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Постановка проблеми. Навчання і виховання складають основу 

сучасної освіти, що разом з політичним, соціально-економічним та 
культурним рівнем життя, характеризує людське суспільство у певний 
історичний період його розвитку. У ХХІ столітті, коли відбувається перехід 
до інформаційно розвиненого суспільства, вища освіта набуває особливого 
значення для розвитку всього людства. Випускники вищих навчальних 
закладів, сьогодні повинні бути наділені не лише фаховими знаннями, а й 
вмінням їх використовувати у найсучаснішому середовищі, орієнтуватися в 
процесах, які виникають саме зараз, постійно удосконалюючи свої 
професійні здобутки. Головним завданням кожного вищого навчального 
закладу – є навчання і виховання молодої особистості, яка зможе самостійно 
вирішувати складні політичні, економічні, соціальні, культурні та інші 
проблеми які з’являються у сучасному суспільстві. Для виконання цього 
завдання, важлива роль відводиться соціально-гуманітарним наукам, які 
формують особистість студента відповідно до сучасних і реальних вимог 
нашого суспільства, навчають його логічному, історико-філософському 
мисленню, пояснюють навички політичного і соціально-економічного 
аналізу процесів, які відбуваються, та розкривають особливості культурного 
розквіту нашого швидкоплинного світу. 

Соціально-гуманітарні науки є узагальненою думкою усього людства, 
яка ґрунтується на теоретичних надбаннях, здобутих у лоні різних наук 
багатьох країн світу. Ідейною основою сучасних соціально-гуманітарних 
наук – є загальнолюдські пріоритетні цінності, але головною метою пізнання 
студентами цих наук – є обґрунтування оптимальних шляхів та засобів 
досягнення соціальної справедливості, забезпечення громадської злагоди, 
прогресивного розвитку суспільства та формування інтелектуально-творчої 
особистості у культурному середовищі. Отже, пізнання соціально-
гуманітарних наук, є однією із головних та необхідних передумов для 
входження молодої особистості у загальнокультурне світове співтовариство, 
формування при цьому її глибокої світоглядної позиції і досягнення духовної 
самостійності у незалежному суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень. У ході сучасних соціальних 
трансформацій, соціально-гуманітарні науки у значній мірі визначають 
життєздатність людини, молодого громадянина, який буде формувати та 
розвивати своє майбутнє і майбутнє своєї держави. Соціально-гуманітарне 
осмислення цього феномену, який сприяє вихованню особистості студента за 
сучасних умов та потреб суспільства , не може залишити осторонь науковців, 
які досліджують ці педагогічно-виховні питання з наукової точки зору, серед 
них: В. Андрущенко, Є. Горохова, А. Зоріна, Т. Колганова, В. Кузь, 
С. Никитина, В. Скотній, Н. Шип та інші. Дослідники, спираючись на 



завдання вищої освіти та розкриваючи зміст і проблеми які виникають при 
викладанні соціально-гуманітарних наук у сучасних умовах розвитку 
суспільства, доводять визначний вплив цих наук на формування особистості 
студента, майбутнього фахівця, який повинен відповідати вимогам реального 
середовища, у якому він живе сьогодні та буде жити завтра. 

Виходячи з цього, Р. Беланова, В. Горохов, Ф. Канак, М. Степко, 
Г. Фініков та інші у своїх наукових дослідженнях підкреслюють, що розвиток 
особистості студента під впливом соціально-гуманітарних навчальних 
дисциплін, завжди пов’язаний з визнанням та формуванням 
загальнолюдських позицій, які прийняті в усіх цивілізованих країнах світу. В 
їх основі лежать милосердя, співчуття, загальнолюдські цінності, 
правопослушність, дружба, співробітництво і партнерство, замість репресій і 
диктату, ненасильницький колективізм, індивідуальний підхід до навчання та 
виховання кожної особистості, підвищення рівня її професійної діяльності. 

Формування цілей статті (постановка завдання). За останні роки у 
житті українського народу відбулися значні зміни, «єдино вірна» картина 
світобудови й відношення до світу, яку засвоювали донедавна у вищих 
навчальних закладах трансформувалась на усвідомлення того, що палітра 
суспільних поглядів минулого й сьогодення, надзвичайно різноманітна. 
Тому, розібратись у розмаїтті концепцій та досягти справжнього сучасного 
розуміння фундаментальних основ людського буття, зрозуміти себе і всесвіт 
який тебе оточує, знайти своє місце у цьому світі, вірно сформувати свою 
особистість, яка є важливим елементом суспільства, є справою далеко не 
простою, вона вимагає від молоді чималих зусиль та наукового 
обґрунтування. Сьогодні, ці питання є дуже важливими та актуальними, вони 
потребують досконалого, сучасного вирішення на національному рівні і, в 
першу чергу, з науково-педагогічної точки зору, оскільки це стосується 
формування і розвитку майбутнього нашої країни. 

