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У статті розглянуто проблему сутності і змісту громадянської компетентності майбутнього педагога в 
умовах підготовки молоді до життя та праці на засадах демократії. На основі аналізу фахової літератури визначено 
поняття "громадянська компетентність майбутнього педагога”. Проаналізовано зміст громадянської освіти, що 
забезпечує формування громадянської компетентності особистості. Досліджено зміст громадянської компетентності 
учнів ЗНЗІ -  ІІІ ступенів. Проведено його порівняльний аналіз за знаннєвим, діяльнісним та оціночно-поведінковим 
критеріями. Визначено зміст громадянської компетентності студентів вищого педагогічного навчального закладу.
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В статье рассмотрена проблема сущности и содержания гражданской компетентности будущего педагога 
в условиях подготовки молодежи к жизни и труда на принципах демократии. На основе анализа профессиональной 
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THE NATURE AND CONTENT OF THE CIVIC COMPETENCY OF FUTURE PEDAGOGUE
The article deals with the problem o f the essence and content o f the civil competence o f the future
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pedagogue in conditions o f the preparation o f youth for life and work according to the principles o f democracy. 
The author indicates the relationship between the willingness o f citizens to the governance o f country and the 
stability o f its development. The article deals with the training the young people fo r  life and work in the 
democratic society during the various stages o f its development. The author consideres the results o f the training 
o f future pedagogues in the pedagogical high school on the basis o f the competence approach as a key 
methodological tool o f the implementation the goals o f the Bologna process. The author analyzes the glossary 
o f UNESCO, the expert opinions o f the Council o f Europe, the Law o f Ukraine "About Higher Education" and 
the National Education, the definitions o f the concept "a competence" in the Higher Education glossary. The 
author presents the division o f competences into the general and professional (the subject-specific) and the 
results o f the Lisbon Conference, where the list o f key (general) and individual competencies was defined. The 
article singles out the achievements o f the Ukrainian scientists regarding (the general) and professional 
competencies. Based on the analysis o f professional literature, the concept "the civil competence o f the future 
pedagogue" is defined. The author consideres the achievements o f the modern researchers concerning the 
abilities, those provide the civic competence. The content o f the civic education that ensures the formation o f 
civil competence o f the individual is analyzed. The article investigates the content o f civic competency o f pupils 
in the secondary school, which includes the specialized knowledge, skills, the ways o f thinking and behavior. Its 
comparative analysis is carried out on the basis o f cognitive, activity and evaluation-behavioral criteria. The 
author determines the content o f civil competence o f the students o f higher pedagogical educational institution.

Keywords: a civil competence, democracy, a future pedagogue, preparation, the content o f civil competence 
o f students o f higher pedagogical educational institution.
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По стан о вка  проблем и. У сучасних 
умовах розбудови Української держави 
спостерігається тенденція активного 

розвитку дем ократії, основу якої становить 
положення, що єдиним легітимним джерелом 
влади є народ. У зв ’язку з цим, чим краще 
громадяни будуть підготовлені до управління 
державою, тим стабільніш им буде її поступ. 
Важливого значення набуває підготовка молоді 
до життя та праці в умовах демократичного 
суспільства на різних етапах його розвитку [4]. Її 
забезпечення покладене на систему освіти та 
реалізується через педагога.

У з в ’язку з цим, актуальності набуває 
формування гром адянської ком петентності 
майбутніх педагогів, які прийматимуть активну 
участь у розвитку інтелектуальної та духовної 
основи суспільства через: виховання та учіння 
підростаючого покоління; створення умов для 
набуття молоддю соціального і професійного 
досвіду; передання та розвиток духовних надбань 
українського народу; досягнення високої культури 
міжнаціональних взаємин; формування у молоді 
духовності, фізичної досконалості, моральної, 
естетичної, правової, трудової та екологічної 
культури. Не зважаю чи на значну кількість 
напрацювань (П Вербицька, О. Войтенко, О. Дем’янчук,
І. Ігнатова, П. Кендзьор, І. Костюк, А. Мазак, С. Позняк,
О. Пометун, М. Рогозін, О. Сухомлинська та ін.) 
дана тематика потребує подальших досліджень із 
урахуванням специфіки сфери її застосування.

