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У статті дається характеристика образу сучасної освіченої 

людини: перелічені характерні для неї риси. Особливий акцент 
зроблений на важливості людяності, моральності і здатності до 

здійснення творчої діяльності в образі високоосвіченої особистості 

як її життєво значущих якостей. У статті дається аналіз уявлень 

учених-філософів і педагогів про освіту як формування образу. 
Дається визначення поняттям образ, освіта, людина, освічена 

людина, людяність, моральність, здатність до здійснення творчої 

діяльності. 

Освіта визначається як рушійна сила розвитку суспільства, яка 
здатна надати йому допомогу в питанні відновлення рівноваги, 

втраченого ним. Автор звертає особливу увагу на необхідність 

зміщення акцентів в освіті на формування у підростаючого 

покоління її духовно-культурних цінностей на основі принципу 
єдності освітнього і культурного просторів. 

Підкреслюється наявність органічного взаємозв’язку між 

поняттями освіта та культура. Названо ключові напрямки 

дослідження проблеми формування образу сучасної освіченої людини 
(ноосферна людина, планетарно-космічна особистість, 

філософ управління; homo educatus, асиметрична людина, homo 

scribens, людина-культури). 

Охарактеризовано авторське уявлення про сутність сучасної 
освіченої людини. Дається авторське трактування поняття «образ 

сучасної освіченої людини» як духовно-, культурно-, морально-

орієнтованої високоосвіченої особистості; розумного споживача 

освітнього продукту – «відчутих, глибоко усвідомлених» знань; носія 
духовної культури, культури моральної поведінки і «духовно 

пробудженої» цілісної свідомості високо рівня; творця духовно-

культурних цінностей освіти. 

Ключові слова: образ, освіта, якості, духовно-культурні 
цінності освіти, моральні цінності, людяність, моральність, 

здатність до здійснення творчої діяльності. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. У свій час 

М. Мамардашвілі (1991) дуже чітко охарактеризував природу людини, 

зазначивши, що «людина – це єдина істота в світі, яка знаходиться в стані 

постійного зановонародження, і це зановонародження відбувається лише в 

тій мірі, в якій людині вдається власними зусиллями помістити себе в свою 

думку, в свої прагнення» (с. 17). Життя сучасної людини протікає в світі, 

який знаходиться на стику двох епох – епохи економіки, яка втрачає свій 

вплив, і пріоритет в якій віддається матеріальним цінностям, і епохи 
культури, яка лише зароджується, і в ній віддається перевага відродженню 

духовно-культурних і моральних цінностей. Означені цінності 

розглядаються нами як основа для формування образу сучасної освіченої 

людини. 

Прояви агресії, лицемірства, байдужості і злості, які так часто 

зустрічаються в сучасному світі, є яскравим свідченням занепаду духовної 

культури. Наявність економічного світогляду і ринкового світовідношення, 

спрямованість на матеріальні цінності, отримання вигоди і прибутку, 

варварське відношення до природи, прояви зарозумілості, байдужості, 

нахабства, жорстокості, залежність від досягнень нинішньої інформаційної 

цивілізації (Інтернет, мобільні телефони, комп’ютери, соціальні мережі 

тощо, без яких людина відчуває себе безпорадною) і пріоритет 

віртуального спілкування над «живим» діалогом у відношеннях з 

оточуючими людьми, неадекватна оцінка своєї і чужої поведінки, емоційна 

бідність, високий рівень неписьменності, втрата мотивації тренувати мозок, 

адже необхідну інформацію легко знайти в Інтернеті, ринкове відношення 

до освіти характеризують сучасну людину. Куди ж зникли такі істинно 
властиві їй риси, як повага до старших і один до одного, прояви доброти, 

співчуття, жалості, вміння співпереживати і надавати взаємну допомогу? 

Причина в тому, що в гонитві за поліпшенням матеріального добробуту у 

сучасної людини відбулася підміна справжніх цінностей духовної культури 

анти-цінностями матеріальної культури (сердечності – злостивістю; 

правдивості – лицемірством; взаємодопомоги – нахабством і жагою наживи 

тощо). Внаслідок чого значно загострилася духовна криза особистості, 

духовні, культурні та моральні цінності відійшли на другий план, рівновага 

в суспільстві була порушена. 