Отже, головною метою цієї статті є обґрунтування ролі соціально-
гуманітарних наук як певної цілісної системи знань у формуванні нового 
типу особистості студента, який осмислюючи час у якому живе і головні 
питання, що породжує сучасна суспільна практика, здатен застосувати 
потрібну суму знань та навичок для успішної самореалізації. 

Основна частина. В умовах науково-технічного прогресу і проведення 
економічних і освітянських реформ в Україні, зростає роль суб’єктивного 
фактору в розбудові нашого суспільства. Проблема формування активної 
творчої особистості є однією з найактуальніших у педагогічній практиці 
вищих навчальних закладів. Навчальний процес у вузі повинен враховувати 
тенденції суспільного розвитку та психологію молоді, а форми і методи його 
реалізації – принципи демократії, академічних свобод, справедливості, 
конкуренції, контролю, дисципліни та відповідальності, спрямованих на 
досягнення кінцевого результату – «формування освіченої творчої 
особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я» [1]. 

Функціонування сучасного вищого навчального закладу сьогодні 
неможливе без розробки стратегії подальшого, перспективного розвитку 



навчання, метою якого повинен бути розвиток особистості студента, його 
власні й професійні якості, демократизація та гуманізація відносин у системі 
«викладач-студент». Сьогодні у вищих навчальних закладах суттєво 
змінюється уявлення про характер взаємовідносин між учасниками 
навчально-виховного процесу, затверджується стиль довіри, співпраці та 
співтворчості, відбувається зближення їх позицій. Тому необхідним є 
з’ясовування та забезпечення сукупності умов для формування молодої 
людини, самореалізації її власних можливостей і здібностей кожного 
студента, орієнтуючи процес навчання на формування професійного «Я» 
майбутнього фахівця. Потрібним є також впровадження комплексу заходів та 
засобів, які б стимулювали духовне, моральне та інтелектуальне збагачення 
особистості студента. Особливо важлива роль серед цих засобів безумовно 
належить соціально-гуманітарним наукам, що формують неповторну і 
унікальну особистість, індивідуальність, яка обов’язково є в кожному 
студенті. 

В Уставі ЮНЕСКО на світовій конференції «Вища освіта в ХХІ 
столітті», яка відбувалась у Парижі 5-9 жовтня 1998 року, проголошено, що: 
«Наука, освіта та культура невіддільні одна від одної» [2, 6], що підкреслює 
актуальне значення взаємовпливу і взаємозв’язку освіти і науки з культурою 
і мистецтвом та сприяє формуванню сучасної, всебічно розвиненої 
особистості студента. Також, враховуючи досягнення світової науки і освіти 
та їх перспективний розвиток у майбутньому, в публікаціях ЮНЕСКО на цій 
конференції підкреслювалось, що: «Традиційна місія збереження, розвитку і 
розповсюдження знань шляхом наукових досліджень та інтелектуальної 
творчості ... стосується насамперед ... гуманітарних і соціальних наук і 
передбачає облік потреб суспільства та його... соціального і культурного 
розвитку...» [2, 7]. 

Реформування української вищої освіти, зокрема в галузі викладання 
соціально-гуманітарних наук та їх сучасного впливу на студентську молодь, 
як у змістовному так і в управлінському аспектах, сьогодні повинно 
спиратись на нові ідеї та принципи, що забезпечують формування моральних 
та вольових якостей активної, незалежної і творчої особистості студента. 
Саме така освіта, яка вважає центром своєї уваги людину, молоду 
особистість та її духовний розвиток і систему цінностей – є гуманістичною. 
Соціально-гуманітарні науки завжди пов’язані з поняттям «гуманізму» – 
прогресивного направлення у суспільній думці, яке характеризується 
захистом гідності людини, її свободи та всебічного розвитку. Гуманістичний 
світогляд – це система поглядів, що історично змінюється, вона визнає благо 
людини основним критерієм суспільства, характеризується інтересом 
людини до самої себе, до свого внутрішнього світу і до інших людей, які її 
оточують, бережливим ставленням до природи і людини та переконанням у її 
високій цінності, поваги до людської гідності, та у праві кожного розвивати 
свої особисті здібності та задовольняти свої власні потреби. 

