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 У статті автор привертає увагу до визначальної ролі цінностей у 

світоглядних трансформаціях, що безпосередньо впливає на моральне 

здоров’я як окремого індивіда, так і суспільства в цілому.  Аналізує чинники 

впливу на формування ціннісних орієнтацій особистості в умовах суспільних 

трансформацій та пропонує механізми ефективного включення в них 

освітньої сфери. 

 In the article, the author draws attention to the decisive role of values in 

worldview transformations, which directly affects the moral health of both an 

individual and society as a whole. It analyzes the factors influencing the formation 

of value orientations of the individual in the conditions of social transformations 

and proposes mechanisms for the effective inclusion of the educational sphere in 

them. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

 Динаміка суспільних процесів, формування нової системи економічних 

відносин та зміна соціально-політичних орієнтирів призвели до кардинальної 

переоцінки цінностей у громадян України, що, у свою чергу, призводить до 

змін всієї системи соціальних відносин і впливає на моральне здоров’я 

суспільства. Крім того, в глобалізованому світі соціальний простір 
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доповнюється надтериторіальним. Основою цього процесу стає інтенсивна 

інформатизація, коли час і простір зникають і виникає інформаційний 

гіперпростір, що пов’язаний із взаємодією соціальних спільнот як на 

світовому, так і на рівні групи країн. В основі такої взаємодії лежать новітні 

технології, які змінюють сучасне виробництво та процеси надання послуг, 

уявлення людини про свої можливості, адже зміни носять системний 

характер і відбуваються у різних планах: екологічному, економічному, 

політичному, в сфері законодавства, демографічному, культурологічному, 

психологічному, тощо. Існуюча впродовж десятиліть ціннісна система 

руйнується, а нова формується в складних умовах суспільних змін. Триває 

хворобливий, часто суперечливий процес докорінної переоцінки всієї 

сукупності цінностей. Цим, значною мірою, зумовлені труднощі адаптації 

особистості до вимог нового часу. Ключем до розуміння чинників, форм і 

наслідків такої переоцінки є процеси демократизації та розвитку ринкових 

відносин, які аж ніяк не зводяться лише до економічних змін. Змінюється вся 

система соціальних відносин, яка, у свою чергу, впливає на моральне життя 

суспільства [7, с. 79]. 

 Цінності і  відповідно їм сформована суспільна мораль - феномен 

конкретно-історичний. Морально-етична спроможність громад і індивідів, 

які їх формують, суттєвим чином позначається на особливостях конкретного 

(в національно-історичному відношенні) громадянського суспільства. 

Цінності і відповідна їм моральна свідомість соціуму визначають характер 

суспільного побуту, притаманний тій чи іншій цивілізації. Моральна 

свідомість стає основою моральної практики, повсякденності мільйонів 

членів суспільних спільнот. Будучи певним віддзеркаленням політичних, 

економічних, ідеологічних процесів, мораль здійснює зворотній вплив на ці 

процеси. Саме мораль є тим особливим інструментом, який випрацювало 

суспільство у процесі свого історичного розвитку для регулювання поведінки 

кожної людини з наміром не руйнувати, а зберігати та зміцнювати 

суспільний організм [7, с.79].  

 Освіта не є поза контекстом впливу на формування даних процесів,  що, 

у свою чергу, потребує відповідних трансформаційних змін і в освітній сфері, 

яка безпосередньо впливає на формування світогляду підростаючого 

покоління, базованого на відповідних йому цінностях. З огляду на 

відсутність існування «нейтрального» світогляду та з розумінням того, що, 

кожен світогляд несе власну систему уявлень про людину, її гідність, сенс її 

життя, покликання і т.д., можна стверджувати, що зміст, а також методи 

навчально-виховної діяльності завжди базуються на певному світогляді, який  

у більшості наших освітніх закладах носить матеріалістичний характер, і 

лише в поодиноких випадках, особливо у державних та комунальних 

закладах освіти,  апелює до духовної спадщини українського народу. 

Динамічні зміни у світі і, зокрема, в Україні зумовлюють необхідність 

формувати відповідні ціннісні орієнтири людини  як в освіті, так і в 
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суспільстві загалом, що у перспективі формуватиме суспільну мораль та 

відродить духовність нації [10, с.12-13].  

