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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Проблема громадянської соціалізації 

студентів є однією з найбільш важливих у процесі державотворення в Україні. 



Насьогодні  спостерігається тенденція негативного ставлення і неприйняття 

громадянських норм і цінностей. 

Значний інтерес до громадянської соціалізації останнім часом зумовлений 

також тим, що відпрацьовані роками механізми традиційної соціалізації стали 

давати збій. У сучасному світі зростає масив десоціалізованих людей, розгортає 

свою потужність феномен аномії. Особливо поширена ця тенденція в 

молодіжних колах. Саме тому в умовах реформування нашого суспільства слід 

говорити не просто про соціалізацію студентів, а про громадянську 

соціалізацію, яка є сукупністю багатьох напрямків та векторів соціалізації 

(політичної, правової, екологічної, естетичної та ін.) і сприяє формуванню 

справжніх громадян своєї країни – шануючих державу, освідчених, 

цілеспрямованих і діяльних. 

Проблема громадянськості індивідів знайшла своє відображення у 

вітчизняній і зарубіжній філософії (Гегель, Платон, В.Плахотний, Л. Сохань). 

Громадянську спрямованість особистості в онтогенезі досліджують і психологи 

(І. Бех, А. Маслоу, Ж. Пьєже, В. Франкл). До проблеми громадянського 

виховання зверталися Я. Коменський, А. Макаренко, І. Огієнко, С. Русова, В. 

Сухомлинський, К. Ушинський. В останні роки з проблем громадянського 

виховання захищено ряд дисертаційних робіт.  

Формування громадянських цінностей – це процес засвоєння особистістю 

соціокультурного досвіду, який дозволяє людині відчувати себе юридично, 

соціально, морально й політично дієздатною. До основних громадянських 

цінностей належить моральна і правова культура, яка виявляється в почутті 

власної гідності, внутрішньої свободи особистості, здатної виконувати свої 

рольові обов`язки, у дисциплінованості, повазі до інших громадян, до держави, 

владних структур, у гармонійному поєднанні патріотичних, національних та 

міжнаціональних почуттів. 

Утвердження громадських цінностей має здійснюватись із чітко 

усталеною громадянською позицією. Це має бути цілеспрямований творчий 

педагогічний процес, реалізація якого має здійснюватись для розв’язання 

суперечностейстей, їх подолання в активній, педагогічно спрямованій і 

взаємопов`язаній діяльності студентів і викладачі. 



Актуальність формування громадянських цінностей в Україні 

зумовлюється водночас процесом відродження нації. 

 Ці процеси потребують формування громадянської культури (важливу 

роль щодо цього відіграють усі ланки системи освіти загалом і громадянська 

освіта та виховання зокрема, особливо в суспільстві перехідному, де вони не 

тільки підтримують, а й закладають основи демократичної ментальності). 

Враховуючи актуальність окресленої проблеми та її недостатню 

розробленість, зумовлено вибір теми нашого дослідження: «Аксіологічні 

характеристики громадянської соціалізації студентів». 

Об’єкт дослідження – процес громадянської соціалізації студентів. 

Предмет дослідження – вплив соціально-педагогічних чинників на 

аксіологічні характеристики  громадянської соціалізації студентів.  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, змістовно розробити й 

експериментально перевірити  соціально-педагогічні чинники, які сприяють 

громадянській соціалізації студентів під кутом зору їх цінностей (моральних, 

естетичних та ін.) 

Відповідно до об’єкту предмету, мети, визначено завдання дослідження: 

 проаналізувати базові поняття «аксіологіний», «характеристика», 

«громадянська соціалізація», «студент»; 

 визначити соціально-педагогічні чинники, які сприяють громадянській 

соціалізації студентів під кутом зору їх цінностей (моральних, естетичних 

та ін.); 

 розробити рекомендації щодо організації громадянської соціалізації 

студентів з врахуванням аксіологічних характеристик. 

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 

використаної літератури. 