Для того, щоб сучасна людина змогла відновити рівновагу в 

суспільстві і навчилася активно протистояти впливу негативних явищ 

дійсності таких, як бездуховність, занепад моральності, дегуманізація всіх 

сфер життя суспільства, в тому числі і сфери освіти, їй життєво необхідно 

вибудувати нову систему життєво значущих цінностей, розвинути в собі 

сильний внутрішній стрижень, заснований на духовно-культурних і 
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моральних цінностях. Це дозволить сформувати у людини життєво значущі 

якості такі, як людяність, моральність і здатність до здійснення творчої 

діяльності на благо інших людей, які входять в образ сучасної освіченої 

людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 

дослідження проблеми формування образу людини в цілому і образу 

освіченої людини зокрема внесли вчені-філософи (О. Базалук, С. Клепко, 

В. Огнев’юк, С. Соммер, О. Субетто). Деякі аспекти проблеми освіти як 
формування образу людини розкриваються в роботах відомих учених-

педагогів (Ш. Амонашвілі, А. Запесоцького, В. Зінченко, І. Песталоцці, 

В. Сухомлинського). Характеристику образу сучасної освіченої людини 

надано в роботах вітчизняних і зарубіжних учених (Є. Бондаревської, 

П. Друкера, Є. Зеленова, І. Ільїнського, С. Кульневич, В. Кременя, 

І. Подласого, А. Ушакова, П. Шафера, Г. Шевченко). 

Мета статті – дати загальну характеристику образу сучасної освіченої 

людини і виділити її життєво значущі якості. 

Виклад основного матеріалу. Слово «освіта» походить від 

німецького слова «bildung» – освіта, просвіта, де корінь «bild» означає 

«образ», а термін «bildung» перекладається як формування образу.  

Поняття «образ» в Філософському енциклопедичному 

словнику (1983) трактується як «результат відображення об’єкта у 

свідомості людини». 

Ш. Амонашвілі, Є. Бондаревська, О. Запесоцький, В. Зінченко, 

В. Сухомлинський, Г. Шевченко зазначають, що освіта формує образ 

людини. Так, Ш. Амонашвілі називає освіту проявом образу Божого в 
людині, а її мету бачить у розвитку духовності людини. Є. Бондаревська і 

С. Кульневич (1999) визначають освіту як «духовний обрис людини, який 

складається під впливом моральних і духовних цінностей культури» (с. 36). 

О. Запесоцький (2003) підкреслює, що «організуюча і «освічуюча» сила 

освіти полягає в її здатності забезпечувати органічність і цілісність 

особистості» (с. 181). В. Зінченко (2003), в свою чергу, стверджує, що 

освіта повинна бути націлена на формування образу цілісної освіченої 

людини, людської і людяної, в якій органічно переплелися три сутності: 

природна, соціальна і культурна (с. 13). 

В контексті дослідження зазначеної проблеми інтерес для нас 

представляє думка академіка Г. Шевченко (2017а) про те, що освіта – це 

«один з найбільш ефективних способів становлення людини як культурної 

цінності, народження власне людського образу, якісних утворень 

суб’єктивного образу світу» (с. 120). Учений наголошує на виконанні 
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освітою культуротворчої і людинотворчої функцій, які сприяють 

формуванню одухотвореного образу людини культури (Там само, с. 120). 

Освіта, будучи рушійною силою розвитку суспільства, здатна 

«підтримати його рівновагу зсередини» (Краевский, 2001). На наш погляд, 

відновити порушену рівновагу в сучасному суспільстві можна тільки за 

умови «зміщення акцентів в освіті на формування у підростаючого 

покоління його духовно-культурних цінностей на основі принципу єдності 

освітнього і культурного просторів» (Антоненко, Безугла 2017, с. 10). При 
цьому метою освіти має стати формування не просто письменної людини, а 

цілісної, широкомислячої, високодуховної, висококультурної, 

високоморальної, гуманної, високоосвіченої особистості, орієнтованої на 

здійснення творчої діяльності на благо оточуючих.  

Не викликає сумніву той факт, що освіта відіграє творчу роль по 

відношенню до культури як «міри розвитку людини, способу залучення її 

до цінностей, втілення стилю мислення і поведінки людини ... Культура 

характеризує не тільки освіченість – широту і глибину знань людини, а й 

вихованість, інтелігентність – вміння чітко висловити свою думку ... з 

гідністю і відповідно до обставин себе поводити» (Грехнев, 1990, с. 8‒9).  

