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розпорядженням Кабінету Міністрів України  
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 КОНЦЕПЦІЯ  

розвитку громадянської освіти в Україні  

 



 Громадянська освіта в цій Концепції розуміється як 

навчання та громадянське виховання на основі 

національних та загальнолюдських цінностей. 

 Громадянські компетентності поруч із соціальними 

включені до восьми основних компетентностей для 

навчання протягом усього життя Рекомендаціями 

Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 18 грудня  

2006 року.  

 



 Основними стратегічними напрямами громадянської  

освіти є: 

 правова освіта громадян, зокрема в частині розуміння 

та вміння реалізовувати власні конституційні права та 

обов’язки; 

 посилення здатності брати участь у суспільному житті 

та використовувати можливості впливу на процеси 

прийняття рішень на всеукраїнському та місцевому 

рівні (реалізація права на участь). 

 



 Виховний процес повинен бути невід’ємною складовою 

всього освітнього процесу та орієнтуватися на духовні 

цінності Українського народу (національна самосвідомість, 

ідентичність, самобутність, гідність, соборність, свобода), 

загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні 

(гідність, чесність, справедливість, повага до інституту сім’ї, 

турбота, повага до себе та інших людей) та соціально-

політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, 

повага до рідної мови та культури, патріотизм, шанобливе 

ставлення до навколишнього природного середовища, 

повага до закону, відповідальність та солідарність). 

 



 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. 

 



 Завданнями громадянської освіти є: 

 формування громадянської (державної), національної та 
культурної ідентичності; сприяння розвитку української мови, 
підвищення духовного рівня Українського народу та усвідомлення 
його моральних норм;  

 формування поваги до честі та гідності людини, до прав та свобод 
людини, здатність їх захищати; 

 формування громадянської відповідальності за суспільно-політичні 
процеси, набуття навичок здійснювати демократичне управління 
на місцевому рівні та навичок участі громадян у веденні 
державних справ; 

 формування і розвиток критичного мислення та медіаграмотності, 
вміння їх практичного застосування; 

 



 впровадження ідей інклюзивного навчання; 

 формування активної життєвої позиції, здатності до 

громадських ініціатив та волонтерства; 

 формування навичок конструктивної міжособистісної та 

суспільної взаємодії, яка ґрунтується на взаємоповазі, 

обміну досвідом і співпраці; впровадження принципів 

солідарності та турботи про спільне благополуччя. 

 



 Основними громадянськими компетентностями є: 

 розуміння власної громадянської (державної), 
національної та культурної ідентичності, повага до 
інших культур та етносів; 

 здатність берегти українські традиції та духовні 
цінності, володіти відповідними знаннями, вміннями та 
навичками, спроможність реалізувати свій потенціал в 
умовах сучасного суспільства; 

 розуміння значення національної пам’яті та її впливу на 
суспільно-політичні процеси; 

 



 знання європейських цінностей, зокрема принципів 
демократії, та здатність застосовувати їх у повсякденному 
житті; розуміння та сприйняття цінності прав та свобод 
людини, вміння відстоювати свої права та права інших; 
розуміння та сприйняття принципів рівності та 
недискримінації, поваги до гідності людини, толерантності, 
соціальної справедливості, доброчесності, вміння втілювати 
їх у власні моделі поведінки, здатність попереджувати та 
розв’язувати конфлікти; 

 знання та розуміння державного устрою, державного 
управління у всіх сферах суспільного життя на 
всеукраїнському та місцевому рівні; 

 



 знання та розуміння державного устрою, державного 

управління у всіх сферах суспільного життя на 

всеукраїнському та місцевому рівні; 

 знання механізмів участі у суспільному, суспільно-

політичному та державному житті та вміння їх 

застосовувати разом з прийняттям рішень на 

всеукраїнському та місцевому рівні; відповідальне 

ставлення до своїх громадянських прав і обов’язків, 

пов’язаних з участю в суспільно-політичному житті;  

 



 здатність формувати та аргументовано відстоювати 
власну позицію, поважаючи відмінні думки/позиції, 
якщо вони не порушують прав та гідності інших осіб; 

 здатність критично аналізувати інформацію, розглядати 
питання  
з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення; 

 здатність до соціальної комунікації та вміння 
співпрацювати для розв’язання  проблем спільнот 
різного рівня, зокрема шляхом волонтерської 
діяльності. 