М ета  с татт і -  дослідити сутність і зміст 
громадянської компетентності майбутнього 
педагога.

В иклад основного матеріалу дослідження.
Зважаю чи на те, що результати підготовки 
майбутніх педагогів у вищому педагогічному

навчальному закладі базуються на їх описі в 
терм ін ах  ком петентностей , то у процесі 
дослідження був застосований компетентнісний 
підхід, як ключовий методологічний інструмент 
реалізації цілей Болонського процесу [3, 28]. На 
думку А.Ю. Петрова, компетентнісно-орієнтована 
освіта спрямована на комплексне засвоєння знань 
і способів практичної діяльності, які забезпечують 
успішне функціонування людини у ключових 
сферах життєдіяльності в інтересах як її самої, так 
і суспільства, держави [5, 85 -  86].

Відповідно до закону “Про вищу освіту” (2014) 
ком петентність визначається як динам ічна 
комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і 
гром адянських якостей, м орально-етичних 
цінностей, яка визначає здатність особи успішно 
здійснювати професійну та подальшу навчальну 
діяльність і є результатом навчання на певному 
рівні вищої освіти [2; 3, 28 -  29]. Разом з цим, у 
глосарію  Ю НЕСКО не виокрем лено 
“ком петентність” як окреме поняття, проте 
зустрічається  терм ін  “освіта, заснована на 
компетентності”, що тлумачиться як “освіта, що 
базується на описі, вивченні й демонструванні 
знань, навичок, поведінки й відносин, необхідних 
для будь-якої певної ролі, професії або кар’єри” 
[6, 96].

На думку експертів Ради Європи, оволодівши 
відповідними компетентностями, які охоплюють 
певний рівень знань, умінь, ставлень, людина 
зможе здійснювати складні поліфункціональні, 
поліпредметні, культуродоцільні види діяльності; 
ефективно вирішувати відповідні проблеми, 
тобто стати спеціалістом, здатним реагувати на 
нові запити часу [5, 90].

В ідповідно до Н аціонального освітнього
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глосарію вищої освіти компетентності поділяються 
на загальні та фахові. Загальні компетентності 
формуються у здобувача вищої освіти в процесі 
навчання за даною освітньою програмою, але 
мають універсальний характер і можуть бути 
перенесені із контексту однієї освітньої програми 
в іншу. Фахові (предм етн о-сп ециф ічн і) 
компетентності безпосередньо визначаються 
освітньою  програм ою  та кваліф ікацію  
випускника, забезпечую ть індивідуальність 
кожній освітній програмі [3, 24, 66].

Серед зарубіжних досліджень у даній галузі 
доцільно виокремити результати Лісабонської 
конференції, де був визначений перелік ключових 
(загальних) компетентностей особистості: 1) навички 
рахування та письма; 2) базові компетентності у 
галузі м атем атики природничих наук та 
технологій ; 3) інозем ні мови; 4) здатн ість 
н а в ч а ти с я ; 5) п ід п р и є м н и ц ь к і н а в и ч к и ; 
6 )  соц іальні навички; 7) інф орм аційн і 
комунікаційні технології; 8) загальна культура.

Українські вчені до ключових (загальних) 
компетентностей фахівця відносять: 1) навчальну 
(у м ін н я  в ч и т и с я ); 2) за гал ьн о ку л ьту р н у ; 
3 ) гром адянську; 4) ком петентності з 
інформаційних та комунікаційних технологій; 
5) соціальну; 6) підприємницьку; 7) здоров’я 
зберігаючу [5, 88 -  90].

