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Анотація. У статті досліджується проблема побудови системи 

цінностей як найвищого соціально-нормативного регулятора суспільного 

життя і поведінки людей, здійснено аналіз національних цінностей як 

головного предмета уваги, виокремлено основні складники національної 

свідомості, виявлено її рівні. 
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Abstract. The article deals with problem of building the system of values as the 
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Вступ. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті 

чітко окреслено національний характер освіти. Вона спрямована на втілення в 

життя української національної ідеї, підпорядкована консолідації українського 

народу в українську політичну націю, яка прагне жити в співдружності з усіма 

народами і державами світу. Така освіта виховує громадянина і патріота 

України, прищеплює любов до української мови і культури, повагу до народних 

традицій. Вона підпорядкована формуванню системи національних інтересів як 

головних пріоритетів світоглядної культури особистості і водночас сприяє 

оволодінню багатствами світової культури, вихованню поваги до народів світу. 

Так кожне нове покоління входить у вже наявну національну систему 

виховання, яка відображає історичні, економічні, географічні, етнографічні та 

психічні особливості певного народу. Ці особливості відповідають його 

світосприйняттю, світорозумінню, самобутньому культурно-історичному 

розвитку. Тобто людина формується як особистість у системі суспільних 

відносин, що охоплюють національні й міжнаціональні відносини. Цей процес 

відбувається через зв’язки людини, які забезпечують засвоєння нею своєї 

належності до певної культури та культури міжнаціональних відносин. 

Формування особистісного смислу змісту для кожного передбачає засвоєння 

ним наукових понять через розвиток певних особистісних аспектів життєвих 

уявлень та піднесення їх до рівня загальнолюдських проблем і цінностей. Саме 

цінності визначають значущість предметів  і явищ для особистості, зумовлюють 

її спрямованість і виявляються через інтереси, потреби, суспільні відносини.  

Духовні прагнення, принципи, норми моралі стосуються не стільки 

діяльності, інтересів, скільки сфери цінностей. Стимули і причини людської 

діяльності дістають подальший розвиток; потреби, перетворені інтереси 

перетворюються у цінності, які формуються у процесі спілкування. Вони 

необхідні кожному спеціалісту як показник рівня його соціалізації, соціальної 

комунікації і розглядаються як важлива складова сучасного змісту освіти. 

За сучасних умов національне виховання молоді втілює і віддзеркалює в 

собі процес національно-етнічного відродження української нації, передбачає  



визнання національних цінностей як головного предмета уваги. До них 

належать українська ідея, що втілює в собі прагнення до державності та 

соборності, патріотизм і готовність до самопожертви, почуття національної 

самопошани і гідності, історична пам’ять, пошана до державних, національних 

символів, до Гімну України, любов до рідної культури, мови, національних 

свят, традицій, пошана до Конституції України, орієнтація власних зусиль на 

розбудову Української держави, прагнення побудувати справедливий 

державний устрій, протидія антиукраїнській ідеології, прагнення до розвитку 

духовного життя. Пізнати, зрозуміти й усвідомити сутність і особливості 

національних цінностей можна лише добре знаючи особливості формування 

конкретної нації. Нацією така спільнота стає тоді, коли її представники 

усвідомлюють свою єдність та відмінність від інших на підставі тих чинників, 

що створили цю єдність.  

Отже, можна констатувати, що нація з’являється лише тоді, коли в окремої 

людини і всього народу викристалізовується національна свідомість як 

результат спільної діяльності людей, що складається: 1. Зі знання про 

навколишню дійсність, природу, суспільство. Тобто рівень свідомості залежить 

безпосередньо від рівня знань і соціального досвіду людини. 2. З виокремлення 

індивідом себе з предметного світу як суб’єкта пізнання. Пізнаючи себе, він 

критичніше порівнює себе з іншими, тобто самопізнає, що призводить до більш 

дійової самореалізації особистості. 3. Зі спрямованості на досягнення мети, 

планування своєї діяльності й поведінки, прогнозування їхніх результатів. Мова 

йде про ту свідомість, що пов’язаний із самоконтролем, коригуванням 

людиною своїх дій, їх удосконаленням. 4. Зі ставлення до об’єктивної дійсності, 

до інших, до самого себе, що пов’язана із самооцінюванням, самокритикою.  

Слід зауважити, що стан, рівень розвитку, виявлення свідомості в кожної 

людини різні й залежать від значних чинників, а саме: знань, наукового 

світогляду, ідейних і моральних засад та переконань, ставлення до себе й інших 

людей тощо. Свідомість особистості не лише характеризується активністю, а й 

тісно пов’язана з нею. У процесі постійного відображення дійсності мозок 



віддзеркалює інформацію не механічно, а свідомо, обробляючи її відповідно до 

мети, завдання й соціального досвіду людини. Специфічною формою духовно-

практичного відображення дійсності на рівні явища є емпірична свідомість, 

основним принципом функціонування якої виступає так званий здоровий глузд. 

