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Роль гуманітарної політики держави 
в процесах новітнього морального 

творення суспільства

Аналізується вплив гуманітарної політики на розвиток новіт
нього морального творення суспільства; особлива увага 
приділяється гуманітарно–творчому та духовному потенціалу 
сучасної освіти в контексті державотворення.
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Сучасний розвиток новітнього морального творення слід пов’язувати 
зі зміцненням гуманітарної сфери суспільства, яка містить у собі три 
взаємопов’язаних компоненти – культурний, освітянській, релігійний. 
Адже кожен з них націлений на забезпечення духовного вдосконалення 
людини, а опанування ними в їхній органічній єдності виступає запо
рукою становлення морально зрілої, всебічно розвинутої особистості 
[1,c.373], інакше кажучи є показником духовності особистості. При цьо
му духовність не характеризується рівням загальних та професійних 
знань особистості, її начитаністю. Найважливішим показником, основою 
духовності, зазначають автори монографії «Духовне оновлення суспіль
ства», є ступінь засвоєння особистістю етичних і естетичних цінностей. 
Духовність – синтетичне поняття, зазначають вчені, що включає до себе 
високі моральні принципи, справжню інтелігентність, душевну щирість, 
готовність до співчуття, добрість, чуйне сприйняття краси [2,с.27]. 
Духовність породжує шляхетність, допомагає кожній людині стати люди
ною, а нації – нацією.

При цьому об’єктивні підвалини цього новітнього морального тво
рення визначає передусім гуманітарна політика держава як сукупність 
заходів, спрямованих на підтримку і інтенсифікацію гуманітарного 
розвитку суспільства згідно з визначеними пріоритетами та загально
національними інтересами, суб’єктивні визначаються самою людиною, її 
внутрішнім світом. Адже дотримання норм моралі залежить, передусім, від 
внутрішнього переконання людини в моральності чи аморальності своєї 
поведінки, свого вчинку. Провести межу між індивідуальним і соціальним 
характером моральних вимог неможливо, оскільки в них органічно пере
плітаються елементи того й іншого. І тут першорядну роль відіграють такі 
індивідуалізовані моральні категорії, як совість, обов’язок, що спрямову
ють поведінку людини в моральне русло, формують моральну зрілість, 
соціальну орієнтованість особистісних цінностей [3]. 



Хоча перелічені вище якості – продукти внутрішнього, духовного 
світу людини, не викликає сумнів, що їхнє формування та розвиток 
відбувається під впливом навколишньої дійсності, включаючи й інстру
менти гуманітарної політики. Саме тому гуманітарна політика держави 
має бути націлена на максимальне пом’якшення негативних наслідків 
трансформаційних процесів для населення і створення передумов для 
формування у громадян активно–оптимістичної життєвої позиції за 
допомогою створення ефективного законодавства, дієвої економічної 
та соціальної політики, еволюційне введення гуманітарних сфер у нові 
економічні умови функціонування. Оскільки впевненість у правильному 
шляху, яким іде країна, створює додаткові умови для позитивного світо
сприйняття та надає можливість людині більш активно шукати шляхи 
для поліпшення власної долі [1,с.373].

Саме тому першочерговим завданням гуманітарної політики є під
вищення життєвого рівня суспільства, створення відповідних умов і 
законодавства для підвищення якості життя народу. Поза відповідним 
рівнем масового добробуту населення про реалізацію гуманістичних пріо
ритетів говорити не варто. Гуманізм починається з добробуту, однак ним 
(добробутом) ніяк не закінчується. Тому, піднімаючи добробут вадливо 
пам’ятати і про душу. Тому сприяння всебічному духовному та інтелекту
альному розвитку особистості має бути у центрі всієї політики держави. 
Центральною ланкою цього процесу є формування національного світо
гляду, державницької ідеології, які б сприяли консолідації суспільства, 
поваги до представників інших культур [4,с.490].

