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«Духовний примат належить Культурі» 

(М. Бердяєв). 

«Обездушивание мира коррелятивно его обескультуриванию» 

(В. Кутирёв) 

Стаття присвячена дослідженню проблеми гармонійної єдності духовності, 

культури, освіти і виховання особистості, які є найважливішими категоріями 

педагогічної науки і визначають тенденції і характер удосконалення особистості. У 

статті наводиться сутнісна характеристика названих понять. Підкреслено, що в умовах 

сьогодення особливого занепокоєння викликає стан духовності суспільства, його занепад 

«як соціального явища, як критичний стан для долі людства». Отже, проблеми культури 

і духовності особистості сьогодні є предметом уваги всіх гуманітарних наук.  

Автори статті зауважують, що зростаюча людина знаходиться в центрі 

педагогічних досліджень. Підкреслено, що в умовах сьогодення необхідно ураховувати її 

енергоінформаційну сутність та особливості її душі як органічної цілокупності всіх 



 

фізичних, енергетичних, свідомо-безсвідомих психофізіологічних і духовних сил індивіда. 

Акцент зроблено на необхідності розгляду понять духовності, культури, освіти і 

виховання в контексті становлення ціннісно-смислової сфери особистості. В статті 

представлено авторське визначення названого поняття і визначені психологічні 

детермінанти становлення ціннісно-смислової сфери особистості: культура як 

метасистема; духовність як життєво-визначальний центр; ідеал як 

смислоутворювальний чинник; вплив сучасного інформаційного простору на її 

становлення.  

У статті надано характеристику концепції виховання культурної особистості за 

П. Шафером. Авторами статті охарактеризовані недоліки сучасної освіти та визначені 

завдання освіти нового століття. Наголошується, що освіта повинна виконувати 

важливу культуротворчу і людинотворчу функцію, яка сприяє вихованню духовності 

особистості. Підкреслено, що виховання духовно зрілої особистості забезпечується в 

освітньому процесі готовністю до співтворчої діяльності в умовах культурного 

плюралізму. 

Ключові слова: духовність, культура, освіта, виховання, гармонійна єдність, 

особистість, енергоінформаційна сутність, цілокупність ціннісно-смислова сфера, 

становлення, психологічні детермінанти. 

Людина знаходиться в епіцентрі планетарного життя і тому має 

відповідати всім параметрам загальнолюдських цінностей. А для цього вона 

повинна бути духовною, культурною, освіченою і вихованою. Сьогодні 

надзвичайно актуальними є думки Альберта Швейцера (1973) про те, що «ми 

живемо в умовах небезпечного змішення елементів культури і 

безкультур’я» (с. 25); «зникає притаманне людині від природи співчутливе 

відношення до близьких, у сучасному викладанні і в сучасних шкільних 

підручниках гуманність витіснена у самий темний куток» (с. 22); «наше 

духовне життя дезорганізоване; ми ще не прониклись усвідомлення нашого 

духовного злидарства» (с. 24). В умовах сьогодення особливого занепокоєння 



 

викликає стан духовності суспільства, його занепад «як соціального явища, 

як критичний стан для долі людства». Отже, проблеми культури і духовності 

особистості сьогодні є предметом уваги всіх гуманітарних наук. 

В. Кутирьов (2012) справедливо писав про те, що оскільки поняття 

культури і духовності обумовлюють одне одного, втрата духовності є 

утратою культури. «Духовність – безпосередній зміст, серце і кров 

культури» (с. 56). 

А. Швейцер (1973) підкреслював органічний зв’язок культури, 

духовності і етики, наголошуючи на тому, що «культура тримається на 

світогляді і може відродитися тільки  в результаті духовного пробудження до 

етичних устремлінь людей» (с. 38). Для сучасного покоління молодих людей, 

що живуть в епоху буремної, інформаційно-технічної цивілізації особливо 

важливо усвідомити своєрідні настанови А. Швейцера (1973) щодо 

повноцінності людського життя, фундаментальною основою якого є 

духовність, культура і етика. «Духовність повинна згуртувати нас, 

проголосивши ідеал культурного людства… Культуротворчий світогляд, 

мислячий, – духовна сила всього людства» (с. 38, с. 41). 