Зважаючи на те, що предмет дослідження 
становить гром адянська ком петентність 
майбутнього педагога, то розглянем о її 
детальніш е. Вона є складним особистісним 
утворенням , що виникає в результаті 
громадянської освіти, основним завданням якої є 
формування та розвиток почуття приналежності 
до суспільства [1, 106]. Гром адянська
ком петентність майбутнього педагога -  це 
динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 
навичок, способів м ислення, проф есійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально- 
етичних цінностей, яка дозволяє усвідомлено, 
відповідально й еф ективно реалізовувати 
громадянські обов’язки та права у суспільно- 
політичній  та  навчальній  д іяльн ості, 
користуватися свободами, займати активну 
гром адянську позицію  з метою розвитку 
демократичного суспільства, бути патріотом своєї 
держави, шанобливо ставитися до народів і культур 
інших країн [на основі 2; 3, 28 -  29; 7, 11, 37].

Сучасні вітчизняні дослідники зазначають, що 
гром адянська ком петентність передбачає 
володіння такими здатностями:

- ор ієнтуватися у проблем ах сучасного 
суспільно-політичного життя в Україні, знати 
процедури участі в д іяльн ості політичних

інститутів дем ократичної держ ави, органів 
місцевого самоврядування;

- застосовувати процедури й технології захисту 
власних інтересів, прав і свобод своїх та інших 
громадян;

- виконувати громадянський обов’язок у межах 
місцевої громади та держави загалом;

- застосовувати способи і стратегії взаємодії з 
органами державної влади на користь собі й 
громадянському суспільству;

- використовувати способи діяльності й моделі 
поведінки , що відповідаю ть чинному 
законодавству України, задовольняють власні 
інтереси особи та  захищають права людини й 
громадянина;

- робити  свідомий вибір, застосовувати 
демократичні технології прийняття індивідуальних 
та колективних рішень, враховуючи інтереси й 
потреби громадян, представників певної спільноти, 
суспільства та держави [5, 89; 7, 5 -  6].

Згідно з Концепцією громадянської освіти в 
школах України (розробленою групою українських 
педагогів у рамках проекту “Освіта для демократії 
в Україні”, 2001) її складовими є: 1) громадянські 
знання, на основі яких формуються уявлення про 
форми і способи функціонування особистості в 
політичному, правовому, економічному, 
соціальному та культурному полі демократичної 
держави; 2) громадянські вміння та досвід участі 
в соціально-політичному житті суспільства і 
практичного застосування знань; 3) громадянські 
чесноти -  норми, установки, цінності та якості, 
притам анні гром адянинові дем ократичного 
суспільства.

Д ослідж ення змісту гром адянської 
ком петентності учнів ЗНЗ І -  ІІІ ступенів 
показало, що у:

а) початковій школі учень має:
- зн а т и : національні та загальнолю дські 

цінності; про державу, закони, права та обов’язки 
людини, громадянина; правила спілкування з 
однолітками та  дорослими і норми поведінки у 
різних ситуаціях, включаючи спілкування в 
сім’ї;

- ум іт и: спілкуватися з однолітками та 
дорослими; колективно обговорювати проблеми; 
робити свідом ий вибір; брати участь у 
колективній діяльності сім’ї та класу, ухваленні 
колективних рішень; залучатися до суспільно 
корисної діяльності; висловлювати і пояснювати 
власну точку зору;

- виявляти в поведінці та оцінках: повагу до 
прав лю дини, закону; прагнен ня до 
справедливості, чесн ість, відповідальність; 
визнання та  спри йняття  багатом анітності;
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патріотизм ; повагу до національної історії, 
культури, мови, традицій;

б) основній школі учень має:
- знат и: національні та загальнолюдські 

цінності; права людини і права дитини, зокрема 
м еханізми їх захисту, права і о б о в’язки 
громадянина; про громадянське суспільство; про 
процеси ухвалення суспільних рішень і форми 
участі громадян у житті громади та суспільства в 
цілому; про основи співпраці та спілкування з 
іншими та залагодження конфліктних ситуацій;