 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ 

Системні дослідження чинників впливу на формування цінностей, 

світогляду, моралі та духовності частково досліджувалися та продовжують 

досліджуватися багатьма вченими і практиками світу, включаючи і 

вітчизняних. Підходи системних теоретиків Х.Фон Фостера, Н.Луманна, 

Х.Штірліна і Г.Геркена заперечують взагалі існування глобальної екологічної 

кризи та наштовхують на бездумне продовження  процесів руйнації 

навколишнього середовища людською спільнотою. Конструктивістський 

підхід Б.Шміда, Х.Матурана і Ф.Варели пропонує однобокі стабілізуючі 

системні способи, які не прив'язані до об'єктивної дійсності. Названі підходи 

не пов’язані з еволюцією свідомості. Найбільш значний внесок, на наш 

погляд, в дослідження означеної проблеми здійснили Р.Штайнер, Ф.Глазл, 

Б.Лівехуд, тому що в основу досліджень поставили творчий і духовний 

компонент людської особистості. Подібними дослідженнями займалися і 

займаються багато інших вчених і практиків різних сфер діяльності в 

зарубіжних країнах, а саме М.Планк, Р.Генон, М.Голстейн, Ф.Голстейн, 

Дж.Гелбрейт, П.Шарден, К.Поппер, Д.Повелок, Ф.Сімон, Е.Ласло, К.Уілбер, 

С.Гроф, Ч.Тарт, А.Маслоу, Е.Сутич, Стівен Кові та інші. Цих проблем 

торкаються в різні періоди часу радянські та вітчизняні вчені і практики, а 

саме В.Вернадський, А.Богданов, Н.Кондратьєв, наші вітчизняні практики та 

вчені-сучасники - Б.Гаврилишин, М.Маринович, Р.Арцишевський, 

В.Андрущенко, М.Михальченко, С.Бондарук, В.Бортніков, І.Каганець, 

В.Тронь, Ю.Канигін, Г.Калитич, В.Джелалі, Г.Андрощук, Н.Єрмошенко, 

Є.Донченко, М.Шульга та інші. Дослідження з даних питань викладені у 

багатьох колективних працях науковців інститутів Національної академії 

наук України. У педагогіці, у т.ч. вітчизняній, ідеї духовності розвивали Г.С. 

Сковорода, А.Я.Коменський, К.Д.Ушинський, В.О.Сухомлинський, 

Л.С.Ващенко та продовжують розвивати в сучасній вітчизняній педагогіці 

В.Г.Кремень, Р.А.Арцишевський, О.В.Сухомлинська, І.Д. Бех, Е.О.Помиткін, 

В.Білоусова, М.Боришевський, А.Вірковський, С.Гончаренко, Г.Данилова, 

В.Добровольский, К.Дорошенко, Г.Жирська, О.Кононко, Т.Поніманська, 

О.Ростовцева., О.Скляренко, Ю.Стежко, Ю.Танюхіна, Т.Шангірей, 

О.Дробницький, М.Рокич, В.Ядова та інші.  

  

МЕТА СТАТТІ 

Продемонструвати роль освіти та просвіти у забезпеченні процесів духовно-

морального виховання та формування при цьому відповідних цінностей 

особистості як засадничих умов світоглядних особистісних та суспільних 

трансформацій. 
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

 Почнемо з висновків статті «Сучасна школа в трансформаційному 

суспільстві та її вплив на формування цінностей підростаючого покоління в 

контексті відродження духовності нації» [10, с.23-24]:  

 Цінності і  відповідно їм сформована суспільна мораль - феномен 

конкретно-історичний.  

 Державна політика безпосередньо впливає на формування відповідної 

їй суспільної моралі та формує відповідні механізми і засоби її пропаганди, 

що знаходить підтвердження в законодавчо-нормативних актах, скерованих 

виключно на питання економіки та виправдання її падіння, а не на 

формуванні та підтримці суспільної моралі, базованої на загальнолюдських 

цінностях та цінностях українського народу, що веде до відродження 

духовності нації.  

 Саме духовність нації визначає і забезпечує інноваційний поступ 

майбутнього держави, у тому числі й освітньої сфери,  що формує у 

перспективі  й економічні показники її розвитку та дає змогу визначати і 

забезпечувати пошуки шляхів розв’язання соціальних проблем та суспільних 

викликів.  

 Процеси демократизації та розвитку ринкових відносин не зводяться 

лише до економічних змін, а й до змін системи соціальних відносин, яка, у 

свою чергу, впливає на моральне життя суспільства.  

 Проблема цінностей стає ключовою на етапах трансформації 

суспільства.  

 Кожен з нас є суб’єктом формування як особистих, так і суспільних 

цінностей. 

 До чинників впливу на формування ціннісних орієнтацій людини 

належать політичні, економічні, соціальні, культурологічні, організаційно-

правові та інформаційно-психологічні.  

 Основними носіями моральних цінностей є сім’я, держава, церква та 

навчальні заклади. 

 Сім’я є основою формування цінностей та  життєвої позиції 

особистості.  

 Процеси суспільної трансформації потребують відповідних 

трансформаційних змін і в освітній сфері. 

 Школа є інструментом  впливу на формування суспільної моралі в 

Україні та інституцією формування моральних цінностей підростаючого 

покоління.   

 Механізми та шляхи інноваційного поступу освітньої сфери та 

означення в ньому місця і особливої ролі шкіл в контексті відродження 

духовності нації можуть бути сформовані у результаті переходу від 

«рецептурної» педагогіки до філософії освіти, враховуючи  не лише 

трансформаційні суспільні зміни, а й формуючи суспільний інтерес до освіти. 
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 Візію  освіти у вихованні  людини в інформаційному просторі потрібно 

розглядати у площині відкриття бачення та формування саме духовних 

цінностей в людському житті. 