У сучасних умовах розвиток гуманітарних наук здійснюється в 

органічній взаємодії всіх наукових знань про цілісність людської особистості. 

Найважливішими категоріями педагогічної науки, які визначають тенденції і 

характер удосконалення особистості, є категорії духовності, культури, освіти 

і виховання. 

Звернемося до аналізу їх сутнісних характеристик. Кожна з цих 

категорій є, з одного боку, категорією власне педагогічною та в той же час – 

загальногуманітарною. Так, проблемами духовності, культури, освіти і 

виховання всебічно займаються такі науки, як філософія, культурологія, 



 

етика, естетика, соціологія, психологія. Сучасна педагогічна наука втілює в 

собі багатошаровий пласт сучасного наукового гуманітарного знання, 

пов’язаного з проблемами Людини, власне її людської сутності, 

багатокольорового спектру почуттів, аури її душі, світогляду, світорозуміння 

нинішньої епохи, гуманістичного світовідношення в умовах техногенної 

цивілізації. Іншими словами, процес розвитку педагогічного знання 

здійснюється в контексті поліфункціонального полілогу. 

Зважаючи на те, що педагогіка є наукою про людину, у центрі її уваги є 

зростаюча Людина – Дитина, Підліток, Юнак. У кожному віці – це 

неповторна, яскрава Особистість з комплексом устремлінь, прагнень, 

інтересів, мрій, смаків, ідеалів, учинків. Слід звернути увагу на думку 

сучасних учених про необхідність  ураховувати також таку людську ознаку 

як енергоінформаційну сутність кожної особистості та особливості її душі. 

Ще до недавнього часу в підручниках з педагогіки мова не йшла про душу 

дитини та енергії, якими вона насичується. Заради справедливості слід 

сказати, що в радянський час, коли «всі? були атеїстами», про виховання 

екологічно чистої аури дитячої душі писав академік Академії педагогічних 

наук СРСР Б. Т. Лихачов. Учений розкрив розуміння душі як органічну 

цілокупність всіх фізичних, енергетичних, свідомо-безсвідомих 

психофізіологічних і духовних сил індивіда. «Саме ця ідеально-матеріальна 

цілокупність складає і визначає в людині її природно-соціальну сутність, її 

індивідуальність, унікальність, неповторність і абсолютну цінність 

особистості» (Лихачов, 2010). Тому надзвичайно важливо педагогам плекати 

душі підростаючих поколінь, щоб виростити у кожного з них людську 

людськість-духовність, культуру, моральні та естетичні почуття: гуманізму, 

любові, віри, совісті, відповідальності, краси вчинку. Д. Лихачов (1999) у 



 

«Листах про Добре» наголосив на необхідності виховувати у підростаючих 

поколінь інтелігентність – здібність до розуміння, це – терпиме відношення 

до світу і до людей. Інтелігентність живе створенням нового  і усвідомленням 

старого як нового. 

Проблеми духовності особистості, культури, освіти та виховання слід 

розглядати в контексті становлення ціннісно-смислової сфери особистості.  

Ціннісно-смислову сферу особистості важливо розглядати як цілісне, 

динамічне та інтегроване утворення особистості, яке визначає смисложиттєві 

стратегії людини на основі особистісно значущих цінностей та смислів, та 

включає духовність, цінності, ціннісні орієнтації, особистісні смисли, 

переживання, ідеали, установки. Ціннісно-смислова сфера є 

самоорганізуючою системою, яка на засадах комплементарності взаємодіє з 

усіма структурами особистості та культурою як метасистемою. 

