
Сергій Комашко 
 

ГУМАНІЗМ ЯК ОСНОВА  

ЦІННІСТНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЛЮДИНИ 

 

Термін гуманізм дуже багатозначний, оскільки впродовж історії його 

зміст мінявся. Гуманізм – перш за все означає людяність: любов до людей, 

високий рівень психологічної терпимості, м’якість в людських відносинах, 

пошана до особи та її гідності. Кінець кінцем поняття гуманізм 

оформляється як система ціннісних орієнтацій, в центрі яких лежить 
визнання людини як вищої цінності. Гуманізм – це сукупність ідей і 
цінностей, що затверджують універсальну значущість людського буття в 

цілому і окремої особи зокрема. 
При такому трактуванні гуманізм як певна система ціннісних 

орієнтацій і установок набуває значення суспільного ідеалу. Людина 
розглядається як вища мета суспільного розвитку, в процесі якого 

забезпечується створення необхідних умов для повної реалізації всіх її 
потенцій досягнення гармонії в соціально-економічній і духовній сфері 
життя, найвищого розквіту конкретної людської особи. При цьому в 

сучасному трактуванні гуманізму акцент робиться на цілісне, універсальне 
становлення людської особи. Ця універсальність осмислюється як 

гармонійний розвиток її інтелектуальних, духовно-етичних і естетичних 

потенцій. Таким чином, з позицій гуманізму, кінцева мета виховання 
полягає в тому, щоб кожна людина могла стати повноцінним суб’єктом 

діяльності, пізнання і спілкування, тобто вільною, самодіяльною істотою, 

відповідальною за те, що відбувається на цьому світі. Отже, міра 
гуманізації виховного процесу визначається тим, наскільки цей процес 
створює передумови для самореалізації особи, розкриття всіх закладених в 
ній природних задатків, її здібностей до свободи, відповідальності і 
творчості. Із змістовного боку реалізація принципів гуманізму у виховному 

процесі це означає прояв загальнолюдських цінностей. 

І ще одна важлива установка для змісту виховного процесу, що 

випливає з принципів гуманізму. Гуманізм, що розглядає людську особу як 

вищу цінність, віддає пріоритет загальнолюдському початку, на противагу 

ідеології індивідуалізму. Гуманізм передбачає визнання конкретною 

особою ціннісних якостей всіх інших людей. Не випадково під терміном 

«гуманізм» спочатку розумілося «людинолюбство» [2, с. 106]. 

Гуманістичний підхід вимагає, щоб головна мета учбово-виховного 

процесу розглядалася як процес створення передумов для самореалізації 
особи. 

Гуманістична орієнтація освіти може бути реалізована лише у 

відповідних формах учбово-виховного процесу. Йдеться про гуманістичну 

педагогіку навчальних програм. У найзагальнішому плані ця педагогіка 
передбачає високу міру індивідуалізму і диференціації навчання. Акцент 
повинен робитися на пробудження активності, ініціативності, 



інноваційності в стосунках викладача і студента. 
В наш час, коли молодь в основному спрямовує свої зусилля на 

накопичення матеріальних цінностей і благ, актуальним є питання – якими 

стануть їхні діти без морально-естетичного виховання, без духовних 

потреб, без виховання гуманізму в студентській молоді взагалі немає 
світлового майбуття для української спільноти. 

Гуманістична традиція у вітчизняній педагогіці органічно пов’язана з 
гуманістичною традицією вітчизняної культури. Вона вирушає корінням в 
практику виховання і народну педагогіку Русі початковою, в ті зміни в 
педагогічних виставах, які були викликані «щепленням» християнства до 

вітчизняної культури. З XVIII століття вітчизняна педагогічна думка 
розвивалася в руслі західноєвропейської культури: її гуманістичний 

напрям спирався на гуманістичні філософські, антропологічні, педагогічні 
теорії європейських мислителів, орієнтувався на стан і тенденції розвитку 

європейської культури, науки і освітніх систем. В той же час вітчизняна 
гуманістична педагогіка була вкорінена в національному менталітеті. 
Виходила з пріоритету у вихованні духовно-етичних цінностей, з цілісного 

підходу до особи вихованця, з ідеалів патріотизму, суспільного служіння, 
боргу, честі і гідності [3, с. 18]. Гуманістична традиція протистояла 
офіційній українській педагогіці, затверджувала в педагогічному світогляді 
ідеї відношення до професійної діяльності як високого боргу «сіяти 

розумне, добре, вічне» – сприяти зміцненню духовних сил народу, 

оновленню народного життя. Не випадково, в руслі гуманістичної 
педагогіки оформилася національна марксистська течія, орієнтована на 
доступність освіти і культури широким народним масам, на рівність прав в 
області освіти. 

У реформі освітньої системи України, що оновлюється, проводиться 
курс на гуманізацію педагогічного процесу відповідно до загального 

напряму і українського, і світового суспільного розвитку. Така провідна 
тенденція і сучасних інноваційних процесів в українській освіті. 
Гуманістичний світогляд сучасних вітчизняних педагогів, гуманістично 

орієнтовані теоретичні і технологічні пошуки сучасної педагогічної думки 

мають благодатний – ґрунт – гуманістичну спадщину попередників. 
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