Гуманізація навчально-виховного процесу у вищих навчальних 
закладах допомагає студентам оволодіти гуманістичними цінностями, 



загальнолюдською культурою, усвідомити значення людини у зміненні 
навколишнього світу і формувати високі моральні та етичні принципи, 
виступає важливим засобом розвитку сучасного світогляду молодої людини. 
Вона впливає на підготовку широкоосвічених спеціалістів, інтелігентних 
осіб, які зможуть у майбутньому під впливом своєї професійної діяльності 
вирішувати складні науково-технічні та соціально-політичні завдання. 

Гуманізація суспільної свідомості є основною метою соціально-
гуманітарної освіти яка впливає на формування особистості, здатної діяти, 
виходячи з основоположних моральних цінностей. Досягнення цієї основної 
мети визначає перед соціально-гуманітарними навчальними дисциплінами 
рішення наступних завдань: 

– допомогти молодій особистості усвідомити найважливіші 
гуманістичні цінності та традиції нашого суспільства; 

– сприяти розумінню природи суспільних та міжособистісних 
відносин, їх соціокультурних та інших аспектів; 

– оволодіти початковими знаннями про людину і суспільство (за 
допомогою таких навчальних дисциплін, як історія України, 
філософія, політологія, соціологія, культурологія студент формує 
своє особисте уявлення про світ та місце у ньому людини); 

– зорієнтувати студентів на вивчення дисциплін, які формують у них 
розуміння себе як суб’єкта соціальних відносин, розкривають 
особливості взаємодії соціальних спільнот, сприяють 
самоідентифікації особистості, без якої неможливо досягнути 
успіхів в обраній професії і в житті в цілому; 

– засвоїти певну суму знань, що лежать в основі формування 
особистої громадянської позиції, які допомагають виробити власну 
політичну позицію, активізують процеси залучення молоді до 
політичного життя країни, в умовах переоцінки цінностей 
перешкоджають падінню моралі та росту злочинності, формують 
морально стабільного та відповідального за свої вчинки 
громадянина; 

– підготувати спеціаліста задля ефективної самостійної діяльності в 
сучасному економічно-правовому та соціокультурному середовищі; 

– підготувати висококваліфікованого спеціаліста, компетентність 
якого буде сприяти процесам євроінтеграції України. 

Соціально-гуманітарні науки завжди відіграють важливу роль у 
формуванні громадянського обліку особистості студента, незалежно від його 
професійної підготовки, майбутнього місця роботи та власних інтересів, 
оскільки вони: 

– сприяють осмисленню особою значення своєї соціальної функції та 
виробничої діяльності; 

– формують усвідомлення своєї суспільної ролі за межами 
виробництва, тобто характеру зв’язків із суспільством; 

– необхідні для розуміння людиною моральних норм та їх свідомого 
здійснення. 



Протягом багатьох попередніх років у вищих навчальних закладах 
нашої країни, намагаючись дати студенту певну суму знань та навичок, не 
приділяли уваги розвитку його духовності та інтелекту, в результаті чого 
навчання перестало бути процесом одухотворення. Адже великий педагог 
Я.А. Коменський стверджував, що навчальний заклад повинен бути, перш за 
все, майстернею людяності [3]. 

В цілому за для визначення основних аспектів формування особистості 
студента під впливом соціально-гуманітарних наук, враховуючи недоліки 
минулого, слід проаналізувати деякі явища, які заклали підвалини для 
сучасного розвитку цих наук. 

Відомо, що у колишньому СРСР суспільним наукам приділялась 
велика увага, саме як чинникам ідеологічної репродукції радянського 
громадянина. Ідеологічна машина працювала за для створення та підтримки 
подальшого існування людей-виконавців, гвинтиків системи. Отож 
зрозуміло, що за таких умов про формування та розвиток творчої особистості 
не було й мови. Тоталітарне суспільство регулювало і контролювало все і 
вся,  повністю підкоряючи собі людину,  не тільки в її зовнішніх діях,  а й у 
думках, почуттях і бажаннях. У такій тоталітарній системі і суспільні науки 
виконували відведену їм роль – забезпечити відповідне змінення природи 
інтелігенції, бо саме вона була духовним об’єднанням вільних людей. 
Орієнтація вищих навчальних закладів на суто фахову підготовку, 
нівелювання особистості та її вищих духовних цінностей, які повинні були 
створюватись під впливом історичного минулого нації та філософсько-
естетичних надбань людства, були замінені тимчасовими цінностями певного 
політичного режиму, що безумовно не могло негативним чином не вплинути 
на роль і місце суспільних наук у формуванні студента. 