Визначено психологічні детермінанти становлення ціннісно-смислової 

сфери особистості: культура як метасистема становлення ціннісно-смислової 

сфери особистості; духовність – життєво-визначальний центр ціннісно-

смислової сфери особистості; ідеал як смислоутворювальний чинник 

становлення ціннісно-смислової сфери особистості; вплив сучасного 

інформаційного простору на становлення ціннісно-смислової сфери 

особистості. Наявність ідеалу відбиває високий рівень розвиненості ціннісно-

смислової сфери особистості. Розвиток особистості передбачає динамічні 

зміни як ціннісно-смислової сфери, так й ідеалу, що зумовлено їх 

взаємовпливом і взаємозалежністю. Саме Аристотель заклав основи 

розуміння ідеалу, як уявного морально-естетичного образу, якому людина 

прагне слідувати і водночас уникати того, що йому суперечить. Ідеал є 

відбиттям розвиненої свідомості людини, яку неможна купити ні за які гроші, 



 

а також продати. Завдяки саме свідомості та ідеалам стає можливим 

протистояти вогню знищення людства, всім агресивним, корупційним, в 

цілому негативним проявам в суспільстві. Ідеали, підкреслював 

І. Кант (1994), «дають необхідне мірило розуму», яке дозволяє оцінювати 

досконалість й недосконалість, вони «володіють практичною силою, як 

регулятивні принципи і лежать в основі можливості досконалості певних 

учинків» (с. 347, 346). 

Справедливість вимагає звернути увагу на негативні впливи сучасного 

інформаційного простору на ідеали підростаючих поколінь і їх ціннісно-

смислову сферу, духовність, культуру.  

• Надлишковість та надмірність інформаційного простору разом із 

інфляцією ціннісного змісту навколишньої реальності призводить до 

дефіциту смислу. 

• Ціннісно-смислова сфера знаходиться під впливом сучасного 

медіаконтенту як відкритого, нерегульованого простору слабоструктурованої 

інформації. 

• Візуальний складник сучасного інформаційного простору має 

абсолютний пріоритет у порівнянні з іншими джерелами інформації у 

розвитку особистості. 

У даний час відбувається значне збільшення педагогічного знання за 

рахунок інших гуманітарних наук. Вже згадані нами категорії по суті є 

фундаментальними в педагогіці. Завдяки інтеграції знань про духовність, 

культуру особистості, її освіту та виховання можна проектувати, моделювати 

образ людини не тільки теперішнього часу, але і майбутнього. Досить 

актуальними й оригінальними в цьому відношенні  є наукові статті у 

трьохтомнику «Кого и как воспитывать у подрастающих поколений» під 



 

редакцією доктора філософських наук, професора О. О. Базалука (2011, 2012, 

2013).  

Своєрідним фундаментом або наріжним каменем педагогічної науки є 

духовність, яка в органічній взаємодії з культурою, освітою і  вихованням 

формує людину ідеальну, людину культури, людину про-світну. Ми маємо на 

увазі, що про-світити  – значить наповнити світлом розум і душу людини, яка 

є істотою не тільки думаючою, мислячою, але й глибоко відчуваючою, 

душевною. 

Саме духовність сприяє шліфовці душевних якостей особистості і в той 

же час насиченню її енергією Духа, тобто одухотворення людських сил і його 

потенційних можливостей. У сучасній науковій літературі духовність 

розглядається як інтегративна якість особистості, яка втілює в собі здатність 

до вищих прагнень, прагнення змінити світ і себе у відповідності із законами 

досконалості і гармонії. Нам близька точка зору Саласа Соммера (2013), який 

надавав пріоритетної ваги у змісті духовності  десяти  моральним правилам: 

«Встановити правильні пріоритети в своєму житті»; «Бути відданим 

добру і власному Духу»; «Визнати свою нечесність». Салас Соммер (2013) 

підкреслював: «Ми  панічно боїмося визнати, що в нашому серці може 

існувати щось погане, брудне, або збочене, тому нам доводиться прикидатися 

терпимими, дружелюбними, робити вигляд, що нам все подобається, або що 

ми всіх любимо»; «Розумом і почуттями ставити себе на місце інших, 

навчитися розуміти їх і бути терпимими до їх свідомих і несвідомих 

помилок»; «Контролювати негативні емоції і вміти «підставляти другу 

щоку»; « Вийти зі своєї «ментальної нори», залишити їі тісний маленький 

світ і відкрити для себе іншу реальність»; «Розвивати волю і загартовувати 

характер»; «Жити в гармонії з природою»; «Дотримуватися закону 



 

«еквівалентної рівності»; «Недовіряти першому враженню і намагатися 

знайти більш глибоку істину» (а істина всердині нас) (с. 440, 460, 461).  

