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Таврiйський державний агротехнологiчний 

унiверситет iменi Дмитра Моторного 

м. Мелiтополь, Запорiзька область, Укра·iна 

МIСЦЕ I РОЛЬ ПОЛIТИЧНОI ОСВIТИ У ФОРМУВАННI 
ПОЛIТИЧНОI КУЛЬТУРИ МОЛОДI 

Сьогоднi для укра'iнського суспiльства € характерною криза 

цiннiсно-свiтоглядних засад, яка проявляеться у втратi моральних 

орiснтирiв. Суспiльство украй дегуманiзоване, у ньому панують 

жорстокiсть, насильство, поняття гiдностi й життя знецiнилося. Низький 

рiвень полiтично'i культури, як справедливо вiдзначас Н. Бойко, не сприяе 

виробленню iнструментiв узгодження iнтересiв i запитiв соцiуму, пошуку 
способiв цивiлiзовано вiдповiдати на виклики часу, а ще бiльше поглиблюе 

кризу нацiонально'i самоiдентичностi [1, с. 361]. Виклики, якi постали перед 
державою, висувають необхiднiсть звернути увагу на теорiю i практику 
виховання, а саме на полiтичну освiту як основу iдейного виховання. 

Створення та забезпечення ефективного функцiонування системи 

полiтично'i освiти, яка включас великий виховний та культурологiчний 

потенцiал мае вирiшення значения у формування полiтично'i культури 

укра'iнського суспiльства i в першу чергу, молодi. 
Полiтична наука посiдас одне з провiдних мiсць в системi суспiльних 

наук. Як наука про полiтику, про закономiрнiсть дiяльностi з керiвництва та 

управлiння суспiльством на основi публiчно'i влади покликана не лише 

надавати полiтичнi знания, на основi яких формуються уявлення щодо форм 

i способiв функцiонування громадянина у полiтичному, правовому, 
економiчному та культурному полi демократичноi· держави, але й 
утверджувати П свiдому громадянську позицiю. Полiтичнi знания потрiбнi 

сьо~однi бу дь-якiй людинi, незалежно вiд П професiйно'i приналежностi, 
осюльки, живучи в суспiльствi i бути вiльним вiд полiтики неможливо. Для 
того,_ щоб не ~ути пасивним об'сктом впливу з боку охочих до влади людей, 
потр~бно не т1льки брати участь у полiтицi, а й мати науковi знания про не'i 
та ~ерува~ись ними на практицi. Джерелом таких знань е окрема наука -
ЛОЛIТОЛОГIЯ. 

Полiтологiя, як одна з впливових гуманiтарних дисциплiн, слугус 
одним з елементiв формування, збереження i вдосконалення концентро-
134 
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ого досвiду освоения людиною природного i с . 
ван . . ощальноrо свiту 

11 лirична ос
в1та зближуrться з нацюнальною культурою 8 

. · 

о 6' . . тому раз 1 якщо 

на синтезус в со I щнност,, норми, досвiд духовно·, дiял . ' 
во . . . . ыюст1 власноrо 

,сniльства. Поттична самосв1дом1с·1ъ, як культурна завжrrи , 
С) . I . , . 1..., визначасrься 

,онкретною нацюналыюю ( юрмою. Поттична наука й ос . r h 

к . . . в1та (11ормують 

гуман~тарне знания, яке <:: м1~1ливим полем пошуку людиною iдеалу 

власноrо шляху у свое:му житт1. В цьому розумiннi на думку . ' 
б ' , на у ковш в 

iнднвiд виступаr су rктом культуротворчостi оскiльки вiн сво" ' 
. ' IM ПОШУКОМ 

утверджу€ ~ультуру вибору~ толерантюсть, зrоди. Полiтична освiта як 

рацiонаnьнии компонент поттичноrо виховання
 е: 8 свою черrу с 

.. · · ... 8 
. кладовою 

полiтичноt соц~атзац11. заrальюй практицi застосування цього поняrгя 

вузько визначають ~к процес отримання систематизованих знань про 

полiтичне життя сусшльства [2, с. 51]. 