- уміти: взаємодіяти з учителями, адміністрацією 
школи, дорослими членами місцевої громади; 
реалізовувати та відстоювати свої права й законні 
інтереси; ефективно спілкуватися, розпізнавати 
стереотипи; свідомо обирати способи дії та 
поведінки і діяти відповідально; застосовувати 
демократичні процедури ухвалення рішень; брати 
участь в д іяльн ості органів учнівського 
самоврядування, волонтерській діяльності в 
гром аді; критично сприйм ати інф ормацію , 
самостійно її досліджувати та застосовувати; 
формулювати, висловлювати та аргументувати 
власну позицію ; брати участь у дискусії; 
залучатися до колективної діяльності (співпраці 
в команді) та оцінювати її результати;

- виявляти в поведінці та оцінках: відчуття 
власної гідності, шанування прав людини та 
свободи особистості, повагу до закону, свідоме 
ставлення до обов’язків і відповідальність за 
власні вчинки і поведінку; прагнен ня до 
справедливості, р івноправності; активну та 
відповідальну громадянську позицію; розуміння 
світу як багатом анітного; толеран тн ість; 
патріотизм , повагу до національної історії, 
культури, мови, традицій;

в) старшій школі учень має:
- знати: демократичні, національні, європейські 

та загальнолюдські цінності; сутність демократії, 
права та  свободи лю дини і гром адянина, 
механізми їх захисту; громадянське суспільство, 
політичну систему та м еханізм и її 
функціонування, процеси ухвалення суспільних 
ріш ень і форми участі гром адян  у житті 
суспільства на місцевому, національному, 
європейському та світовому рівнях, контроль 
громадян над владою; роль ЗМІ у суспільному 
ж итті; процеси  європейської ін теграц ії та 
глобалізації; суть ринкових відносин, економічні 
чинники розвитку демократичного суспільства; 
соціально ефективну поведінку особистості;

- уміти: орієнтуватися у проблемах сучасного 
суспільного життя в Україні, Європі та світі, 
визначати власну позицію щодо їх вирішення; 
взаєм одіяти  з органам и держ авної влади,

місцевого самоврядування та використовувати 
засоби громадського впливу на владні структури; 
реалізовувати та  послідовно обстою вати і 
захищ ати свої права й інтереси; ефективно 
спілкуватися, долати стереотипи, войовничий 
націоналізм , расизм і нетерпимість, робити 
свідом ий вибір та д іяти  відповідально; 
застосовувати демократичні технології ухвалення 
колективних рішень, враховуючи власні інтереси 
і потреби інш их гром адян; брати участь в 
діяльності органів самоврядування, волонтерській 
діяльності в громаді; реалізовувати та відстоювати 
свої права як суб’єкта ринкових в ідносин, 
споживача і платника податків; орієнтуватися в 
умовах вільного ринку; володіти способами 
отрим ання інф орм ації з р ізни х дж ерел, 
використовувати ЗМІ, Інтернет-ресурси та ІКТ; 
критично мислити.

- виявлят и в повед інц і та оцінках: 
усвідом лення ц інності лю дини як вищ ої 
соціальної цінності; повагу до її прав і свобод, 
закону; прагнення до суспільної справедливості, 
р івноп равності; активну та відповідальну 
громадянську позицію, розуміння громадянського 
обов’язку; плюралізм, міжкультурне взаєморозуміння 
і толерантність; усвідомлення глобальної 
взаємозалежності та особистої відповідальності; 
патріотизм , повагу до національної історії, 
культури, мови, традицій [7, 6 -  10].

На основі порівняльного  аналізу змісту 
громадянської компетентності учнів на різних 
ступенях навчання у ЗНЗ встановлено, що 
прослідковується поступове ускладнення вимог 
щодо володіння громадянськими знаннями, 
уміннями та оціночно-поведінковими якостями.