Найсуттєвішими характеристиками духовності М. Боришевський 

(2013) називав дієвість, конструктивно-перетворювальну силу ціннісних 

орієнтацій, якими вона оволоділа; «всезагальний, універсальний характер, що 

виявляється у її зв’язках з будь-якими проявами активності (поведінки, 

діяльності) людини» (с. 8–9). Згідно особливостей ставлення та визначальних 

особистісних характеристик людини дослідником виокремлено таку систему 

взаємопов’язаних системних ознак, які можуть слугувати критеріями 

духовності: ставлення до інших; ставлення до себе; ставлення до доленосних 

громадянських цінностей, людських стосунків, праці та інших явищ 

суспільного життя; ставлення до основоположних особистісних 

характеристик людини; ставлення до віри у вищу ідею, усвідомлення сенсу 

життя (Там само, с. 14–16). Кожен із представлених критеріїв конкретизовано 

низкою ознак, які в цілому дозволяють розпізнавати особливості прояву 

духовності особистості, рівні її розвитку.  

Духовність органічно пов’язана з культурою, яка є ідеалотворчою 

основою і духовності, і освіти, і виховання. Звертає на себе увагу 

надзвичайно актуальна концепція сучасного канадського культуролога 

Пола Шафера – керівника Проекту «Світова Культура» щодо виховання 

культурної особистості. Він підкреслює, що Культурна особистість – це 

духовно розвинена людина, яка усвідомлює цінність знань, філософії життя, 

мистецтва, здатна до вибору ідеалу і відповідно йому системи цінностей. 

Учений підкреслив, що «вся людська культура є боротьбою за найвищі 

цінності… Бути культурною особистістю значить мати свою власну 

філософію». Культурна особистість повинна бути цілісною, 



 

людиноцентрованою, альтруїстичною і гуманною. Це – необхідна умова 

щасливого життя, наповненого смислом і духовністю, а також життя в 

гармонії з оточуючим середовищем, іншими людьми, іншими культурами та 

іншими видами (Шафер, 2017). 

Освіта – це безперервний процес (протягом усього життя) освоєння, 

присвоєння і відтворення особистістю багатства культурно-історичних, 

духовно-моральних цінностей і смислів людства, науки, мистецтва, моралі, 

багатовікового досвіду людського буття. Психологи відзначають, що 

головною місією освіти є допомога людині вийти з простору предметів в 

простір людської діяльності, життєвих цінностей і смислів, що дає 

можливість сформувати цілісний образ світу. О. Леонтьєв (1983) ввів в 

психологію поняття «смислове поле», що становить систему значень різних 

предметів. Діяльність в «полі смислів» допомагає творити культуру завдяки 

тому, що людина є автором текстів культури, в яких проявляється зміст. 

А. С. Запесоцький (2014) образно назвав освіту «соціальним інститутом 

вирощування людської індивідуальності», інкультурації, соціалізації, 

формування духовно-цілісної особистості на основі гуманістичних 

цінностей, духовно-моральних і художньо-естетичних ідеалів та відтворення 

і збереження  своєрідності національної культури народу, щоб не втратити 

відведене їй місце у світовій культурі. Тому в освіті значне місце посідає 

гуманітаризація оcвітнього процесу, на основі якої здійснюється формувaння 

духовної домінанти особистості, яка здійснює духовний пошук смислу і мети 

життя. 

Сьогодні вчені занепокоєні тим, що значно падає цінність категорії 

«знання», що освіта втрачає фундаментальний характер. Учені з 

занепокоєнням відзначають той негативний факт, що нині категорія «знання» 



 

виключена із освіти і підмінена компетенціями. Викликає подив, що знання 

вже не передаються, а формуються компетенції  Ці нововведення, які 

руйнують фундамент і досвід багатьох століть педагогічної науки, 

намагаються пояснити потребами економіки. Провідні вчені багатьох країн 

світу проявляють глибоке занепокоєння з цього приводу і доводять, що 

«освіта є унікальною підсистемою культури, вона виявляється більше 

культури», тому «не економіка повинна орієнтувати освіту, а навпаки – 

освіта економіку» (Там само). 

