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 ОСВІТА  В  МЕХАНІЗМАХ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ 

 ОСОБИСТИХ ТА СУСПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  

 Канафоцька Г.П. 

 

«Виховати людину інтелектуально, не виховавши її морально, - 

 означає виростити загрозу для суспільства.» 

 (Рузвельт) 

 Динаміка суспільних процесів, формування нової системи економічних відносин та 

зміна соціально-політичних орієнтирів призвели до кардинальної переоцінки цінностей у 

громадян України, що призводить до змін всієї системи соціальних відносин, яка, у свою 

чергу, впливає на моральне здоров’я суспільства. 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 кожного з її 

учасників, базованого на відповідних йому цінностях. У контексті цього потрібно 

означити відповідні складові такого впливу та дати відповіді на ряд питань, а саме: 

- Яким ми  бачимо суспільство, в якому хочемо жити? 

- Яким суспільство є сьогодні? 

- Якими цінностями воно покеровується?  

- Чинники впливу на формування ціннісних орієнтацій (політичні, економічні, 

соціальні, культурологічні, організаційно-правові, інформаційно-психологічні). 

- Підміна понять (цінності - права - обов’язки - свобода вибору). 

- Цінності і  відповідно їм сформована суспільна мораль. 

- Соціальне тло формування особистих цінностей: право вибору, свобода вибору, 

відповідальність.  

- Державна політика як фактор впливу на формування суспільної моралі та 

механізми і засоби її пропаганди та підтвердження (законодавчо-нормативна 

підтримка політики, скерованої виключно на питання економіки і виправдання її 

падіння,  проголошення соціальних реформ при відсутності їх бюджетного 

фінансування; формування та підтримка суспільної моралі, базованої на 

загальнолюдських цінностях та цінностях українського народу). 

- Кожен з нас як суб’єкт формування особистих та суспільних цінностей. 

- Сім’я як основа формування цінностей та  життєвої позиції особистості. 

- Заклади освіти як інструмент  впливу на формування суспільної моралі в Україні.  

- Заклади освіти як інституції формування моральних цінностей (за результатами 

соціологічних досліджень попередніх років 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[1]).  

- Освітні інституції  в  механізмах  забезпечення формування та регулювання 

відношення людини зі світом, суспільством, іншими людьми та самим собою.  

- Заклади освіти у формуванні усвідомлення власного Я (хто я є?: - 

самоідентифікація, приналежність; чи існує межа між тим, що я можу робити і чого 

я не повинен робити?; якщо існує, то що за цим стоїть?). 

- Якою ми хочемо бачити сучасну людину? 

- Людина і сучасний інформаційний простір (інформація  як один із інструментів 

впливу на суспільну трансформацію у процесі власної трансформації і суспільному 

сприйнятті переходить у категорію «знання»; знання (не задля знань, а задля росту 

і розвитку) при свідомому і відповідальному використанні на практиці переходять 



у категорію «мудрість»; не кожен може досягти категорії мудрості, особливо 

молодь, яка ще не набула практичного вміння правильно використовувати 

інформацію; невміння виділяти з великої кількості інформації важливе і цінне при 

несформованих особистісних цінностях є небезпечною, бо призводить до 

розгубленості при виборі і прийнятті власних рішень; маніпулювання людьми і 

схиляння до вибору  рішень, прийнятих іншими). 

- Візія освіти у вихованні  людини в інформаційному просторі.  

- Людина і свобода вибору. (Що означає вільна людина і як її виховати вільною?) 

- Відповідальність за власний вибір та власну позицію по відношенню до себе та до 

оточуючого середовища (Я - Ти, Я - Ми, Я - Вони, Я – Організація, Я – Громада, Я 

– Суспільство, Я – Держава, Я – Країна, Я – Глобальний простір… ). 

- Бути вільним – означає робити добро (я маю право робити власний вибір; у свободі 

вибору я можу помилятися; навіть помиляючись,  я не повинен забувати, що маю 

право робити добро і не маю права робити зло). 

- Освітні заклади у формування норм моралі, що спонукають особистість 

удосконалювати себе та суспільство.  

- Освітні заклади у формуванні патріотизму і національної самосвідомості (особиста 

ідентифікація зі своєю нацією, усвідомлення спільності власної долі з долею 

Батьківщини, віра в її духовні сили та майбутнє; 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;«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» [2, c.3-4]).  

- Роль і місце освітніх інституцій в трансформаційних суспільних процесах 

(проблема цінностей стає ключовою на етапах трансформації суспільства; 

труднощі адаптації особистості до вимог нового часу, проблеми її соціалізації). 

- Заклади освіти у процесі соціалізації підростаючого покоління (формування 

моделей поведінки і системи цінностей,  системи етичних норм і правил). 

- Освітні інституції в процесах демократизації та розвитку ринкових відносин (не 

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

у свою чергу, впливає на моральне життя суспільства). 

- Свобода і демократія (від грецького «dem» - розуміння відношення людини до 

людини; підставою для правдивої свободи стає пошановування гідності і прав 

іншої людини). 

- Поняття свободи тотожне поняттю людської гідності (людина мудра і вільна та, що 

сформувала в собі духовні цінності та здатна надихати інших на їх формування). 

- Свобода як підстава для осягнення духовних цінностей (свобода – це Божий дар; 

свободу не дає ні держава, ні суспільство, ні освітні заклади). 

- Свобода як ціль виховання (дати дар бачення духовних цінностей в людському 

житті: - правди, добра, краси і т.д. – почуття, на яких треба виховувати людину. 

- Візія сучасної освіти в контексті відродження духовності нації як відповідь на 

питання: «Яким ми  бачимо суспільство, в якому хочемо жити? Якою я хочу бачити 

свою країну?: - вочевидь, - країну, в якій живуть вільні, духовно багаті люди). 



 Отже, візію  освіти у вихованні  людини в інформаційному просторі потрібно 

розглядати у площині відкриття бачення та формування саме духовних цінностей в 

людському житті. 

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

безпосереднє включення освітніх інституцій у процеси формування  відповідних 

цінностей сучасної людини не лише шляхом усвідомлення нею даної потреби як 

особистісної, а й суспільної, що дозволить кожному бути відповідальним за суспільство, 

що створюється нами, перед прийдешніми поколіннями. 
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