Емпірична свідомість є обов’язковою складовою суспільно-історичної практики 

людей і відповідних форм суспільної та індивідуальної свідомості, результатом 

стихійного духовного засвоєння дійсності.  

Буденна свідомість, як і свідомість узагалі, має суспільно-індивідуальну 

природу і є суб’єктивним образом об’єктивно існуючого світу.  Разом з тим не 

можна зважати на той факт, що оскільки такий образ належить конкретному 

суб’єктові, то він також відображає своєрідність, унікальність його життєвого 

досвіду і досвіду конкретних соціальних груп суспільства. Окрім емпіричного 

рівня свідомість має теоретичний (науковий) рівень, який передбачає 

організовану духовну діяльність, до якої треба бути не лише схильним, але й 

певною мірою підготовленим. 

Отже, важливою складовою буття будь-якої історичної спільності людей є 

духовне життя, що є не матеріальною субстанцією, а сукупністю певних 

значень, понять, норм, традицій, ідей, поглядів, стереотипів, які виробляються 

протягом усієї історичної доби становлення й буття певної соціальної спільноти 

або нації й символічно відображають реальні економічні, соціальні, політичні 

та інші форми буття, притаманні даній нації або іншій спільноті. Ця система 

ідей і поглядів є культурою нації, її другим символічним буттям. Саме 

культура, зберігаючи, переосмислюючи й трансформуючи історичні реальності, 

втілюючи їх у відповідні ідеї, погляди, емоції, форми соціальної взаємодії й 

господарювання, політичні й моральні орієнтири, з’єднує минуле й теперішнє. 

Що ж до самосвідомості, то це – оберненість свідомості на саму себе, 

послідовне усвідомлення самою людиною самої себе, цілісна оцінка самої себе, 

свого становища в світі, своїх інтересів та перспектив. Вона виражається в 

самопізнанні, самоаналізі і самооцінці. Різниця між свідомістю і 

самосвідомістю визначається різницею об’єкта, на який спрямована 



пізнавальна діяльність особистості. Спрямованість на зовнішній об’єкт – 

визначає зміст свідомості, спрямованість на внутрішній світ – зміст 

самосвідомості. 

Національна ж самосвідомість – система уявлень, знань, установок, 

спрямувань, сприйнятих особою в процесі національного розвитку, 

накопичених з досвіду власного життя чи своєї нації, – щодо культури, 

традицій, цінностей, історичного минулого тощо. Це усвідомлення людиною 

самої себе як члена певного етносу, як реально існуючого суб’єкта соціальної 

дійсності та історичного процесу, носія певних матеріальних та духовних 

цінностей, який відстоює національну ідею. Інакше кажучи, національна 

свідомість породжує ціннісні орієнтації, які можуть виступати регулятором 

поведінки людини. Недооцінка або ігнорування національних почуттів, 

невміння регулювати національні інтереси можуть спровокувати конфліктні 

ситуації. Тому завдання викладачів полягає в тому, щоб впливати на процеси 

формування національної самосвідомості молоді через пізнання й виховання.  

На нашу думку, у навчальному процесі акцент повинен робитися не на 

посиленні національних почуттів, а на самопізнанні, прагненні пізнати себе в 

навколишньому світі. Викладач має домогтися, щоб студенти, знаходячись в 

аудиторії, незалежно від політичних поглядів, національних і релігійних 

переконань пройнялися ідеєю української державності – гаранта національного 

відродження всього народу України. Тому характерною рисою національної 

самосвідомості є прагнення до політичного об’єднання заселеної нацією 

території, до організації її в єдину суверенну державу. А отже, з національною 

самосвідомістю тісно пов’язана етнічна самосвідомість, яка вважається у 

сучасній етнології найважливішою ознакою етнічної належності поряд зі 

знаннями етнічної мови, фольклору, звичаїв, символіки, історії етносу, його 

літературних, мистецьких пам’яток. За умови самоідентифікації людини зі 

своїм етносом така самосвідомість може досягти високого рівня; а внаслідок 

повної асиміляції, коли належачи за походженням до певного етносу, індивід не  

вважає себе його представником – найнижчого.  



Висновки. Таким  чином, система цінностей виступає найвищим рівнем 

соціальної регуляції. Саме в ній зафіксовані критерії соціально цінного, 

визнаного даним етнічним формуванням, на ґрунті яких розгортаються 

конкретні та спеціалізовані системи нормативного контролю, відповідні 

соціальні інститути і власне цілеспрямовані індивідуальні чи колективні дії 

людей. Місцем і змістом цінностей є ціннісне виховання, яке передбачає 

наявність відповідного вузівського клімату, колегіальне відкрите управління 

навчальним закладом, щирі відносини між керівництвом, викладачами, 

студентами, батьками. Виконуючи роль соціально-нормативного регулятора 

суспільного життя і поведінки людей, етнічні цінності забезпечують цілісність 

етнічного формування.  
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