Освіта, як провідна категорія педагогічної науки, формує образ людини 

в культурі і культуру в ньому в певному історичному проміжку і в певному 

соціокультурному полі провідної системи цінностей, що відображає 

особливості епохи, цивілізації, традицій, моральних норм. 

Освіта є одним з найбільш ефективних способів становлення людини 

як культурної цінності, народження власне людського образу, якісних 

новоутворень суб’єктного образу світу. Згідно цього твердження, освіта не 

може обмежуватися тільки лише сферою знань, вона повинна виконувати 

важливу культуротворчу і людинотворчу функцію, яка сприяє формуванню 

духовності особистості. Будівництво особистісного образу здійснюється 

відповідно до ідеалу людини культури, з системою його морально-духовних 

цінностей, прагнень опанувати таємниці знань, оволодіти здатністю творчого 

підходу до наукових і життєвих проблем, відкрити рефлексивний світ 

власного «Я». 

Освіта за своєю спрямованістю є культуротворчою і тому передбачає 

створення умов виявлення особистісних смислів як в текстах культури, так і 

в створенні власного образу. Вчені підкреслюють, що освіта – це ефективний 



 

спосіб становлення людини в культурі на основі духовної, живої взаємодії 

учасників педагогічного процесу, знаходження смислів в текстах культури.  

Як підкреслював М. Гайдеггер, освіта здатна охопити духовність 

людини в цілому, повертаючи її до своєї сутності і спонукаючи жити в ній, 

відкривати найвище призначення і гідність людини в тому, щоб зберігати 

істину буття і тим самим таємницю всього сущого на Землі. М. Гайдеггер 

відзначав, що справжня освіта виводить людину до найвищих духовно-

моральних смислів, піднімає на найвищі культурно-історичні рівні. Саме 

завдяки цьому здійснюється процес окультурення людини і її одухотворення. 

Необхідно підкреслити плідну думку М. Гайдеггера про органічну взаємодію 

духовності, освіти і культури, яка сприяє появі новоутворення, що 

характеризують гармонійну цілісність людської особистості (Кошелева, 

1992). 

Освіта виконує функцію просвітлення людських смислів, інтеграції 

людей, їх культур і створює необхідну основу для людського буття. За 

образним висловом Ю. Лотмана (1992), культура – це «колективний інтелект 

суспільства, планети». Розробляючи проблеми семіотики культури, він 

звернув увагу на те, що перетворює ні – інформацію в інформацію, 

«... культура постійно веде гру з позакультурним простором, то, поміщаючи 

туди свої страхи, то, роблячи його вмістилищем своїх ідеалів і постійно 

споглядаючи себе в цьому перевернутому дзеркалі» (с. 10). Культура, 

підкреслює вчений, відбирає лише те, що з її точки зору є текстом і підлягає 

включення до колективної пам’яті. У свою чергу, текст спирається на 

пам’ять різної тимчасової глибини. 

Освіта людини розуміється в педагогіці як інтеграційна сукупність 

процесів навчання, виховання і розвитку особистості. Процес виховання 



 

виступає в цій сукупності домінантним, провідним, що обумовлено 

наступними положеннями: 

 духовний розвиток особистості є основним напрямом такого 

розуміння ролі і місця виховання в освіті. Адже саме виховання духовності 

людини передбачає створення у неї гуманістичної системи ціннісних 

орієнтацій, серед яких провідне місце повинна зайняти установка на 

сприйняття і прийняття з гуманістичних позицій необхідності освітньої 

діяльності, тобто позитивна її мотивація; 

 крім того, сам зміст освіти своєю гуманістичною спрямованістю 

сприяє духовному розвитку людини, дає їй імпульс для подальшого 

духовного зростання, самовиховання, самовдосконалення. 

Освіта має виховувати інформаційно-культурну особистість, здатну 

протистояти руйнівній інформації в усіх її формах;перемістити увагу з 

функції передачі знань на виховання домінуючих загальнолюдських 

цінностей.Важливою педагогічною категорією є виховання. 