 Cучасна школа в трансформаційному суспільстві здатна і повинна 

впливати на формування цінностей підростаючого покоління, що і 

забезпечить у перспективі відродження духовності нації.  

 Спробуємо розширити загальний контекст даних висновків. 

 В сучасному світі існує принцип секулярної нейтральності держави, 

відображеної у 35 статті Конституції України, яка говорить, що держава не 

може надавати переваги якомусь одному світогляду. Відтак вимога науковців 

надати монопольні права виключно арелігійному світоглядові є рудиментом 

атеїстичного викривлення принципу нейтральності держави і серйозним 

порушенням духу і букви Конституції України. Якщо період Просвітництва 

нас чогось і навчив, то це того, що монопольні претензії на атеїстичний 

світогляд людини є не менш небезпечні, ніж – у свій час – монопольні 

претензії релігії на пізнання світу. Досвід останніх десятиліть свідчить, що 

знання, які не спираються на тверду ціннісну основу, стають руйнівними для 

людського суспільства. Виховання людини поза ціннісним полем рано чи 

пізно призводить до духовних втрат, до релятивізації цінностей [19]. 

 Людське суспільство набуває повноти і збалансованості лише тоді, 

коли в ньому ефективно засвоєні два досвіди: науки та релігійний досвід 

пізнання законів духу [3].  

 Можливість вирішувати проблеми з’явиться тоді, коли ми почнемо 

орієнтуватись на перевагу цінностей мислення. Які здібності ще 

знадобляться, щоб відповідно зростати до суспільної відповідальності? Яким 

чином протікає процес створення цінностей, як це відбувається, де наше 

місце в ньому, яка частина відповідальності кожного за події, що 

відбуваються, з точки зору суспільства? Ці запитання орієнтують на 

необхідність створення механізму для реалізації в вищій мірі індивідуальної 

свободи і відповідальності, тому що «Я», як духовне ядро кожної людини, 

створює доступ до пізнання, яке слугує передумовою моральної дії [11, с.35].  

 Особистісні цінності є притаманними вже сформованій особистості, 

яка і покеровується ними при прийнятті рішень в особистому житті, однак не 

виключає їх поповнення, розвиток чи кореляцію у процесах взаємодії між 

членами соціальних груп завдяки включенню в дані процеси відповідних 

комунікацій з відповідною інформацією в них. Цінності та інформація, а саме 

- пропагандистська по їх поширенню та підтримці – два взаємопов’язані 

феномени впливу на суспільну свідомість. Пропаганда цілеспрямовано 

впливає на переконання і формує цінності, а цінності визначають її 

ефективність та задають критерії оцінки якості життя і безпеки  для 

суспільної свідомості. Практика свідчить про те, що кожен історичний 

момент потребує формування та поширення конкретних цінностей у будь-
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якій соціально-економічній системі, до яких відносяться і різні суспільні 

групи [12, с.23].  

 При цьому потрібно усвідомлювати, що сучасна інформаційна 

пропаганда перетворилася на війну культур. Тому доречно згадати змістовне 

наповнення терміну «культура» [9, с.8]. 

 Термін «культура» виник від латинського «cultura», тобто обробка, 

виховання, освіта, розвиток, шанування . 

 Культура (за загальноприйнятим визначенням поняття культури у 1985 

році на конференції ЮНЕСКО) – це комплекс духовних, емоційних та 

інтелектуальних рис суспільства, що виражаються не тільки у мистецтві, а в 

способі життя, світогляді суспільства на конкретному історичному етапі його 

розвитку. 

 Тобто системоутворюючим елементом поняття культури постає 

категорія світогляду.  

 Суспільні трансформації та якісні зміни відбуваються під впливом 

сповідуваних та поширюваних у певний період часу цінностей, які стають 

спільними у суспільному вимірі та такими, що лежать  в основі спільної 

світоглядної концепції [12, с.24]. Культура є вагомим чинником консолідації 

українського суспільства в цілому. Суттєва роль у досягненні злагоди 

належить засвоєнню громадянами суспільно значущих цінностей і норм. 

Цінності виступають як смисли стратегій життєдіяльності [23, с.19]. Саме 

ціннісні орієнтації населення задають режим функціонування політичних 

інститутів і політичних режимів[23, с.46]. 

 Навіть за умови визначення та об’єднання українського суспільства 

навколо спільних цінностей та наявності сформованої спільної світоглядної 

концепції має бути запропонований механізм їх впровадження, підтримки та 

поширення, у процесі чого буде відбуватися формування громадянської 

свідомості. Однією з ключових складових забезпечення цього механізму є 

освіта і просвіта, які знаходяться у стані трансформації і також потребують 

змін. 