Унікальна функція вищої освіти у збереженні та примноженні 
наукових та культурних багатств суспільства далеко не завжди 
усвідомлювалась у повному обсязі. Переважаючий в нашій країні 
ідеологізований підхід до розвитку освіти, довгі роки був орієнтований не 
стільки на духовне та громадянське становлення людини, скільки на 
підготовку вузькоспеціалізованих кадрів. Це породило суму проблем, які 
негативним чином вплинули на викладання суспільних наук у вищих 
навчальних закладах та на їх сприйняття студентами, а саме: 

– у суспільстві не всі й не завжди адекватно оцінювали роль 
суспільних наук, їх виховну і просвітницьку, світоглядно-формуючу 
функції; 

– нестача кваліфікованих вітчизняних спеціалістів у галузі соціології, 
особливо у перші роки незалежності України; 

– недостатнє інформаційно-технічне забезпечення навчального 
процесу з цих наук. 

Протягом 90-х років ХХ століття у викладанні суспільних наук у 
вищих навчальних закладах відбулись значні перетворення. До практики 
вищої школи запроваджувалась нова концепція викладання цих наук, яка 
була розроблена на Всесоюзній нараді суспільствознавців у вересні 1990 



року та відображена у Постанові Держкомітету Радянського Союзу з 
народної освіти від 20 жовтня 1990 року «Про підготовку студентів вищих 
навчальних закладів країни з гуманітарних та суспільно-політичних наук». 
Ця Постанова декларувала «вільне самовизначення студентської молоді у 
світоглядних позиціях, духовних інтересах та цінностях» [4]. Вперше за всю 
історію радянського суспільства студент вищого навчального закладу 
офіційно отримав право на повний світоглядний суверенітет, на дійсну 
свободу своєї думки та слова. Тоді почали розуміти, що інакомислення – це 
не брутальна лайка, а нормальний стан суспільства. Інша справа, що не всяка 
свобода є благом. Вміти нею користуватися означало перетворювати 
суспільні науки у могутнє джерело істини та всебічного розвитку людського 
інтелекту і гуманізації всієї освіти. Перед суспільними науками у вищих 
навчальних закладах у той час було поставлено завдання вийти на новий, 
досі невідомий для нашого суспільства рівень пізнання, науково-
дослідницького пошуку та ідейно-виховної роботи з молоддю. 

Зміни, які торкнулись найбільш глибинних пластів суспільних наук, 
стали спробою незаідеологізованого аналізу всіх нових реалій, які тоді 
зароджувались у суспільстві. Насамперед викладачі суспільних наук мали 
очистити ці навчальні дисципліни від усього того, що затьмарювало 
свідомість студентів, викривлюючи їх світосприйняття, звужуючи їх обрії, 
відсікаючи від навчально-пізнавального процесу найглибинні пласти 
вітчизняного та зарубіжного суспільствознавства і головне, від того, що 
заважало формуванню вільної та незалежної молодої особистості. 

У тезах «Стан і перспективи розвитку суспільствознавства», 
підготовлених Секцією суспільних наук АН Радянського Союзу, 
відзначалось, що радикальне оновлення суспільствознавства неможливе без 
подолання теоретико-методологічних стереотипів... Результати викладання 
політології, соціології, психологічних та інших наук не будуть шкідливими, 
неприйнятними для нас, якщо вони отримані методами, які відрізняються від 
марксистських» [5, 3]. Але ці та інші виключно важливі положення, на жаль, 
не завжди мали можливість тоді «пробитися» до студентської аудиторії. 
Викладачам суспільних наук необхідно було звільнитись від гіпнозу «вічних 
істин», цитатопоклоніння та схильності до універсальних формул. 
Знадобилось кардинальне переосмислення та оновлення задач викладацької 
діяльності, її змісту, принципів та методології. А задля того, щоб повернути 
суспільним наукам їх інтелектуальну привабливість, моральну охайність, 
світоглядне багатство, яке було сформоване минулими поколіннями, щоб 
позбавити навчальний процес від «сектанського синдрому» та застарілих 
догм, необхідно було увімкнути плюралістичний механізм методологічного 
аналізу суспільних явищ та процесів, що завжди є основою вільного 
суспільствознавства. 