Полiтична освiта здатна виступити свое:рiдним та ефективним 

механiзмом формування сучасного rромадянського суспiльства та його 

включения, пору_ч з державою, у вирiшення проблем, породжених 

переходом сусшльства до демократичних засад розвитку. Така 

посередницька роль полiтичноi· освiти мiж процесом пiзнання полiти
чного 

свiту та його перетворення rрунтусться на об'сктивних законах ц
ього свiту. 

Адже свiдомо змiнювати щось у полiтичному життi можна лише розу
мiючи 

об'сктивний змiст полiтичного процесу та можливi шляхи i засоби бажаних 

змiн. Але, як справедливо вважас С. Бесклетний, недостатнiм с 

усвiдомлення цих аспектiв лише частиною суспiльства. Для з
абезпечення 

реформування полiтичних вiдносин необхiдна свiдома дiяльнiсть 

абсолютноi· бiльшостi громадян, як здатнi виступити активними та 

свiдомими учасниками перебудовчих заходiв з метою подолан
ня перешкод 

на шляху удосконалення взасмовiдносин у суспiльствi. Адже, 
мова йде про 

певний комплекс цiнностей, вмiнь та знань громадян, сформованих 

системою полiтичноi' освiти, Якi забезпечують i'м свiдому участь i позицiю в 

полiтичному життi, можливiсть вiдокремити власнi полiтичнi iнт
ереси та 

зiставити i'x з iнтересами iнших та всього суспiльства [3, с. 51 О]. Вiдомо, що 

цей комплекс полiтична наука квалiфiкус як полiтичну культуру 
rромадян. 

Формування i розвиток полiтичноi' культури вiдбувасrься через 

наповнення конкретним змiстом iТ структурних компонентiв, а саме 

полiтичних знань полiтичноi· iдeoлorii' та психолоrii', полiтичноrо досвiду та ' . 

традицiй, норма полiтичноi· дiяльностi. Одним iз базових компонент~в 

полiтично"i культури с полiтичнi знания. На основi накопиче~оi' суми_ зн
ань 

про полiтичну сферу людина i суспiльство виробляють вiдповщну поштичну 

?0ведiнку, яка вiдображас уявлення суб'сктiв суспiльноrо процесу ~р~ 

щеальне i належне, а також про необхiдне i дiйсне. Головн~м У зм~стt 

полiтичноi' культури с знания про устрiй i функцiонування _поштик~, влада 

управлiння. Важливою ознакою полiтичноУ культури с сдюсть п~шт~чних 

знань, переконань i практичноi· дii'. Громадянин повинен засво1ти •~ на 

практицi - У полiтичнiй поведiнцi. Система освiти с одним 3 найвпливов~ших 

серед внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв формування полiтичноi' культури 
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Укра'iни. Навчальнi заклад.и мають широке поле дiя . громадян . .. льност1 щ загального рiвня поттич1-ю1 культури суспiльства O одо формування . . · сновна алежн~ь гума1-11тарним дисципл~нам. Саме rуманiтар Роль у цъому н, ~ на скла · .. в,·тн зnбезпечуr духовно-культурнии розвиток кожно·i особ ~ова BltЩOI ос ( . . . . ·-· ИСТост, Нннi гуман~тарн1 знання, р1вень освпи, 11 практична . · . 
6 • ор1снтащ . оn •,ються науковцями як нео хщне джерело розвитку полiтично·· я розгл~, . . 1 системи , •лъства 8 якому не тшьки зростаr значения гуманпарно·i ос . сус П1 , С . . впи , а й . •· нюються "ii змiст, форми та методи. ьогодю осв1та повинна п зм . . . рилаw-товуватися до таки~ ключових. чин~июв, як ... г~обал~за~1я, --~~стiйно змiнна технолоriчна ситуащя, револющя в шформацн I комуюкацн 1, як наел · · · в у ·· · · tдок прискорення темпу сощальних змш. кра1ю д1юча освiтня система ' . 