 На даний час в Україні освіта лишається традиційною, а традиційна 

освіта навчає знати, а не навчає вчитися, бо мотивується традиційними 

зовнішніми чинниками і стимулами (оцінками) при незмінних усталених 

правилах (авторитаризм). Зміна ціннісних систем в освітній сфері у більшості 

випадків лишається виключно декларативними зовнішніми атрибутами, 

прояв чого не свідчить про внутрішні зміни і трансформації. Декларативна 

зовнішня форма може не відповідати внутрішньому змісту та бути далекою 

від нього. У такому стані речей криється прихована небезпека – стати 

механістичними, відкинути думки інших, вбити творчість, яка є проявом 

духовності кожного і тим, що забезпечує інноваційний поступ розвитку будь-

якої соціально-економічної системи, що і призводить у перспективі до 

позитивних суспільних змін [12, с.25].  
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 Хочемо того, чи ні – зміни відбуваються, тому постійно зростає 

кількість людей з активною життєвою позицією та готових до активної 

діяльності по розбудові, розвитку та ствердженню української державності, 

тому серед переліку цінностей продовжують зростати такі, як гідність і 

компетентність. Саме ці цінності у більшості формуються освітньою сферою 

у тісному їх поєднанні з процесами виховання [12, с.25] як основними 

факторами впливу на світоглядні трансформації такої більшості.  

 Нетрансформована освіта в Україні продовжує орієнтуватися більш на 

теорію, ніж на практику, тому не готує кваліфікованих фахівців, здатних 

працювати в умовах змін та впроваджувати інновації у своїх сферах 

діяльності. Важливо інтегруватися у процесах підготовки компетентних 

фахівців профільним громадським організаціям та державним інституціям, не 

підмінюючи при цьому понятійний апарат щодо компетентностей 

професійних духовно-моральними компетентностями, які відносяться не до 

компетентностей, а до цінностей, і які стають основою прийняття рішень як 

таких, що стосуються особистого життя, так і таких, що стосуються життя та 

розвитку соціально-економічних та суспільних систем [12, с.25-26].  

 Новою парадигмою управління освітою є громадсько-державне 

управління, що передбачає вплив на удосконалення нормативно-правової 

бази через розвиток активної позиції членів громад та їх зацікавленості й 

участі в діяльності освітніх інституцій; самоорганізацію спільнот; дію 

процедур прямої демократії, де передбачається безпосередня участь членів 

громад у вирішенні основних питань і реалізації рішень; дію процедур 

представницької демократії, базованої на виборах; сприйняття громадських 

об’єднань як соціальних партнерів у процесах взаємодії з державою, з 

науково-освітніми інституціями, владою і місцевими громадами. І саме 

просвіта на даному етапі стає основою успіху науково-освітніх 

трансформацій [14, с.30] та фактором впливу на світоглядну трансформацію 

як окремих, так і колективних його учасників. З поміж таких учасників є 

особлива категорія громад – сім’я, яка жодним чином не повинна бути 

виключена із такої взаємодії.  

 Тепер щодо чинників впливу на формування ціннісних орієнтацій, до 

яких, як згадувалось вище, належать політичні, економічні, соціальні, 

культурологічні, організаційно-правові та інформаційно-психологічні. Серед 

переліку їх складових означимо декілька з них: невизнання державою 

пріоритетності виховання дітей і молоді; зосередження освіти, у першу чергу, 

на функції надання знань; непідготовленість молодих батьків та молоді  до 

сімейного життя; переоцінка цінностей у громадян; нехтування громадянами 

етичними нормами, традиційними моральними та духовними людськими 

цінностями, що складалися та формувалися в суспільстві протягом тривалого 

часу; формування споживацького стилю життя засобами масової інформації 

та реклами; неготовність сприйняття більшістю молодих людей величезних 

масивів інформації та її адекватне оцінювання; вплив ЗМІ, телебачення та 
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радіомовлення, нових інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних 

технологій  на морально-психологічний стан  населення та, у першу чергу, – 

на підростаюче покоління і молодь [17]. 

 З огляду на сучасні реалії розвитку України, особлива увага у процесі 

формування цінностей повинна приділятися процесам формування 

патріотизму і національної самосвідомості українського народу, що 

дозволить забезпечувати такі цінності, як: особиста ідентифікація зі своєю 

нацією, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, віра в її 

духовні сили та майбутнє; воля до праці на користь народу; вміння 

осмислювати моральні та культурні цінності, історію, звичаї, обряди, 

символіку; передача новим поколінням надбань духовної культури нації; 

система вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, волею, осмисленням 

відповідальності перед своєю нацією [4]. 

 Основними носіями моральних цінностей українці називають сім’ю, 

державу, церкву та навчальні заклади. При цьому сім’я є джерелом моралі 

для трьох чвертей опитаних. Роль держави у моральному вихованні людини є 

вищою за роль церкви, але при цьому остання формує вищі моральні цінності, 

ніж держава чи школа [7, с.82].  

