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Бердяєвська концепція гуманізації соціуму. 

 

 “Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, 

запорука майбутнього України”, - проголошує національна доктрина розвитку 

освіти. Освіта є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, 

культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Мета державної політики 

щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і 

творчої самореалізації кожного громадянина України. 

 Реалізація національної доктрини забезпечить перехід до нового типу 

гуманістично-інноваційної освіти, що сприятиме істотному зростанню 

інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості та 

суспільства. В результаті цього відбудуться потужні позитивні зміни у системі 

матеріального виробництва та духовного відродження, структур політичних 

відносин, побуті і культурі. 

Нова філософія освіти розглядає знання як одну з необхідних умов 

усвідомлення людиною свого місця в суспільстві. У світлі цієї філософії на 

сучасному етапі відбуваються  радикальні зміни в приоритетних цілях освіти. 

Метою стає інтелектуальне й духовне збагачення особи, формування в неї 

загальної культури. 

 Наука і освіта – це дві взаємопов’язані сфери, де наука продукує знання, а 

освіта їх поширює, олюднює через освітянську діяльність. 

 Напрямок на гуманізацію освіти – саме той напрямок через який 

реалізується державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуального і 

духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки, збереження і 

примноження культурної спадщини. 
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 Перехід від індустріального до інформаційного-технологічного 

суспільства неможливий без упровадження особистісне орієнтованих 

технологій навчання, комплексної гуманізації навчального процесу, 

максимальної індивідуалізації освіти. 

 Для кожної людини, що відбулася, дуже важливо, як до неї ставляться в 

тому соціумі, де вона намагається реалізувати себе, що думають про неї, чи 

досягла вона успіху, який її статус. 

 В сучасному житті професіонал має бути інтелектуалом, а це неможливо 

без гуманітарної освіти, яка формує не тільки духовний світ людини, а й 

потребує самопізнання, самовдосконалення. Тільки філософія може дати 

особистості, а отже, і суспільству моральний світогляд. 

 Проблемам гуманізації освіти, гуманізації виховання, гуманізації соціуму 

приділяли багато уваги філософи і мислителі кінця ХІХ-ХХ століття. Одним з 

таких філософів був Микола Олександрович Бердяєв. Бердяєв вважав, що 

особа, на шляху свого розвитку й удосконалення, постійно пригнічується 

суспільством, людською спільнотою. Колектив нівелює особу, розщеплює її в 

суспільному середовищі. 

 В своїх працях філософ проголошує орієнтацію на моральне 

вдосконалення людини, Бердяєв пропонує власний підхід до дійсності. У 

працях “Криза інтелекту та місія інтелігенції” (1938), “Духовна криза 

інтелігенції” (1910), “Філософія вільного духу” (1927), “Про призначення 

людини” (1939), Бердяєв наголошує на тому, що колектив підміняє людину, 

суспільство не здатне розв’язати проблему людської свободи, забезпечити її 

активність і творчість. На думку Бердяєва, ця проблема може бути вирішена 

тільки новим християнством, філософською основою якого є теорія 

персоналізму.  

 “Проблема нашого часу є проблема про людину, про порятунок людської 

особистості від розчинення, про призначення людини, про вирішення основних 

питань суспільства і культури в дусі християнської ідеї про людину”. (Бердяев 

Н.А. “Духовное состояние современного мира”, “Новий мир”, 1990. № 1 с. 223). 
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 Головну ваду стану сучасного суспільства М. Бердяєв вбачав у зневазі 

особистості, загальнолюдських традицій і культури. 

 Суспільство не може існувати без особи. Особа є складовою частиною 

суспільства. Розвиток, удосконалення, самовизначення кожної особи, її шляхи 

щодо реалізації своєї свободи є якісним розвитком суспільства в цілому.  

 Проголошуючи ідеї персоналізму, Бердяєв займає надполітичну, 

надсуспільну позицію, яка поєднує пафос особистої свободи із затвердженням 

загальнолюдської правди. Основною фундаментальною ідеєю персоналістичної 

революції стає усвідомлення людиною своєї сутності, неповторності, 

самоцінності людської особи. Людина починає розуміти свободу, як 

першооснову життя. Через свободу повинен йти шлях до гармонії і порядку. 

Звільнюючи себе - людина звільнює суспільство.  

 Процес гуманізації суспільства стає однією з основних рис сучасного 

життя. Звернувшись до історії, ми можемо бачити багато ідеологій, які 

намагалися звільнити особу: реформаційні релігійні рухи, марксизм, 

соціоцентричні теорії соціалізму – але в ім’я звільнення особистості були 

повалені релігія, філософія, мистецтво, мораль, заперечувався дух і духовне 

життя. Цим пригнічувалося внутрішнє життя особистості, заперечувалося її 

право на творчість і на духовне збагачення, - вважає філософ. (Бердяев Н.А. 

Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990, с. 46-47). 

 Не дивлячись на своє прагнення до свободи, людина потребує зв’язок із 

суспільством, тому що саме в надрах суспільства людина знаходить свої ідеали, 

цінності, об’єкти поваги. 

 Якщо бачити різницю між індивідом та особою, то можна казати, що 

індивід є частиною суспільства і підкоряється йому, а особа не є частиною 

суспільства, навпаки, суспільство є частиною особи. Виходячи з того, що 

людина є мікрокосм і мікротеос, можна зробити висновок, що суспільство, як і 

держава, є складовою частиною особи. Суспільство є багатоєдність.  

 Підсумовуючи сказане, можна висловитися словами Бердяєва: “Майбутнє 

людства залежить від того, чи об’єднаються в світі рух духовний і рух 
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соціальний, чи буде пов’язане створення більш справедливих й більш 

олюдяних суспільств із захистом духовних цінностей, з духовною свободою, з 

гідністю людини як духовної істоти”. (Бердяев Н.А. Кризис интеллекта и 

миссия интеллигенции. Новое время, 1990, № 1. С. 231). 

  