У знаннєвому критерію це проявляється в 
появі у старшій школі вимог щодо опанування 
знань про демократичні та європейські цінності 
(у початковій та основній школі вимагались лише 
знання про національні та загальнолю дські 
цінності). Викликає інтерес відсутність у основній 
та старшій школі вимог щодо знань про державу 
та її закони (у початковій ця вимога присутня), 
проте знання про права людини і громадянина 
передбачені на всіх ступенях ЗНЗ. Володіння 
знаннями про правила спілкування з однолітками 
та дорослим и і норми поведінки у р ізних 
ситуаціях, включаючи спілкування в сім’ї, що 
передбачено у початковій школі, вже у основній 
школі доповню ю ться знаннями про основи 
співпраці та залагодження конфліктних ситуацій, 
а у старш ій -  узагальню ється у знання про 
соціально ефективну поведінку особистості. У 
порівнянні з початковою  школою у зм істі 
громадянської компетентності учнів основної
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школи передбачається  набуття знань про 
громадянське суспільство, процеси ухвалення 
суспільних рішень і форми участі громадян у 
житті громади та суспільства в цілому, а у старшій 
школі доповнюються знаннями про політичну 
систему й м еханізм и її ф ункціонування та 
контроль гром адян над владою . Н овими 
складовими знань, які не передбачені у початковій 
та основній школі, у старшій школі стають знання 
про роль ЗМІ у суспільному житті, процеси 
європейської інтеграції та глобалізації, суть 
ринкових відносин, економічні чинники розвитку 
демократичного суспільства.

У діяльнісному критерію це проявляється у 
тому, що уміння спілкуватися з однолітками та 
дорослими, яке передбачене у початковій школі, 
у основній  школі доповню ється  умінням 
розпізнавати стереотипи спілкування, а у старшій 
-  долати стереотипи, войовничий націоналізм, 
расизм і нетерпимість, робити свідомий вибір та 
діяти відповідально застосовувати демократичні 
технології ухвалення колективних ріш ень, 
враховуючи власні інтереси і потреби інших 
громадян. Незмінним у змісті громадянської 
компетентності учнів на всіх ступенях ЗНЗ 
залишилось уміння робити свідомий вибір та 
діяти відповідально. Щодо уміння брати участь у 
колективній діяльності та ухвалювати колективні 
р іш ення, формування якого передбачене у 
початковій ш колі, вже у основній  школі 
доповнюється умінням оцінювати результати 
діяльності, а у старшій школі -  застосуванням 
дем ократи чн ий  технологій  ухвалення 
колективних рішень, враховуючи власні інтереси 
і потреби інших громадян. Уміння залучатися до 
суспільно корисної діяльності, що передбачене у 
початковій школі, в основній та старшій школі 
трансф орм ується  в ум іння брати участь в 
діяльності органів учнівського самоврядування та 
волонтерській діяльності у громаді. У змісті 
громадянської компетентності учнів старшої 
школи уміння висловлювати і пояснювати власну 
точку зору, формування якого заплановане у 
початковій та основній школі, трансформується 
в уміння орієнтуватися у проблемах сучасного 
суспільного життя в Україні, Європі та світі, 
визначати власну позицію щодо їх вирішення. 
Серед нових умінь учнів основної школи (у 
порівнянні з початковою) доцільно виокремити 
уміння взаємодіяти з учителями, адміністрацією 
школи, дорослими членами місцевої громади, 
реалізовувати та відстою вати свої права й 
інтереси, застосовувати демократичні процедури 
ухвалення р іш ень, критично сприйм ати 
інф ормацію , самостійно її дослідж увати та

застосовувати. Викликає інтерес, що у змісті 
д іяльн існого  критерію  гром адянської 
компетентності учнів старшої школи (у порівнянні 
з основною) не передбачено уміння взаємодіяти з 
учителями, адміністрацією школи, дорослими 
членам и м ісцевої гром ади, залучатися до 
колективної діяльності (співпраці в команді) та 
оцінювати її результати. Разом з цим з ’являються 
вимоги до опанування нових умінь, а саме: 
реалізовувати свої права й інтереси; застосовувати 
демократичні процедури ухвалення рішень.