У концепції освіти В. Сидоренко (1989), освіта і культура 

асоціюються з «великим диханням» за аналогією з вдихом і видихом. 

Учений зазначає, що на «вдиху» освіта «втягує» в себе всю культуру, 

знаходячи тим самим зміст і предмет для творчого відтворення і сама 

стаючи особливою формою до образів культури. На «видиху» культура 

відтворюється, даючи соціуму культурну форму і дієздатність» 

(Сидоренко, 1989, с. 17‒18). 
Г. Засобіна, Т. Воронова та І. Корягіна (2015) акцентують увагу на 

наявності органічного взаємозв’язку між поняттями освіта і культура. За 

словами вчених, культура – це «вищий прояв людської освіченості», на 

рівні якої може найкращим чином знайти своє вираження індивідуальність 

кожної людини. «Культурна людина, на думку вчених, є людина освічена, 

вихована на основі образу людини, ідеалу тієї чи іншої культури» 

(с. 26‒27).   

Як свого часу підкреслив А. Луначарський (1958), «освічена людина – 

це людина, в якій домінує образ людський» (с. 60‒67). Кожній епосі в 

розвитку людства притаманні різні уявлення про образ освіченої людини: 

ідеал мудреця, досконалої людини, яка орієнтована на культивування душі 

і інтелекту (Античність); людина-служитель Бога, людина милосердна, яка 

поважає ближніх, здатна до прояву співчуття до нещасних (Середньовіччя); 

«homo universalis», тобто всебічно розвинена, активна, творча особистість 

(епоха Відродження); «homo economicus», образ професіонала і фахівця 
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вузького профілю (Новий час); образ людини-творця, образ вченого, образ 

людини-гуманіста (ХХ століття). 

Який же образ домінує в людині ХХІ століття? Слід зазначити, що 

картина уявлень про образ людини в цілому і образ сучасної освіченої 

людини зокрема вельми різноманітна: «ноосферна людина» – «олюднена» 

людина, людина всебічно-гармонійно-універсально розвинена, людина 

духовна, що піднялася на рівень Відповідальності Спів-Творця з 

Природою» (Субетто, 2010, с. 458‒459); планетарно-космічна особистість, 
що характеризується наявністю глибоких знань про своє минуле, умінням 

мислити тактично і стратегічно, планетарними і космічними масштабами, 

здатністю до науково-філософської аргументації інформацію, якою вона 

користується, а також послідовністю і цілеспрямованістю діяльності 

(Базалук, 2014, с. 19); «філософ управління», тобто особистість, яка формує 

в народі моральну світоглядну культуру, інспірації і смисли», тобто 

особистість, яка здатна жити одночасно в двох культурах: культурі знань і 

культурі ризиків, або ж культурі «інтелектуала», яка фокусується на словах 

і ідеях, і культурі «менеджера», яка фокусується на людях і діях (Друкер, 

2004, с. 158‒159); «глобалістична людина», здатна жити і діяти в 

глобальному просторі, що володіє інноваційним типом мислення (Кремень, 

2011); «асиметрична людина», у вихованні якої з ранніх років 

передбачається звернути особливу увагу на розвиток правої півкулі мозку, 

бо саме вона відповідає за цілісність світобачення, здатність осягати 

складне і нетривіальне, творчість: «тільки цілісна свідомість творить, будує 

цілісний світ, а «осколкова» свідомість є руйнівною» (Ильинский, 2007); 

«homo educatus», людина, в якій об’єднуються освіченість і духовність, 
цілісна, компетентна, гуманна, освічена, творча, толерантна, яка діє на 

основі загальнолюдських цінностей (Огнев’юк, 2013); автор, 

«homo scribens», тобто «людина, яка пише» за допомогою метаосвіти 

(Клепко, 2013), одухотворений образ людини-культури як ідеалу 

планетарного виховання, тобто особистості, яка творить культуру і здатна 

шляхом діалогічного спілкування до саморозвитку (Бондаревская, 

Кульневич, 2007; Зеленов, 2019; Ушаков, 2017; Шафер, 2017, Шевченко, 

2017а-g). 

Особливий інтерес для нашого дослідження представляє точка зору 

академіка, доктора педагогічних наук Галини Павлівни Шевченко. 