Що ж являла собою плюралістична модель навчання суспільних наук у 
вищих навчальних закладах у 90-ті роки ХХ століття? Аналіз відповідних 
досліджень свідчить, що її рисами було: 

– невід’ємне право викладача на вільний вибір того, чи іншого 



методологічного підходу для розкриття проблематики курсу. Що 
викладається; 

– орієнтація навчального процесу, науково-дослідницького пошуку на 
загальнолюдські цінності та істини; 

– спроба нового пояснення марксистсько-ленінської методології та 
пошуку її альтернативи; 

– вивчення суспільствознавцями тих досягнень вітчизняної та 
зарубіжної наукової думки, які із зрозумілих причин раніше були 
недосяжними; 

– подолання «ефекту залізного занавесу» та його важких наслідків для 
суспільних наук і використання у викладацькій діяльності 
позитивного досвіду західного суспільства; 

– поступове формування нового (плюралістичного) типу 
взаємовідносин викладача і студента, що заснований на принципах 
педагогічного співробітництва та демократичного впливу на 
студентів, їх світогляд, судження, відповідальність та високий 
рівень самоконтролю; 

– нейтралізація легковажного відношення студентів до суспільних 
наук та процесів, кваліфікована протидія так званій 
«дезорієнтованій свідомості», яка досить широко захопила 
студентське середовище, не нав’язливе виховання у студентів тих 
позицій, якостей і установок, які окреслені оновленою вузівською 
навчальною програмою. 

Перебудова теоретичної «будівлі» радянського вузівського 
суспільствознавства стала показником великих позитивних перетворень 
(світоглядних, інтелектуальних) в духовно-ідеологічній сфері усього 
суспільства, що не могло не вплинути на розвиток і подальше втілення нових 
засад викладання суспільних наук у вищих навчальних закладах і посилення 
їх впливової ролі у формуванні сучасної особистості студента. 

Новим кроком в оновленні радянських суспільних наук стала основа 
реформи освіти, яка була закладена на початку 90-х років ХХ століття у 
Законі України «Про освіту», в Національній програмі «Освіта» (1993 р.), у 
Положенні (Державний стандарт вищої освіти, загальні вимоги, 1999 р.) та в 
інших нормативних актах, що розкривали суть нових ключових понять і 
термінів, висвітлюючи найважливіші питання організації навчально-
виховного процесу у вищих навчальних закладах. В усі навчальні плани були 
введені цикли оновлених соціально-гуманітарних дисциплін і розроблені 
нові навчальні програми. Замість попереднього догматичного підходу до 
вивчення суспільних дисциплін, що визнавали тільки єдину – марксистську 
точку зору, передбачалось оволодіння знаннями з цих навчальних дисциплін 
в усій їх сучасній різноманітності – це була потреба суспільного прогресу 
того часу, що вплинула на розвиток соціально-гуманітарних наук . 

Висновки. у статті висвітлюється визначна роль соціально-
гуманітарних наук у формуванні особистості студента та підкреслюється 
трансформація цих наук у двох напрямах: гуманізація сучасних соціально-



гуманітарних наук та значні перетворення у їх викладанні у вищих 
навчальних закладах нашої країни, що відбувались у 90-х роках ХХ століття і 
безумовно вплинули на молоду людину. Соціально-гуманітарні знання 
завжди є важливою частиною людської історії та культури, вони впливають 
на розвиток у студентів широти поглядів, спостережень, творчих здібностей. 
Знання. отримані ними у результаті пізнання цих наук, допомагають молодій 
особистості розвивати свій духовний потенціал, розширювати свій кругозір, 
збагачуватись різною науково-пізнавальною інформацією, вони сприяють 
знаходженню нових галузей дослідження, збільшуючи пізнавальні 
можливості студентів. Відомий поет і педагог Михайло Козачинський з цього 
приводу казав наступне: 

«...Сама мудрість ходить скрізь, вибраних шукає, 
Тих, хто в ній знаходить смак, тепло зустрічає» [6, 69]. 

Соціально-гуманітарні науки доводять, що кожна особа пізнаючи ці 
знання може розвивати свої здібності та повністю реалізовувати свій творчий 
і особистий потенціал, але за однієї умови, якщо сама цього забажає.  
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