У оціночно-поведінковом у критерію  це 
виявляється в тому, що у початковій школі учень 
має проявляти в поведінці та оцінках повагу до 
прав людини та закону, в основній школі це 
доповню ється  відчуттям  власної гідності, 
свідом им  ставленням  до о б о в ’язків  і 
відповідальністю за власні вчинки і поведінку, а 
в старшій -  усвідомленням цінності людини як 
вищ ої соціальної цінності. Такий показник 
оціночно-поведінкового критерію як прагнення до 
справедливості, чесність та відповідальність, що 
передбачений у початковій школі, вже у основній 
школі доповню ється  прагненням  до 
рівноправності (разом з цим викликає інтерес 
зникнення вимоги щодо чесності), а у старшій -  
це трансформується у прагнення до суспільної 
справедливості та р івноп равності. Зм іст 
громадянської компетентності учнів початкової та 
середньої школи передбачає формування 
готовності проявляти в поведінці та оцінках 
визнання та сприйняття багатоманітності світу, у 
старшій школі це трансформується у плюралізм, 
міжкультурне взаєморозуміння і толерантність. 
Незмінним на всіх ступенях ЗНЗ є вимога до 
прояву учням и патріотизму, поваги до 
національної історії, культури, мови та традицій.

На основі порівняльного  аналізу змісту 
громадянської компетентності учнів ЗНЗ І -  ІІІ 
ступенів з урахуванням наступності та специфіки 
навчання був визначений зміст громадянської 
компетентності студентів вищого педагогічного 
навчального закладу, які опановують педагогічну 
професію. Встановлено, що майбутній педагог 
має:

а) знати: обов’язки та права студента (див. 
закон “Про вищу освіту”) і громадянина (див. 
Конституцію України); демократичні, національні, 
європейські та загальнолюдські цінності; основні 
відомості про українську державу, сутність 
дем ократії, права та о б о в ’ язки лю дини, 
громадянина, студента ВНЗ, механізми їх захисту; 
громадянське суспільство, політичну систему 
України та механізми її функціонування, процеси 
ухвалення суспільних ріш ень і форми участі
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громадян у житті суспільства на місцевому, 
національному, європейському та світовому 
рівнях, контроль громадян над владою; роль ЗМІ 
у суспільному житті; процеси європейської 
інтеграції та глобалізації; суть ринкових відносин, 
економічні чинники розвитку демократичного 
суспільства; демократичні принципи управління 
навчальним закладом; критерії, показники та рівні 
якості освіти; порядок створення студентських 
громадських організацій; соціально ефективну 
поведінку особистості;

б) ум іт и: реалізовувати обов’язки та права
студента і гром адянина; орієнтуватися у 
проблемах ВНЗ (у якому навчаються), сучасного 
суспільного життя в Україні, Європі та світі, 
визначати власну позицію щодо їх вирішення; 
взаєм одіяти з органам и держ авної влади, 
місцевого самоврядування та використовувати 
засоби громадського впливу на владні структури; 
взаємодіяти з викладачами, адміністрацією ВНЗ, 
членами місцевої громади; реалізовувати та 
послідовно обстоювати і захищати свої права й 
інтереси; еф ективно спілкуватися, долати 
стереотипи, войовничий націоналізм, расизм і 
нетерпимість, робити свідомий вибір та діяти 
відповідально; застосовувати дем ократичні 
технології ухвалення колективних ріш ень, 
враховуючи власні інтереси і потреби інших 
громадян; брати участь в діяльності органів 
самоврядування, волонтерській діяльності в 
громаді; реалізовувати та відстоювати свої права 
як суб’єкта ринкових відносин, споживача і 
платника податків; орієнтуватися в умовах 
вільного ринку; володіти способами отримання 
інформації з різних джерел, використовувати ЗМІ, 
Інтернет-ресурси та ІКТ; критично мислити; 
залучатися до колективної діяльності (співпраці 
в команді) та оцінювати її результати; брати 
активну участь у демократичному управлінні 
навчальним закладом; проводити спостереження 
за якістю  освіти та зд ійсню вати  його 
індивідуальну і колективну оцінку на засадах 
в ідкритості, прозорості, ш ирокого та
о б ’ єктивного інф ормування гром адськості; 
створювати студентські громадські організації;