Освічена людина, за словами Г. Шевченко (2017e), це, перш за все, 

«духовна особистість, що осяяна світлом знання про Всесвіт, природу, 

людину». Вчений звертає увагу на те, що освічена людина «інтегрує в собі 

культуро-творчий і духовно-розвиваючий аспекти, завдяки яким вона 

гармонійно поєднує вічні цінності людства – істину, добро і красу» (с. 169). 
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Ідеалом людини, на думку Г. Шевченко (2017b), є людина культури, 

людина просвічена, розум і душа якої наповнені світлом; це 

високодуховна, висококультурна, високоморальна, художньо-естетично 

розвинена людина, і рівень такого розвитку сприяє досягненню нею Краси 

людського Духа і Краси вчинку; це не тільки думаюча, а й глибоко 

відчуваюча, душевна людина, яка «володіє розвиненими почуттями 

сердечності, яка прагне творити добро, прийти на допомогу тому, хто її 

потребує» (с. 14). Вчений підкреслює, що творення особистісного ідеалу 
сучасною освіченою людиною пов’язане з «творенням Себе у всій своїй 

неповторності, а це значить необхідно працювати над багатством свого 

внутрішнього світу, розвитком бачення краси Світу і краси Людини, 

доброти і щедрості Душі, формуванням прагнення до найвищих 

устремлінь, до висот мудрості і сердечності, краси поведінки і 

високоморальних учинків» (Шевченко, 2017f, с. 185). 

На основі аналізу робіт вищеназваних учених, нами були визначені 

наступні життєво значущі якості в образі освіченої людини: цілісність і 

духовна пробудженість свідомості, гуманність (людяність, 

людинолюбство), висока моральність, духовність, культура моральної 

поведінки, широта мислення, культурний світогляд, творче світовідчуття, 

допитливість, моральна відповідальність, добродіяння, справедливість, 

доброта, рішучість, уміння орієнтуватися в потоці інформації, яка швидко 

поповнюється, знаходити головне, аналізувати і прогнозувати перспективи 

подальшого розвитку, наявність здатності до розумного споживання 

освітнього продукту – відчутих і глибоко усвідомлених знань, вміння 

адаптуватися до нових умов життя в світі змін; прагнення до духовного 
самовдосконалення протягом усього життя тощо. 

Слід підкреслити, що в умовах сучасної дійсності гостро стоїть 

питання про відродження духовно-культурної та, особливо, духовно-

моральної складових процесу освіти з опорою на формування у 

підростаючих поколінь таких істинно людських якостей, як 

безкорисливість, ввічливість, доброта, дружелюбність, відповідальність, 

чуйність, справедливість, повага до інших, щирість, чесність тощо. При 

цьому особливу увагу слід приділити формуванню у підростаючих 

поколінь людяності, моральності і здатності до здійснення творчої 

діяльності на благо інших людей як життєво значущих якостей, які входять 

в образ сучасної освіченої людини. 

У даному контексті доречно згадати слова Ж. Ж. Руссо: «Люди, 

будьте людяні! Це ваш найперший обов’язок!» і М. Горького, про те, що 

«любов до людей – це ж і є крила, на яких людина піднімається вище за 

все». 
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Людина – це «жива істота, яка на відміну від тварини володіє даром 

мовлення і мислення і здатністю створювати і використовувати знаряддя в 

процесі суспільної праці» (Толковый словарь Ушакова. Человек). Людині 

властива людяність – «моральна якість, яка виражає гуманізм – людське 

відношення до людей і до навколишнього світу» (Хуторской, 2019, c. 25). 

Влучне визначення людяності дав у свій час В. Сухомлинський, 

назвавши її мечем, за допомогою якого вчитель може сформувати у 

підростаючого покоління порядність, відповідальність, любов і 
дбайливість. Він говорив: «людяність – це не слабка, беззахисна лілія, не 

полохливий спів солов’я, а саме меч ... тільки людяністю, ласкою, 

добротою – так, простою людською добротою – можна виховати справжню 

людину» (Этюды о В. А. Сухомлинском, 2008, c. 222). 