Сім’я – є важливішим об’єктом гуманітарної політики держави, оскіль
ки саме в сім’ї відбувається первинна соціалізація індивіда, закладаються 
основи його формування як особистості. Сім’я, як правило, формує власну 
соціально–ціннісну спрямованість, яку й передає дітям. Соціалізацію в 
сім’ї, зазначає Т.Кравченко, можна розглядати у дворівневому вимірі: як 
результат цілеспрямованого процесу виховання і результат соціального 
научіння. У свою чергу, соціальне научіння також здійснюється за двома 
основними напрямами. З одного боку, соціальний досвід набувається в 
процесі безпосередньої взаємодії дитини з батьками, братами і сестрами, а з 
іншого – за рахунок спостереження за особливостями соціальної взаємодії 
інших членів сім’ї. Будь–яка деформація сім’ї призводить до негативних 
наслідків у розвитку особистості дитини [5,с.183]. 

Механізми державної гуманітарної та соціальної політики можуть 
лише у непрямий спосіб впливати на якість сімейного виховання, без
посередній вплив мають система міжособистісних відносин в сім’ї, 
неприйняття родиною системи негативних цінностей, асоціальних 
настановлень. Дуже важливо, щоб сімейні зразки поведінки і суспільні 
нормативи не суперечили одне одному, а навпаки несли суспільно–про
гресивну спрямованість. 

У розвитку об’єктивних і суб’єктивних підвалин новітнього морально
го творення на перший план виходить гуманістично–творча місія освіти. 
Оскільки головною метою останньої є всебічний розвиток людини як 
особистості, як найвищої цінності, її розумових і фізичних здібностей, 
моральних якостей. Освіта має відігравати важливу роль у формуванні 
громадян, здатних до збагачення інтелектуальної та матеріальної скарбни
ці народу, ефективної розбудови держави, забезпечення достойного місця 
кожного в нашому суспільстві. Передусім на заклади освіти за сучасних 



умов покладається завдання виховання у молоді патріотизму, високих 
гуманістичних якостей, людяності, норм цивілізованого співжиття і зла
годи [4,с.492–493].

Й це цілком виправдано, оскільки саме школа відіграє значну роль у 
процесі становлення та соціалізації людини. Саме в школі відбувається 
формування самостійних моделей бачення світу. Тут, на відміну від сім’ї, 
активно розвивається когнітивна складова світобачення, усвідомлюється 
низка соціальних вимог, впроваджуються прийнятні для суспільства сте
реотипи та еталони оцінювання різних соціальних явищ. І вже на цьому 
етапі можуть виникати суперечності між уявленнями, сформованими, 
наприклад, сімейним оточенням, і тими, які пропонує школа. В результаті 
виникає потреба у зіставленні, коригуванні, власному виборі [6,с.124]. 

Враховуючи потребу духовного відродження України та зміцнення 
моральності у суспільстві, навчальні заклади усіх рівнів покликані забезпе
чити наповнення всіх ланок навчально–виховного процесу змістом, який 
би допомагав педагогам виховувати найкращі духовні якості, чесні і сильні 
характери, формувати сумління і громадянські чесноти: працьовитість, 
самопожертву, пошану до старших – і спонукав би учнів і студентів бути 
нині і в подальшому корисними своєму народові. Як усі життєві дороги 
мають вести до Храму, так і всі освітні напрями мають готувати людину до 
виконання нею свого вищого призначення [7,с.141], зазначає О.Ткаченко.

Ідею про гуманітарно–творчу та духовну місії сучасної освіти в контек
сті українського державотворення послідовно розвиває Президент АПН 
України В.Кремень в контексті людиноцентризму [8; 9]. На перше місце 
висуваються не знання та освіта як такі – вони розглядаються лише як 
шлях до розвитку людяності і духовності, а вчитель – як єдине джерело 
розвитку духовних засад дитини. 

Звичайно, ідея виховання моральності та людяності як важливих 
передумов націотворення не нова. Ще відомий український мислитель 
І.Франко, тільки у вигартуванні морально безкомпромісних людей вбачав 
запоруку піднесення та визволення нації. «Моральне переродження, яке 
вповні доконається, не швидко, аж наслідком праці поколінь, та до якого 
імпульс кожний із нас повинен дати сам собі, власною постановою...», 
зазначає І.Франко. Щоб у «серці кожного... знайшлася би моральна сила, 
щоб сказати собі і покласти Ганнібалову присягу: віднині доложу всяко
го зусилля, щоб увільнитися від тих хиб, поводитися краще, працювати 
пильніше над собою» [10,с.408], продовжує свою думку мислитель.