 Сім’я є основою формування цінностей та життєвої позиції особистості. 

У сім’ї відбувається не тільки фізичне народження дитини, але й первинна 

соціалізація і виховання, досягається громадська зрілість, здійснюється 

духовне становлення особистості. У процесі соціалізації відбувається 

передача новим поколінням надбань духовної культури певної нації та всього 

людства, формування тієї моделі поведінки і системи цінностей, яку ми 

називаємо ментальністю, у тому числі системи етичних норм і правил 

поведінки. Сім’я, впливаючи на систему моральних цінностей кожного її 

члена, закладає фундамент цієї системи у дитини, який є основою її поглядів 

у «дорослому» майбутньому [7, с.86]. Усвідомлюючи важливість сім’ї у 

формуванні цінностей підростаючої особистості, митрополит Андрей 

Шептицький неодноразово наголошував на великій місії української родини: 

«Слаба та нещасна така суспільність, що складається з нещасних родин! 

Тому даремним було б зусилля забезпечити народові добробут, силу й щастя, 

а не подбати насамперед про те, що є першою умовою щастя й сили кожного 

зокрема» [20, с.19]., «Треба, передусім, вишукати й найти для кожного такий 

грунт, на якому він міг би почуватися свобідним і щасливим! -  на якому міг 

би рости в силу та свобідно розвиватися; на якому міг би заспокоїти потреби 

свого розуму й серця, тіла і душі! А тією основою  людського життя є саме 

родина» [22, с.28-29], «Пам’ятайте, що християнське виховання є більшим 

добром, як всі добра світа! Хоть би Ви не мали що дітям лишити, якщо дасте 

їм правдиву побожність, як научите їх чесної праці, як устережете їх від 

неморальності, то лишите їм в спадщині добро, яке їм можете дати» [22, с.21], 

«Бо родинний порядок є основою цілого суспільного ладу» [22, 28], «Родина 

– то теж основа нашої майбутності» [22, с.29]. 
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 Варто замислитися над відповідддю українців щодо ролі держави у 

моральному вихованні людини. Дослідження коаліції громадських 

організацій «Роль релігійних цінностей у вихованні високоморальних 

громадян», оприлюднені в січні 2012 року [2], продемонстрували, що 

держава не в повній мірі використовує потенціал релігійного виховання, 

здатний формувати моральні цінності у суспільстві. Так, порівняльний аналіз 

впливу виховання на підставі релігійних цінностей на моральний стан 

суспільства між Львівською і Луганською областями України яскраво 

продемонстрував, як наявність чи відсутність духовно-морального 

компоненту виховання у школах безпосередньо впливає на формування 

ціннісних орієнтацій, усвідомлення персональної відповідальності за долю 

родини, дитини, сприяє укріпленню інституту сім’ї, духовному зміцненню і 

оздоровленню нації та відображається через певний час в таких соціальних 

явищах, як рівень сирітства, співвідношення кількості шлюбів та розлучень, 

рівень народжуваності, у тому числі позашлюбної, рівень дитячих суїцидів, 

рівень поширення ВІЛ/СНІД та інших хвороб тощо (у Львівській області 

вивчення предметів духовно-морального спрямування (практикується з 1992 

р.) охоплювали 100 % від загальної кількості шкіл та 62,9% учнів 1-11 класів. 

На відміну від цього викладання предметів духовно-морального спрямування 

в Луганській області до 2008 року не відбувалося зовсім, а під час 

дослідження ці навчальні курси викладали лише у 4,8% шкіл та для 1,2% 

учнів 1- 11 класів) [2].  

 Результати цих досліджень були оприлюднені ще у 2012 році. Ці 

проблеми, окрім інформаційної війни, мали подальші відповідні наслідки – 

реальна війна на сході нашої держави.  

 Для того, щоб будувати стратегії на майбутнє, потрібно досліджувати, 

аналізувати та розуміти поточний існуючий сучасний стан речей своєї 

держави. Тезово подамо дещо з таких досліджень та аналізу, представленого 

26 квітня 2017 року учасниками Міжнародного форуму «Україна: як 

просуватись до миру під час війни?» у м. Києві, а саме [12, с.26-27]: 

 кордон зіткнення цивілізації пролягає через Україну; 

 війна, якій приписують напрямок прогресу, не є цим напрямком; 

 мир – єдиний справжній напрямок прогресу; 

 справжній прогрес починається з наших думок і цінностей; 

 культ миру лежить в площині взаємовідповідальності та інтеграції 

між усіма суспільними групами; 

 примирення людських спільнот означає зосередити свою свідомість 

на досягненні миру, залишивши принцип толерантності і 

звернувшись до принципу діалогу, через який поширюються їх 

спільні цінності, що виходять за рамки цих спільнот через 

суспільний діалог; 
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 суспільний діалог стає щоденним соціальним зобов’язанням та 