За словами Ш. Амонашвілі, сама школа (в нашому випадку – 

університет) повинна стати «майстернею людяності», а педагог «повинен 

бути творчим, винахідливим, шукаючим новатором. І головне – від щирого 

серця любити дітей!». Учений справедливо звертає увагу на значимість 

особистого прикладу і авторитету педагога, на наявність у нього 

сформованої високої, берегливої і приймаючої духовної культури і 

культури моральної поведінки. Адже, щоб сформувати гуманну, 

високодуховну, висококультурну, високоморальну і високоосвічену 

особистість, здатну до здійснення творчої діяльності на благо інших людей, 

необхідно давати підростаючим поколінням якомога більше прикладів 

прояву кращих людських якостей (співчутливості, вміння прощати, 

дарувати ласку і любов тощо), адже завдяки образному сприйняттю 

дійсності у них вибудовується система духовних, культурних і моральних 
орієнтирів поведінки для майбутнього життя в суспільстві.  

При цьому дуже важливо звернути увагу на те, що «сучасні діти – 

народ іншої породи», як влучно зазначив, Ш. Амонашвілі. Вони більш 

зухвалі, норовливі, але ключем до них все також залишається любов, а 

головне завдання педагога полягає в «живленні морального стрижня» 

підростаючих поколінь. Учений підкреслює: «Учитель майбутнього 

повинен не просто вчити предметів, а виховувати в людині людяність. А 

зараз найчастіше предметників готують. Необхідно людей виховувати, а не 

в людині математику складати!». Істинно освіченою, на думку вченого, 

можна сьогодні назвати лише ту людину, яка зуміла повноцінно і всебічно 

«розкрити свої духовні дари», тобто вона не просто вміє читати, писати, 

рахувати, володіє певним набором знань, а характеризується наявністю 

високих моральних якостей, які допомагають їй знаходити правильні точки 

дотику у відношеннях з іншими людьми і стимулюють її на здійснення 

творчої діяльності, взаємодопомоги і налагодження взаєморозуміння між 



Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2(95)-2020 
 

25 

людьми (Шалва Амонашвили: «Современные дети – это народ другой 

породы». Газета 7 дней, 2019).  

У свій час І. Песталоцці в роботі «Лебедина пісня» (1989) назвав 

виховання істинної людяності, Людини головною метою виховання. 

Вчений акцентував увагу на тому, що справжня людяність виникає з 

любові і віри, а освіту розуму і навчання майстерності вчений називав 

освітніми засобами. При цьому «... піднесення розумових здібностей до 

людяності вимагає попереднього розвитку самої людяності; без сильно 
розвиненої людяності немислиме справжнє піднесення розумових 

здібностей до неї». Ідеал людини, згідно І. Песталоцці, це людина, яка 

втілює в собі справжню людяність, тобто людина з розвиненим розумом, 

піднесеними почуттями (Богошанування) і з розвиненою здатністю до дії 

(Гуманизм педагогической системы И. Песталоцци / Сост. Грехнев, 1990). 

При цьому важливо, щоб жодна з цих характеристик не була сильніше 

представлена за інші, адже це може порушити природовідповідну гармонію 

розвитку особистості. 

Інтерес для нашого дослідження представляє думка І. Песталоцці про 

те, що людяність підноситься над соціальним та матеріальним: «... якщо у 

людей, що знаходяться на висоті, немає людяності, вони будуть оповиті 

мороком, в той час як люди, виховані в бідних хатинах в дусі людяності, 

будуть сяяти світлом істинної, піднесеної, заспокійливої людської величі» 

(Януш Корчак. Воспитание Творцов, 2017). На це життєво необхідно 

звернути увагу в умовах сучасної дійсності.  

Важливо підкреслити, що людяність передбачає також і 

орієнтованість на добро на противагу злу, прояв милосердя та духовності. 
В контексті нашого дослідження доречно звернути увагу на думку 

Г. Шевченко щодо людяності. Вчений визначає людяність як одну з 

ключових якостей духовної людини і звертає увагу на те, що «доброта 

лежить в основі людяності, в основі найкращих, найідеальніших, 

гуманістичних відносин в людському середовищі будь-якого рівня» 

(2017e, с. 172‒173). Фундамент людяності, гуманізму, краси людських 

відношень ґрунтується, за словами Г. Шевченко (2017c; g), на такій 

загальнолюдській цінності, як відповідальність, без якої духовність є 

неможливою (с. 43; с. 46). Учений звертає особливу увагу на те, що саме 

«катарсична дія мистецтва кличе особистість до світу духовності, 

людяності, краси» (Шевченко, 2017d.,  c. 166). Вчений підкреслює, що 

мистецтво сприяє пробудженню в особистості вищих духовних цінностей, 

які одухотворюють її життєвий шлях. Особлива роль мистецтва полягає, за 

словами Г. Шевченко (2017d), в тому, що воно «сприяє формуванню в 

учнівської молоді уявлень про людину як вищу духовно-моральну цінність 
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через естетичне, емоційно-образне освоєння художніх картин 

світу» (с. 165). 