в) в и я в л я т и  в п о в е д ін ц і т а о ц ін к а х :
усвідом лення ц інності лю дини як вищ ої 
соціальної цінності, повагу до її прав і свобод, 
закону; прагнення до суспільної справедливості, 
р івноп равності; активну та відповідальну 
громадянську позицію, розуміння громадянського 
о б о в ’язку; плю ралізм , міжкультурне
взаєморозуміння і толерантність; усвідомлення 
глобальної взаєм озалеж н ості та  особистої 
в ідповідальн ості; патріотизм , повагу до

н а ц іо н а л ь н о ї іс т о р ії , культури , м ови , 
традицій.

Висновки. Проведене дослідження розширило 
розуміння сутності та змісту громадянської 
компетентності майбутнього педагога на основі 
розкриття її змістового, діяльнісного та оціночно- 
поведінкового критеріїв. Результати аналітичного 
та порівняльного огляду змісту громадянської 
ком петентності учнів ЗНЗ І -  ІІІ ступенів 
становили основу, на якій був визначений зміст 
громадянської компетентності студентів вищого 
педагогічного навчального закладу (з 
урахуванням наступності та специфіки навчання). 
Серед нових показників критеріїв громадянської 
компетентності майбутніх педагогів (у порівнянні 
з учнями ЗНЗ І -  ІІІ ступенів) є: знання обов’язків 
та прав студента і гром адянина, критеріїв , 
показників та рівнів якості освіти та порядку 
створення студентських громадських організацій; 
уміння брати активну участь у демократичному 
управлінні навчальним закладом, проводити 
спостереження за якістю освіти та здійснювати 
його індивідуальну і колективну оцінку на засадах 
відкритості та прозорості, створювати студентські 
громадські організації, реалізовувати обов’язки та 
права студента і громадянина. Дане дослідження 
становить підґрунтя для розвитку студентів, що 
опановують педагогічну професію у вищому 
педагогічному навчальному закладі, як громадян 
української держ ави , член ів  українського 
гром адянського суспільства, що активно 
ф орм ується в умовах сьогодення. До 
перспективних напрямків подальших досліджень 
можна віднести порівняльний аналіз змісту 
громадянської компетентності майбутніх педагогів 
в Україні та країнах Європейського Союзу
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“У  наше життя приходить радість, коли у  нас є чим зайнятися; є кого любити; і є 
на що сподіватися”.

Віктор Еміль Франкл 
австрійський психіатр, психолог

“Т аєм ниця успіху в житті полягає в тому, щоб бути готовим скористатись із 
слушноїнагоди, коли вона настане”.

П ’єр Бауст 
французький лексикограф і поет

“Жодна молода людина не повинна відчувати занепокоєння за рівень отриманого 
ним знання, причому, абсолютно не важливо, вивченням якого предмета він 
займається. Сумлінна праця в кожну годину робочого дня — це гарантія високого 
кінцевого результату. Він цілком м,ож§ бути впевнений, що в один прекрасний ранок 
він прокинеться одним з найбільш знаючих людей свого покоління, яку б  спеціальність 
він не обрав ”.

Уільям Джеймс; взято з Дейл Карнегі 
американський психолог, педагог та письм.енник,
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