основним у вирішенні конфліктів і передбачає збереження гуманізму 

в кожному з нас; 

 діалог – це не перемовини з компромісами, а те, що призводить до 

пізнання різності кожного з його цінностями з подальшим 

формуванням та визнанням спільних цінностей та їх використанням і 

поширенням задля досягнення спільного бажаного результату – 

досягнення суспільної злагоди, прогресу і вдосконалення 

зовнішнього простору; 

 якщо ми не пізнаємо один одного у результаті діалогу, то 

забезпечимо конфліктний тип поведінки того, кого не знаємо, а отже, 

не узгодимо спільну світоглядну концепцію по досягненню 

стратегічної мети та не забезпечимо процес інтеграції; 

 Україна може йти іншим шляхом, ніж країни Європи; 

 реальна сучасна боротьба – боротьба за свідомість людей; 

 інструментарій у боротьбі за свідомість людей: 

       - інформація; 

       - освіта; 

       - виховання; 

 інститути держави завжди були і будуть загрозою до добробуту 

людей; 

 спочатку потрібно зміцнити інститути державної влади, які 

впроваджуватимуть зміни; 

 безпека як цінність втрачається, коли традиціоналісти і ті, хто хоче 

змін, вступають у конфронтацію; 

  кредиту зовнішньої безпеки, як інші країни Євросоюзу Україна 

немає, тому українська безпека всередині; 

 умови для формування відчуття безпеки: 

- захист людської гідності; 

- освіта;  

-  гуманістичні акції;  

- формування рівня свідомості. 

 Історія суспільного розвитку свідчить, що саме проблема цінностей 

стає ключовою на етапах трансформації суспільства. Морально здорове 

суспільство здатне витримати найтяжчі політичні, економічні, соціальні й 

міжнародні випробування [7, с.79].  

 Тому так важливо у період змін та суспільної трансформації кожному і 

всім піднятися до розуміння необхідності духовного росту через 

усвідомлення не лише цього росту як потреби особистісної, а й суспільної, і 

бути відповідальними за те суспільство, що створюється нами, перед 

прийдешніми поколіннями [4].  
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 З огляду на те, що соціум надає індивідуму широкі можливості та 

свободу вибору, кожна людина, як жива відкрита саморегулююча система з 

унікальним набором здібностей, нахилів, талантів, генетичних особливостей 

може свідомо чи несвідомо включатися в перетворення оточуючого 

середовища та виступати при цьому або його творцем або руйнівником [16, с. 

15]. У своїй свободі людина може чинити так, як їй дозволяють її можливості, 

але із можливого вона вибирає вчинок у відповідності зі своїми моральними 

установками. Лише зважені на терезах колективної діяльності вчинки, як 

еволюціонуючої  «суспільної моралі», незалежно від їх початкових оцінок – 

егоїзм чи альтруїзм, з часом отримують свою об’єктивну ситуаційну оцінку 

[8]. По мірі росту світогляду по відношенню і через призму ланцюжка: - я, 

сім’я, організація, нація, раса, людство, - людина постійно розширює свій 

моральний горизонт і вибудовує певну ієрархію цілей, які тарують шлях від 

самоствердження – до усвідомлення єдності буття. Усвідомлення єдності 

буття – це найвищий рівень людської свідомості, - духовність, якій 

притаманна повна свобода творення і за якою стоїть найвища міра 

відповідальності за наслідки своєї діяльності у соціумі [5, с.162].  

 Людина, у процесі свого саморозвитку використовує інформацію, що 

надходить із зовнішнього середовища, яка не лише  інформує, а й формує нас 

шляхом відповідного впливу на нашу свідомість та підсвідомість і 

сприймається тоді, коли співвідноситься із загальноприйнятими уявленнями. 

Інформація не визнається в соціумі, доки, у процесі своєї концентрації, не 

буде перетворена на знання. Знання при цьому перестають бути предметом, а 

перетворюються у взаємовідносини між суб’єктами в соціумі. Саме знання 

стає тією рушійною силою інформаційного суспільства, завдяки якому разом 

з формуванням інтелектуально-інформаційного ресурсу держави, додається 

ще і формування та впровадження високоморальних стосунків. Але не вся 

інформація і не всі знання, які можна почерпнути із зовнішнього середовища, 

формують високоморальні стосунки і створюють той державний ресурс, що 

веде до прогресу нації. Є і така інформація, яка скерована на руйнацію 

психодуховної структури людини. Саме відповідний рівень свідомості дає 

змогу людині виважено відноситися до відбору інформації, забезпечити 

сприйняття чи створити протистояння факторам зовнішнього впливу [5, 

с.163]. З огляду на бурхливий розвиток різного роду інформаційних мереж та 

швидкому, а часом і миттєвому доступу до них, та «зависання» в них при 

несформованих цінностях підростаючого покоління, не готового до відбору 

релевантної інформації для свого росту і розвитку, може ще більше 

ускладнювати і поглиблювати вже існуючі проблеми та суспільні наслідки 

від них. Плюс роботизація процесів виробництва та надання послуг. І хоча 

Україна ще не так активно, як інші розвинені країни світу, включена в ці 

процеси,  але рухатиметься  також у цьому напрямку. І це великий виклик 

освіті.  Наші діти (за Джеком Ма) [1] зможуть конкурувати з машинами 

тільки тоді, коли буде змінена освіта. Якщо ми не змінимо те, як ми навчаємо, 
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то через 30 років у нас буде велика проблема. Те, як ми навчаємо, те, чому ми 

вчимо наших учнів – це речі 200-річної давності, і вони базовані на знаннях. 