Слід зазначити, що людяність включає в себе моральність – 

«внутрішні – духовні і душевні – якості людини, засновані на ідеалах 

добра, справедливості, обов’язку, честі тощо, які проявляються у 

відношенні до людей і до природи» (Ефремова, Новый словарь Толково-

словообразовательный. Нравственность). 

У даному контексті нам імпонує точка зору І. Подласого (2018), який 
визначає моральність як «внутрішню мораль, мораль не показну, не для 

інших, а для себе» (с. 148). Виховання моральності – основа духовного 

розвитку особистості, який тісно пов’язаний з «емоційним вихованням і 

практично немислимий без глибокого розвитку почуттів» (Там само, 

с. 150). У контексті дослідження проблеми формування образу сучасної 

освіченої людини, доречно нагадати слова І. Подласого (2018) щодо 

необхідності формування у підростаючих поколінь вміння до «стриманого 

споживання благ», вміння задовольнятися малим, розумно 

використовувати наявне. Сьогодні освіта часто сприймається як товар, на 

який є попит, знання набувають ринкової цінності. Більше цінуються не 

самі знання, а те, чи можна буде їх вигідно «продати» на ринку послуг і 

отримати матеріальний прибуток. 

Беручи до уваги вплив негативних явищ дійсності, перерахованих 

вище, метою вищої освіти сьогодні, на наш погляд, має стати формування 

людини людяної, високодуховної, висококультурної, високоморальної, 

творчої, яка прагне до постійного самовдосконалення, вміє розумно 

розпоряджатися отриманими знаннями, яка прагне здійснювати творчу 
діяльність на благо інших людей і не є безконтрольним споживачем благ і 

їх руйнувачем. І. Подласий (2018) підкреслює, що Людині Розумній гідна 

духовність, заснована на знанні. Якщо духовність, заснована на вірі, 

доступна всім, то духовність, заснована на знаннях, доступна лише 

розумним умам. У її основі лежать усвідомлені знання. Тому «Людина, яка 

розуміє своє призначення, своє місце в житті, свою місію, і яка прийшла до 

необхідних висновків не на підставі віри, а в результаті знання, може бути 

названа духовною», бо ... духовність, ... ознака свідомості 

людини ... » (с. 158). 

Як справедливо зазначав Д. Соммер в книзі «Мораль 

21 століття» (2018): «Освічена людина, що не має вищої свідомості, –  не 

більш ніж розумна тварина з мозком, наповненим інформацією, яка 

контролює її поведінку, не допускаючи набуття істинної свободи». При 

цьому вчений неодноразово підкреслював, що відсутність у сучасної 

людини істинно людських якостей є свідченням того, що вона знаходиться 
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на низькому рівні розвитку моралі. Д. Соммер (2018) називав сучасну 

людину «людиною натовпу», яка не може слідувати моралі через 

відсутність власного мислення, а, отже, вона не може відрізнити хороше від 

поганого: «Ми настільки залежні від чужої думки, що дозволяємо натовпу 

бути суддею і арбітром нашої поведінки, ми жертвуємо чим завгодно, лише 

б нас вважали «такими ж, як усі ... Коли мозок і серце людини належать 

натовпу, вона не може слідувати істинної моралі, тому що не знає, як це 

робити, і не бачить необхідності в більш піднесеній поведінці» (с. 27). 
Не менш значущим для сучасної освіченої людини є формування 

такої якості, як здатність до здійснення творчої діяльності на благо інших 

людей, тобто створення чогось нового в тривалій перспективі. «Fabricando 

fabricamur» – «Творячи ми творимо самих себе» свідчить латинський 

крилатий вислів. Поняття здатність до творення походить від слова 

творення, під яким мається на увазі «будівництво чогось нового на твердій 

основі». При цьому поняття здатність до здійснення творчої діяльності є не 

просто протилежним за значенням поняттю руйнівність. Здатність до 

здійснення творчої діяльності також передбачає  постійне, безперервне 

створення чогось нового. Це довгостроковий процес пошуку нових шляхів 

вирішення вище перелічених проблем, в тому числі і проблем в галузі 

освіти (Созидательность на смену креативности. Сайт Института 

культурной политики). О. Тарасов і О. Тарасова в книзі «Світогляд і 

бачення людини» (1996) визначають здатність до творення як «основу дії». 