 



 Принципи реалізації Концепції 

 Концепція реалізується на основі принципів освітньої 

діяльності, зазначених у Законі України “Про освіту”. У 

процесі громадянської освіти застосовуються такі 

підходи: 

 підхід “навчання через участь”, що передбачає 

залучення учасників освітнього процесу до діяльності, 

співуправління та практичного вирішення питань у 

колективах; 

 



 наскрізний підхід, що передбачає надання 

громадянської освіти державними та/або 

недержавними інституціями, які співпрацюють одна з 

одною; присутність у всіх навчальних дисциплінах на 

всіх рівнях освіти — від дошкільної до освіти дорослих і 

в усіх видах освіти — формальній, неформальній та 

інформальній; 

 поступальний підхід, що передбачає формування 

громадянських компетентностей на основі попередньо 

отриманих компетентностей. 

 



 Система громадянської освіти 

 Система громадянської освіти охоплює всі складники 

освіти, рівні і ступені освіти, стандарти освіти, заклади 

освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників 

освітнього процесу, органи управління у сфері освіти, а 

також нормативно-правові акти, що регулюють 

відносини між ними. 

 



 Основними змістовими напрямами громадянської освіти є: 

 права людини та громадянина; 

 участь громадян та інститутів громадянського суспільства у 
веденні державних справ; 

 використання судової системи для захисту громадянських 
прав; використання інших механізмів захисту прав людини 
на національному та міжнародному рівні; 

 участь громадян та інститутів громадянського суспільства у 
формуванні та реалізації державної політики, вирішенні 
питань місцевого значення, процесах прийняття рішень на 
різних рівнях; відповідальне ставлення до своїх обов’язків; 

 



 національно-патріотичне виховання; 

 критичне мислення; 

 медіаосвіта; 

 волонтерська діяльність. 

 



 Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, інститути громадянського суспільства 

та заклади освіти різних форм власності відповідно до 

основних змістових напрямів громадянської освіти 

забезпечують досягнення в освіті таких результатів: 

 



 за складниками освіти: 

 повна загальна середня освіта, спеціалізована та 
позашкільна освіта 

 - формування активної життєвої та громадянської позиції, 
здатності брати участь у житті суспільства, органів 
самоврядування закладів освіти та управлінні на різних 
рівнях, зокрема у волонтерській діяльності; 

 - надання знань, сприяння формуванню розуміння та 
усвідомлення беззаперечної цінності прав людини та прав 
дитини, набуттю здатності застосовувати та захищати свої 
права; 

 -  



 - сприяння формуванню розуміння цінностей правової 
держави (правопорядку), поваги до Конституції України, 
державної мови та державних символів, усвідомленню та 
дотриманню своїх громадянських обов’язків; 

 - сприяння засвоєнню демократичних норм, цінностей і 
моделей поведінки як відповідальних громадян; 

 - створення умов для знайомства та включення у життя 
громади, участі 
у врядуванні, формування здатності брати на себе 
відповідальність; 

 - сприяння взаємоповазі, мирному врегулюванню конфліктів, 
виробленню консенсусу, сприйняттю чесного компромісу; 

 



 - сприяння усвідомленню важливості свободи думки, совісті 
та висловлювань, формуванню здатності аргументувати свої 
думки публічно; 

 - сприяння усвідомленню власного почуття гідності та 
усвідомленню гідності інших осіб через розпізнання та 
оцінювання своїх позитивних рис та позитивних рис інших 
осіб, співставлення себе з іншими членами суспільства, 
формування здатності результативно працювати в команді на 
основі розподілу відповідальності та обов’язків у ній; 

 - сприяння застосуванню проектного підходу до здійснення 
діяльності, формуванню розуміння необхідності здорової 
конкуренції; 

 



 Педагогічні і науково-педагогічні працівники та інші 

суб’єкти, які провадять педагогічну діяльність для 

реалізації громадянської освіти, повинні: 

 дотримуватися ціннісних орієнтирів громадянського 

суспільства  

у повсякденному житті та застосовувати їх у 

педагогічній практиці; 

 володіти громадянськими компетентностями; 

 поважати конституційні права громадян; 

 



 вміти формувати громадянські компетентності у 

громадян; 

 настановленням і особистим прикладом утверджувати 

повагу до держави, державної мови та державних 

символів, суспільної моралі та суспільних цінностей, 

зокрема справедливості, патріотизму, гуманізму, 

толерантності, працелюбства. 

 



 Усі програми, що впроваджуються в закладах освіти та 

спрямовані на розвиток дітей як особистостей, 

застосовуються до  неповнолітніх педагогічними, 

науково-педагогічними працівниками та іншими 

суб’єктами, які провадять педагогічну діяльність, з 

письмового дозволу їх батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

 


