe the process of democratic transition in Ukraine may even raise the question of 
whether it is genuinely possible to change civic consciousness in this country with the help of civic educa
tion as the main instrument?   

These and other questions were raised and actively discussed at the conference. The primary goal of the 
organizers was to initiate a debate on the mentioned issues among the people who represent the most active 
and responsible part of Ukrainian population, including civic education teachers, school administration, 
local authorities, youth organizations and community leaders as well as active high school and university 
students. 

The discussions of the problems in the process of implementation of civic education in Ukraine resulted 
in the recommendations developed by conference participants as a common initiative that was sent to the 
Ministry of Education and Science of Ukraine. Electronic version of the conference proceedings are avail
able for public for free on the website of the Center for Democratic Leadership. 

The conference was just one of the activities undertaken in the frameworks of Civic Education Proj
ect of our organization. The major focus of the project is on developing effective curriculum, interesting 
course materials and applying innovative methods in teaching civic education in the schools of small 
Ukrainian towns and villages where democracy is extremely weak and where trust to government institu
tions is very low. Another important goal of the project is to not only teach students democratic theory but 
also to develop in youth effective practical skills of democratic participation.  

Our project has become possible thanks to the grant of the Alumni Engagement Innovation Fund of the 
Bureau of Educational and Cultural Affaires of the United States Embassy. Civic Education Project was 
the first initiative of the Center for Democratic Leadership, a young nonprofit organization founded by the 
alumni of the USAID funded programs in the summer 2012. Therefore, we express our deep gratitude and 
appreciation of this important support coming from American people. 

A great part of our success was possible thanks to not only financial, but also intellectual support of 
civic education experts from the USA. The very idea of the project emerged when I discussed the issues 
of democratic transition of Ukraine with the administration and staff of the National Conference of State 
Legislatures (NCSL), Denver, CO, where I was on Legislative Education and Practice Fellowship Program 
in the year 2009. Dr. Karl Kurts, the Director of the Trust for Representative Democracy, suggested that 
civic education could be an effective tool to further democratic development in Ukraine. I was fortunate 
to be engaged in different activities of the Trust for Representative Democracy, including Project Citizen 
conference and the conference of civic education program coordinators where I was fortunate to learn a 
lot about management of civic education programs in different states of the USA. I must admit that from 
my observations and engagement into the work of the educational program of the Trust for Representative 
Democracy I drew upon the ideas for the Civic Education Project of our organization.  

Our project is a longterm initiative aimed at enhancing the process of civil society development in 
Ukraine by civic education. The target audience of the project includes civic education teachers, children 
and young people mostly from small Ukrainian towns and villages remote from big industrial cities where 
residents are usually economically and socially in a more disadvantageous position, vulnerable and usu
ally unable to stand against the effects of corruption and power abuse and thus incapable in these settings 
of developing skills of democratic participation, civic activism and defense of their citizen rights. The 
major problem civics teachers in these regions have is the lack of updated, modern, interestprovoking and 
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creative teaching materials that they may use in class work. This situation leads to deep disillusionment in 
democracy and distrust to power authorities in people who suffer from inability to have impact on policy
making. 

Implementation of the project revealed three deep problems, i.e.: incoherence between the low level of 
political culture and passive civic attitude of the teachers and openness in perception, braveness and readi
ness to initiate changes in young people; and the rigid, outdated and ineffective curriculum and methods of 
teaching civics in Ukrainian schools. 

The first conference of the Civic Education Project participants revealed that there is a serious need of 
putting the issues of civics on the agenda of public educational agencies and policymakers, community 
leaders and Ukrainian society in general. We hope that materials presented here will be informative, useful 
and inspiring for the readers and will encourage them to contribute to our project activities, including the 
second annual conference on civic education next year.

dr. olha Batishcheva
Director of the Center for Democratic Leadership
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