«Бажання створити, запрограмувати ... позитивне на десятиліття вперед, це 

і є вибудовування на фундаменті світогляду, коли керує людьми ... бажання 

створити на подальше життя...». Вчені підкреслюють, що тільки шляхом 
створення чогось конструктивного можна дещо наблизитися до здійснення 

творчої діяльності. В основі здатності до здійснення творчої діяльності 

лежить установка на подальшу дію, створення чого-небудь, головне при 

цьому, як зазначають автори книги, «захотіти» проявити прагнення до 

творення, здійснити цю дію. Прагнення розглядається авторами як 

установка на дію, на реальний її рух зробити це, а не тільки подумати про її 

здійснення на практиці. О. Тарасов і О. Тарасова (1996) акцентують увагу 

на тому, що: «Процес здійснення творчої діяльності можна віднести до 

основи процесу самореалізації і самоактуалізації, коли аргументація 

власного життя зводиться не до егоїстичного або альтруїстичного початку, 

але до позиції самозбереження, самореалізації через самовдосконалення, 

освіту, зацікавленість в особистих проблемах кожного». Зокрема, здатність 

до здійснення творчої діяльності як якість освіченої особистості передбачає 

пошук нових шляхів формування цілісної, гуманної, широкомислячої, 

духовно-, культурно-, морально-, творчо-орієнтованої високоосвіченої 
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особистості, яка керується у своїй діяльності законами Істини, Добра і 

Краси, усвідомлює справжню цінність знань, здатна здійснювати розумне 

споживання благ і прагне приносити користь оточуючим, а не тільки собі 

самій. 

Здатність до здійснення творчої діяльності як прагнення до розкриття 

творчого потенціалу особистості – це, на наш погляд, не просто життєво 

значуща якість сучасної освіченої людини, але і її своєрідний «щит» проти 

руйнівного впливу масової культури. За допомогою занять творчістю 
людина активно взаємодіє зі світом, самовдосконалюється, вчиться 

чуттєвого сприйняття дійсності, бачити прекрасне в повсякденному, 

розвиває фантазію і стимулює творче мислення, сприяє розширенню 

культурного світогляду та творчого світовідношення особистості, 

стимулює духовне пробудження свідомості людини, привносить відчуття 

задоволення в її життя від самого процесу здійснення творчої діяльності.  

У даному контексті доречно також звернути увагу на точку зору 

Л. Ломакіної (2015), яка характеризує освічену особистість як «прагнення 

іпостаті абсолютної ідеї до самовдосконалення». Вчений наголошує на 

тому, що «освічена особистість завжди орієнтована на творення і творіння і 

прагне до абсолютної гармонії, краси, заперечуючи мертву впорядкованість 

фактичного матеріалу, олюднюючи його ... освічена людина наповнена 

любов’ю до світу» (с. 133‒135). 

Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі аналізу 

наукових праць учених-філософів, культурологів, педагогів ми прийшли до 

висновку, що для відродження духовно-культурної та духовно-моральної 

складових процесу освіти, особливого значення на порозі входження 
людства в нову епоху – Епоху Культури, набуває формування у 

підростаючих поколінь образу освіченої людини як людини людяної, 

цілісної, високодуховної, висококультурної, високоморальної, 

високоосвіченої, орієнтованої на самовдосконалення і здійснення творчої 

діяльності на благо інших людей. Високоосвічену людину сьогодні 

відрізняє наявність рефлексивного уявлення про отримані знання, 

культурного світогляду, творчого світовідношення; наявність здатності до 

співпереживання; орієнтованість на творіння духовної культури шляхом 

діалогічного спілкування, вміння тонко відчувати прекрасне, активна 

творча позиція, прагнення до постійного самовдосконалення, здійснення 

творчої діяльності на благо інших людей, глибина внутрішнього духовного 

світу і наявність сильного внутрішнього духовного, культурного і 

морального стрижня, орієнтованість в своїх діях і вчинках на закони 

Істини, Добра і Краси і вміння отримувати задоволення від життя в простих 

буденних речах (Антоненко, Безугла, 2017, с. 66-67; Безугла, 2013; 2018). 
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Таким чином, образ сучасної освіченої людини включає наступні 