Недоліки сучасної освіти полягають у тому, що вона спирається на 

логіко-розумовий, формально-інформативний, операційно-технологічний 

аспекти, технократичний світогляд у відриві від духовно-моральних смислів і 

цінностей. Альтернативою інформаційної моделі освіти є «критичне 

мислення», «рефлексивна освіта», «освіта і навчання як дослідження» 

(М. Ліпман). Найважливішим завданням освіти є виховання людини як 

біоенергетичної істоти, пов'язаної зі Всесвітом, з планетарним свідомістю, з 

ноосферним мисленням, з вищими духовними ідеалами, з можливостями її 

творчої самореалізації.  

Є. Бондаревська (2006), розкриваючи технологію формування образу 

людини культури в процесі освіти, підкреслюєвала, що людська особистість є 



 

першою і необхідною умовою культури. Вона пропонувала створення такого 

типу освіти, яка буде спрямована на окультурення кожної індивідуальності. 

Це можливо здійснити за умови, якщо навчально-освітній процес буде 

будуватися і протікати по типу створення художнього твору, тобто всі види 

відношень, діяльності по суті є естетичними відношеннями, естетичною 

діяльністю, естетичною свідомістю. Це дає можливість розвивати 

комунікативну сферу через «твори культури» і навчить ставитися до людини 

як до «художнього твору. 

Освіта безпосередньо сприяє духовному розвитку особистості – 

визначення смислу, цінностей і норм її життя, її піднесенню, формуванню 

духовної потреби в пізнанні, в творінні краси, утвердженні в суспільстві і в 

своєму житті моральних ідеалів і кращих людських моральних якостей. 

У змісті освіти, її культурологічній та науково-рефлексивній основі, в 

діалогічній формі взаємоспілкування суб'єктів освітнього процесу закладені 

потужні основи духовності і культури як фундаментальних і універсальних 

цінностей людського буття. 

Однією з важливих особливостей сучасної епохи є універсалізм, який 

складається в прагненні до інтеграції, до об’єднання всіх вищих 

загальнолюдських цінностей з опорою на кожну національну культуру. Це 

обумовлює інтенсифікацію міжкультурних комунікацій, міжособистісний 

рівень спілкування, культурний плюралізм, здійснюваний в процесі діалогу 

культур. Виховання духовно зрілої особистості забезпечується в освітньому 

процесі готовністю до співтворчої діяльності в умовах культурного 

плюралізму. 
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HARMONIOUS UNITY OF SPIRITUALITY, CULTURE, 

EDUCATION AND UPBRINGING 

Tetiana L. Antonenko, Galyna P. Shevchenko 



 

The article is devoted to the investigation of the problem of harmonious unity of 

spirituality, culture, education, and upbringing of a personality, which are the most important 

categories of pedagogical science and determine the tendencies and nature of personality 

development. The authors of the article provide an essential characteristic of these concepts. It is 

emphasized that in present day conditions, the state of spirituality of society, its decline "as a 

social phenomenon, as a critical state for the fate of mankind", is of particular concern. 

Therefore, the problems of the culture and spirituality of the personality are now the subject of 

attention of all the humanities. 

The authors of the article note that a growing person is at the center of pedagogical 

research. It is emphasized that nowadays it is necessary to take into account its energy and 

information essence, and peculiarities of its soul as an organic totality of all physical, energetic, 

conscious and unconscious psychophysiological and spiritual forces of a person. The need to 

consider the concepts of spirituality, culture, education, and upbringing in the context of 

formation of the value and sense sphere of personality is emphasized. In the article, the author's 

definition of this concept is presented and the psychological determinants of the formation of the 

value and sense sphere of a personality are identified. They include culture as a metasystem; 

spirituality as a vital determinant; ideals as meaningful factors; and modern information 

systems, spaces and practices. 

In the article, the concept of cultural personality development, worked out by 

D. Paul Shafer, is characterized. The shortcomings of modern education are described and the 

tasks of the new century education are defined. It is emphasized that education should perform 

an important culture-creative and human-creative function that promotes the cultivation of 

personality spirituality. It is emphasized that upbringing of a spiritually mature personality is 

ensured in the educational process by the readiness to co-operate in the context of cultural 

pluralism. 

Keywords: spirituality, culture, education, upbringing, harmonious unity, personality, 

energy and information essence, totality of value and sense sphere, formation, psychological 

determinants. 
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