6 
. . не в певнiй мipi задовольня€ сучасн1 потре и сусшльства I потребуе поширенн.я процесiв гуманiзацi"i. Результатом цього процесу повинна стати rуманiстичн . . .. . а система освпи, яка створю€ умови для розвитку вшьн01 творчоi особистостi 

3 високим рiвнем знань та духовностi [4, с. 194]. Гуманiстична освiтня парадигма маЕ: стати основою для формування широко освiчено·i, патрiотично налаштовано·i, креативно пiдготовленоУ особистостi. У сучасному суспiльствi система освiти як соцiальний iнститут забезпечу€ систематичну багатоасnектну взаЕ:модiю iндивiда та суспiльства, сприя€ успiшнiй соцiалiзацi1, формуванню гуманiстичноi· спрямованостi соцiальних процесiв. Водночас, реальна ситуацiя свiдчить, що значения гуманiтарноУ освiти недооцiнюсrься, а П якiсть не завжди вiдповiда€ характеру тих труднощiв що стоять перед сучасним свiтом. 
Наприклад, з введениям у навчальний процес подiлу дисциплiн на <шормативнi» та «вибiрковi», студент отримав можливiсть вiдмовлятись вiд тих предметiв, якi, на його думку, не € необхiдними в оволодiннi майбутньою професi€ю. Для бiльшостi студентiв технiчних вузiв такими € гуманiтарнi дисциплiни, якi в основнiй своУй бiльшостi опинилися в перелiку дисциплiн «по вибору». Як наслiдок, справедливо вiдзначае €. Швець, це може негативно позначитися не лише на загальному рiвнi освiченостi майбутнiх спецiалiстiв, але й на збереженнi ·ix нацiонально'i самосвiдомостi та iдентичностi [5, с. 35]. 
Полiтична освiта як фактор формування полiтично·i культури покликана не лише формувати знания людини про свiт, але й утверджувати "ii свiдом~ гро~-шдську позицiю, забезпечувати потребу iндивiд~ бут: п?чутим I потр1бним суспiльству. Владним структурам час зрозумпи, щ т~льки освiта може сформувати нацiю, що тiльки вона належно. може поширити украУнську нацiональну iдею. Освiта повинна ростити нащю. На сучасному етапi розвитку суспiльства в умовах динамiчних перет~ор~нь, що вiдб ' · обхщнtсть уваються останнiм часом в Укра"iнi та у свiтi, назр1ла не переосм • . ф · формування . и~~ення прюритепв державно"i полiтики у с ер• полпично~ культури суспiльства в цiлому i особистостi зокрема. 
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м. Микола"iв, Укра'iна 

МАПIПУЛЯТИВНI ТЕХНОЛОГII В ПОЛIТИЧНIЙ MOBI: 
ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

Доба iнформацiйного суспiльства породжуе новi можливостi впливу 
на свiдомiсть мае. З'являсrься все бiльше прийомiв та технолоriй, якi 
використовуються задля отримання бажаного результату шляхом 

манiпулювання. Саме тому iснуе необхiднiсть надати вiдповiдi на виклики, 
зумовленi часом. 

Пострадянський простiр носить досить специфiчний характер у планi 
полiтично"i комунiкацi"i й вiдрiзнясrься в даному контекстi вiд захiдних 
кра'iн. Рiзниця крисrься не тiльки в таких дефiнiцiях як «полiтична мова» У 
них та «полiтичний дискурс» у нас, а й у лiнгвiстичних особливостях. 
Наприклад, у кра"iнах, якi входили в минулому до складу Радянськоrо 
Союзу, полiтики доволi часто пiд час виборчих кампанiй апелювали до 
nочуттiв, роблячи головний акцент на емоцiйнiй складовiй, а не на фактах. 

У той же час захiднi полiтичнi дiячi здебiльшого керую~~ся 
nраrматичнiстю. Для них характерним € не тiльки контроль за св?1ми 
емоцiями, але й логiчний послiдовний виклад матерiалу 3 наявюст~ 
Фактажу та великою кiлькiстю професiйно"i термiнологi"i. Яскравии 
приклад - Ангела Меркель. 
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