характеристики. Це: духовно-, культурно-, морально-орієнтована 

високоосвічена особистість; розумний споживач відчутих, глибоко 

усвідомлених знань; носій духовної культури, культури моральної 

поведінки і «духовно-пробудженої» цілісної свідомості високо рівня; 

творець духовно-культурних цінностей освіти. 

Серед життєво значущих якостей в образі сучасної освіченої людини 

домінують людяність, моральність і здатність до творення, тобто до 
здійснення творчої діяльності на благо інших людей. 
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА: 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО ЖИЗНЕННО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ 

М. В. Безуглая 

В статье дается характеристика образа современного образованного 

человека: перечислены характерные для него черты. Особый акцент сделан на 
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значимости человечности, нравственности и созидательности в образе 

высокообразованной личности как ее жизненно значимых качеств. В статье 
дается анализ представлений ученых-философов и педагогов об образовании как 

формировании образа.  

Дается определение понятиям образ, образование, человек, образованный 

человек, человечность, нравственность, созидательность.  
Образование определяется как движущая сила развития общества, которая 

способна оказать помощь обществу в вопросе восстановления равновесия, 

утраченного им. Автор обращает особое внимание на необходимость смещения 

акцентов в образовании на формирование у подрастающего поколения его духовно-
культурных ценностей на основе принципа единства образовательного и 

культурного пространств. 

Подчеркивается наличие органичной взаимосвязи между понятиями 

образование и культура. Названы ключевые направления исследования проблемы 
формирования образа современного образованного человека (ноосферная личность, 

планетарно-космическая личность, философ управления; homo educatus, 

ассиметричный человек, homo scribens, человек-культуры).  

Охарактеризовано авторское представление о сущности современного 
образованного человека. Дается авторская трактовка понятия  «образ 

современного образованного человека» как духовно-, культурно-, нравственно-

ориентированной высокообразованной личности; разумного потребителя 

образовательного продукта – «прочувствованных, глубоко осознанных» знаний; 
носителя духовной культуры, нравственной культуры поведения и «духовно 

пробуждённого» целостного сознания высоко уровня; творца духовно-культурных 

ценностей образования.  

Ключевые слова: образ, образование, качества, духовно-культурные 
ценности образования, нравственные ценности, человечность, нравственность, 

созидательность. 

THE IMAGE OF THE MODERN EDUCATED PERSON: 
CHARACTERISTICS OF THE VITALLY IMPORTANT QUALITIES 

M.V. Bezuhla 

The article gives a characteristics of the image of a modern educated person. The 

characteristic features of the educated person are defined. Particular emphasis is placed 

on the importance of humanity, morality and creativity in the image of a highly educated 

person as its vitally important qualities. The author of the article analyzes the ideas of 
philosophers and educators about education as an image formation. 

The definitions of the concepts of image, education, person, educated person, 

humanity, morality, creativity are given in the article. 

Education is defined as the driving force of the development of society, which is 
able to assist the society in the matter of restoring the balance that it has lost. The author 

draws special attention to the need to shift the emphasis in education to the formation of 
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the spiritual and cultural values of the growing generation on the basis of the principle of 

the unity of educational and cultural spaces. 
The presence of an organic relationship between the concepts of education and 

culture is emphasized. Key areas of research of the problem of forming the image of the 

modern educated person (noospheric person, planetary-cosmic personality, management 

philosopher; homo educatus, asymmetric person, homo scribens, person of culture) are 
named. 

The author's idea of the essence of the modern educated person is characterized. 

The author’s interpretation of the concept "image of the modern educated person" as a 

spirituality-oriented, culture-oriented, morality-oriented, highly educated person is given; 
a reasonable consumer of an educational product – "felt, deeply conscious" knowledge; a 

bearer of spiritual culture, moral culture of behavior and a "spiritually awakened" 

holistic consciousness of a high level; creator of spiritual and cultural values of 

education. 
Key words: Image, education, qualities, spiritual and cultural values of education, 

moral values, humanity, morality, creativity. 
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