Ми не можемо навчити наших дітей конкурувати з машинами – вони 

розумніші. Ми повинні вчити чомусь унікальному – що машини ніколи не 

зможуть освоїти. Це так звані «м’які» навички, які потрібно розвивати в 

наших дітях: 

 цінності, 

 віра, 

 незалежне мислення, 

 командна робота, 

 піклування про інших. 

 Такі навички передбачають можливість переходу від залежності через 

незалежність до взаємозалежності, в основі чого – свобода вибору. 

Людина не може бути абсолютно вільною від суспільства. Свобода в 

будь-якому випадку вже має на увазі взаємодію людини і суспільства з 

відповідно сформованою суспільною мораллю у період даної взаємодії.  

 «Суспільна мораль – це система етичних цінностей, правил і норм 

поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і 

культурних надбань, уявлень про добро, справедливість, совість, гідність, 

свободу, відповідальність, громадський обов’язок, спрямованих на творчу 

самореалізацію людини в усіх сферах життя» [18, с.25].  

Структури, здатні створити умови для розкриття і реалізації творчого 

потенціалу та природних нахилів кожного члена свого колективу, 

сприятимуть інтелектуальному і духовному розвитку всього суспільства. При 

цьому духовна складова розвитку, яка лежить в основі відкриття внутрішньої 

мотивації людини, за якою стоїть не лише бажання власного росту і 

розвитку, а й бажання і потреба у вдосконаленні оточуючого середовища і 

висока соціальна відповідальність, здатна буде виконувати свою інноваційну 

функцію в суспільстві, результатом якої є прогрес цивілізації [5, с.167].  

 Саме духовність нації визначає і забезпечує інноваційний поступ 

майбутнього держави, формує у перспективі економічні показники її 

розвитку та дає змогу визначати і забезпечувати пошуки шляхів розв’язання 

соціальних проблем та суспільних викликів, де проблема трансформації 

цінностей стає ключовою. Досить тяжко такій трансформації піддаються 

цінності старшого покоління, яке засвоїло їх через радянську освітню 

систему. Але орієнтація на молодь дозволить пришвидшити трансформацію 

цінностей через трансформацію освітньої системи, орієнтовану не лише на 

надання знань, а й на виховання та формування відповідних цінностей, в 

основі чого стоятиме діалог. Сучасні методи ведення діалогу потребують 

нашої готовності до навчання і побудови нових форм стосунків, які 

формують ставлення до іншої сторони як до рівного і є інтегралом до 

зворотної комунікації, що забезпечує розвиток подальших перспектив 

співпраці. Таких вмінь і навичок потребує в Україні і освітній діалог, який 



 

13 

 

варто розглядати як основу механізмів трансформації суспільних цінностей. 

Те, які цінності у молодого покоління сформує сучасна освіта, впливатиме на 

перспективи розвитку їх, як особистостей, так і держави в цілому у 

перспективі. При цьому варто звернути увагу на збереження традиційних 

цінностей та формуванню так званих «модерних» цінностей, які не повинні 

сліпо прийматися та нав’язуватися українцям на державному рівні, а й мати 

час та змогу бути адаптованими до українських реалій [6].  

 Саме сьогодні, коли дефіцит духовної культури усвідомлюється як 

одна з головних перешкод на шляху оновлення суспільства, духовно-

моральний розвиток особистості виступає одним із найактуальніших завдань 

науково-освітніх трансформацій. Цей процес у великій мірі залежить від 

перегляду атеїстично-матеріалістичного світобачення змісту всіх навчальних 

предметів і наукових досліджень та відмови від нав’язування виключно 

атеїстичного світогляду, яким покеровуються у своїй більшості українські 

освітні та наукові заклади по даний час [14, с.29].  

 За підростаючим поколінням - відродження чи занепад українського 

суспільства. Що ж має лягти в основу доктрини відродження розвинутого 

українського суспільства? Однозначно – об’єднання навколо спільних 

ціннісних орієнтацій та процесу їх сприйняття та поширення суспільною 

більшістю наших співвітчизників, що має бути задіяне і як інструмент 

державної політики, і як фактор взаємозбагачення та пошановування 

відмінностей кожної людини, і як соціальний капітал сучасного суспільства, і 

як основа формування особистості. У даному суспільному процесі немає 

зайвих ланок, в яких би не потрібно було прикладати до його забезпечення 

максимум зусиль – сім’я, дитячі садки, школи, вищі навчальні учбові заклади, 

науково-дослідні інститути, громадські організації, державні інституції тощо.  