Основою формування моральності та людяності підростаючого 
покоління є передусім виховна робота у навчальних закладів усіх рівнів, 
включаючи ВНЗ. В умовах конкуренції на освітньому ринку, у вузах 
питання виховання як правило відсунуті на периферію освітньої діяль
ності, про що свідчить скорочення часу на вивчення загальноосвітніх 
навчальних курсів (етики, естетики, філософії тощо), а також порідкі 
розрізнені виховні заходи, які в основному пов’язані з майбутньою 
професійною діяльністю, частково художньо–естетичним, ще менше з 
громадянським вихованням. Проте загальні підходи до питання виховної 
роботи зрозумілі та прописані у відповідній літературі. Серед основних її 
елементів можна виділити наступні ідеї та принципи: ідея гуманізації та 
гуманітаризації; створення умов для розкриття творчих здібностей, соці
алізація особистості як громадянина своєї країни; формування соціальної 
активності; розвиток потреби і досвіду самовиховання; відродження інте



лектуального, духовного та творчого потенціалу, виховання толерантності 
та поваги до інших людей, народів і країн [11,с.50]. Залишається наповнити 
ці ідеї та принципи конкретним змістом й втілювати в життя. 

Список використаних джерел
1. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2005 // За ред. 

О.С.Власюка. – К.: Знання України, 2005. – 608 с. 
2. Духовне оновлення суспільства / В.Андрущенко, Є.Бабосов, Л.Губерський 

та ін. – К.: «Либідь», 1990. – 200 с.
3. Шайгородський Ю. Суспільна мораль як система цінностей [Електронний 

ресурс] / Ю.Ж. Шайгородський, К.П. Меркотан // Правові засади захисту особис
тісних цінностей та суспільної моралі: збірник нормативних актів України. – К.: 
Український центр політичного менеджменту, 2007. – 440 с. – Режим доступу: 
http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent.php3?b=20&c=405.

4. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого–світоглядний аналіз / 
Л.Губерський, В.Андрущенко, М.Михальченко. – К.: Знання України, 2002 – 580 с.

5. Кравченко Т. Вплив сім’ї на соціалізацію підлітків / Т.Кравченко // 
Соціальна психологія. – 2007. – Спецвипуск. – С.181–189. 

6. Овдієнко Л. Мораль і право у системі соціальних уявлень / Л.Овдієнко // 
Соціальна психологія. – 2007. – Спецвипуск. – С.121–129.

7. Ткаченко О. Духовне відродження освіти і вище призначення людини / 
О.Ткаченко // Соціальна психологія. – 2008. – №2 (28). – С.141–149.

8. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, 
перспективи) / В.Кремень. – К.: Грамота, 2003. – 216 с.

9. Кремень В.Г. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовнос
ті нації / В.Кремень // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – 2006. – С.17–31.

10. Франко І. Одвертий лист до галицької української молодежі / І.Франко // 
Зібр. творів: У 50 т. – К.: Наук. думка. – Т. 45. – С.401–409

11. Гаврилюк В.В. Гражданственность, патриотизм и воспитание молодежи / 
В.Гаврилюк, В.Маленков // СОЦИС. – 2007. – № 4 (276). – С.44–49.

Шаповалова И.В. Роль гуманитарной политики государства в процессах 
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Анализируется влияние гуманитарной политики на развитие новейшего 
морального созидания общества; особое внимание уделяется гуманитарно–
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создания государства. 

Ключевые слова: гуманитарная политика, мораль, современное образование, 
социализация человека.

Shapovalova, I.V. The role of humanitarian politics of the state in the 
processes of modern moral of the society

The influence of humanitarian politics on the development of creation of modern 
moral society is analyzed. The special attention is given to humanitarian, creative and 
spiritual potential of modern education in the context of creation society.

Key words: humanitarian politics, morals, modern education, socialization of 
human. 