Загальні висновки 

Вивчення і аналіз соціально-педагогічної літератури та опрацюванні 

результати дослідження дозволили зробити такі висновки:  

1.Тлумачення понять «аксіологічні характеристики» як ціннісні 

визначення істотних, характерних особливостей, ознак соціалізації студентів, 

які реалізують себе не тільки як вірнопідданими держави, але і як особистості, 

що володіють всіма правами і свободами; «громадянський» як той, який 

властивий свідомому громадянинові, спрямований на користь суспільства; 

«соціалізація» як процес засвоєння людиною певної системи знань, норм, 

цінностей, які дозволяють їй функціонувати як повноправний член суспільства; 

включає як цілеспрямований вплив на особистість (виховання), так і стихійний, 

спонтанні процеси, що впливають  на її формування; «студент» як той, хто 

навчається у вищому навчальному або середньому спеціальному навчальному 

закладі допомогло усвідомити громадянську соціалізацію як інтегративну 

якість особистості, що включає в себе соціальні, моральні, професійні погляди і 

громадянські почуття, вольові та інтелектуальні властивості, досвід 

педагогічної громадянської діяльності, громадської участі, громадянські 

компетенції, необхідні для соціально-значущих цілей і позитивних результатів. 

2. Визначено чинники впливу на перетворення індивідуума в 

повноцінного, активного громадянина. Серед них громадянська і законодавча 

система, інститути – сім'я і школа, засоби масової інформації. Усе це формує 

почуття громадянського обов'язку і громадянської самовпевненості індивідуума 

в суспільстві. 

Об'єктивно громадянська соціалізація виступає як характеристика 

громадянського суспільства, його духовний субстрат, то суб'єктивно, 

громадянська соціалізація виступає як міра активності індивіда, характеристика 

індивіда, яка може бути сформована шляхом цілеспрямованої діяльності. 

Необхідність і можливість свідомого і цілеспрямованого формування громадян 

як носіїв громадянської культури очевидна і ця ідея присутня у сучасних 

вчених. Щоб сформувати громадянське суспільство, потрібно сформувати 

громадянську культуру, тобто складові її компоненти: когнітивний, 

мотиваційно-ціннісний, емоційно-оцінний і поведінковий. 



Процес формування громадянської культури визначає все громадянське 

середовище, що представляє собою сукупність інституційних та інших 

утворень, з якими люди вступають у безпосередній контакт і враховують у 

своїй діяльності. Ця діяльність опосередковується певним комплексом 

цивільних знань і умінь.  

Однією з умов формування громадянської соціалізації студента є 

використання особистісно-діяльнісних та інтерактивних технологій, які є 

одними з найбільш адекватних з точки зору становлення громадянських 

компетентностей і гуманістичних демократичних цінностей. Вони створюють 

необхідні умови як для становлення і вдосконалення комунікативної 

компетентності через включення учасників освітнього процесу в осмислене 

проживання та переживання індивідуальної та колективної діяльності, так і для 

усвідомлення і прийняття ними громадянських цінностей, для накопичення 

досвіду громадянської діяльності. Дані технології сприяють формуванню 

навичок і вмінь, необхідних кожній людині в реальному житті, виробленню 

системи особистісних цінностей, створюють атмосферу співробітництва, 

взаємодії будучи, однією з умов формування громадянської соціалізації. 

3.Майбутньому соціальному педагогу у своїй роботі слід враховувати 

проблема соціалізації особистості студента, які розглядаються у кількох 

напрямах: а) формування особистості студента, який здатний успішно 

виконувати функції громадянина держави; б) формування особистості студента, 

який повинен оволодіти нормами моралі свого народу, його національними 

традиціями, і вчитися використовувати їх у своїй практичній діяльності; в) 

формування особистості студента, який відкритий новому досвіду, толерантний 

до ситуації неоднозначності, вміє вирішувати складні життєві ситуації; г) 

формування соціально активної особистості студента, який готується до 

виконання в суспільстві активно життєвої позиції. 

Саме залучення студентів до громадської діяльності, сприятиме 

формуванню у них значущих громадянських якостей, а відповідно і розвиток 

громадянської соціалізації, як найважливішої особистісної характеристики 

майбутнього спеціаліста. 
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