Візія сучасної науково-освітньої сфери має бути сформована через призму 

бачення: - Яких громадян хочемо мати у своїй державі?; Яке суспільство 

хочемо мати, в якому передбачаємо будувати своє майбутнє і майбутнє своїх 

дітей, онуків та правнуків? – Що я особисто (як батько чи мати, як вчитель, 

як викладач, як науковець, як громадянин) повинен забезпечити в даному 

процесі у відповідності до означених цілей? Якщо ми хочемо жити в країні 

вільних і духовно багатих людей, то мусимо створити такі  можливості та 

умови у наших науково-освітніх закладах, які таких людей виховають [14, с. 

29-30]. І тоді із задоволенням будемо констатувати результат своїх зусиль на 

цьому поприщі через відгуки підростаючого покоління: «Ваш урок дав змогу 

зрозуміти, що ми – особистості у цьому світі.», «багато висновків щодо 

необхідності змінювати оточуюче середовище шляхом зміни себе», «Я 

отримую не лише нові знання, а й почуваюся щасливою!», «Цей урок дає 

мені зрозуміти, хто ти насправді, і допомагає розкрити свою душу.», « 

завдячуючи цим урокам, я вчуся жити і любити», «Ми завжди чекаємо на цей 

урок!» [13].  
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 З огляду на сучасні реаліїї розвитку України науково-освітні 

трансформації повинні безпосередньо торкатися та впливати на формування 

патріотизму і національної самосвідомості кожного її громадянина, сприяти 

особистій ідентифікації зі своєю нацією та відповідальністю перед нею, 

усвідомленням спільності власної долі з долею Батьківщини, вірою в її 

духовні сили та майбутнє. Дана потреба підтверджується мудрими словами, 

проголошеними ще в 1941 році митрополитом Андреєм Шептицьким: 

«Завдання українського народу буде в тому, щоб створити такі суспільно-

християнські обставини, які запевнювали б громадянам правдиве і стале 

щастя та мали досить внутрішньої сили, щоб поборювати відцентрові 

тенденції внутрішнього розладу і успішно захищати межі від зовнішніх 

ворогів. Такою могутньою та такою, що забезпечує щастя всім громадянам 

організацією може бути Батьківщина тільки тоді, коли не буде цілістю, 

зложеною штучно з різних і різнорідних частин, а подібним до моноліту  

організмом, себто тілом, оживлених одним духом, що з внутрішньої життєвої 

сили розвивається, доповнює внутрішні браки і з природи є здоровим, 

сильним, свідомим своїх цілей, не тільки матеріальним, але й моральним 

тілом» [21, с.3-4]. 

 

ВИСНОВОК 

 Цінності завжди були і будуть найважливішою складовою формування 

світогляду людини. Цінності визначають стандарти нашої поведінки та 

свідчать про наш рівень свідомості, який проектується на площину 

відповідальності за результати прийнятих нами рішень. І хоча цінності не 

підлягають чіткому раціональному логічному науковому визначенню, але це 

те, що лежить у площині руху до певного ідеалу і володіє потенціалом блага, 

та те, що спонукає до дій, спрямованих на досягнення цього блага. І цей рух 

стосується діяльності усіх учасників будь-яких соціально-економічних 

систем: сімей, організацій, держав. Практика свідчить про те, і Україна не є 

виключенням з цього, що саме формування і сповідування в соціумі 

відповідних цінностей в конкретний історичний момент його розвитку, 

здатні сформувати нову генерацію людей, які стануть ініціаторами і рушіями 

потужних суспільних змін і трансформацій [15]. 

 Шляху до суспільних трансформацій передує шлях світоглядних 

трансформацій. 

 Зміна світогляду дозволяє рухатися шляхом цивілізаційного виробу 

України. 

 Питання цивілізаційного вибору країни як суб’єкта світової історії - 

це передусім вибір способу життя і цінностей, які є визначальними для її 

громадян на тому чи іншому етапі становлення держави [23, с.7].  

 Цивілізаційний вибір – це не вибір місця у світі, а вибір парадигми і 

стратегій реалізації власного розвитку у світі [23, с.7]. 
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 Цивілізаційний вибір країни не повинен вступати у суперечність з 

архетипами її культури й особливостями ментальності її народу. Кожна 

культура має здійснити свою, закладену в її глибинних основах місію та 

покликання [23, с.7]. 

 Саме освітні трансформації стають ключовими майбутніх суспільних 

трансформацій як результат відповідного духовно-морального виховання  та 

формування  цінностей підростаючого покоління.  

 Цінності відіграють визначальну роль у світоглядних трансформаціях 

як окремого індивіда, окремих громад, так і соціуму та нації в цілому. 
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