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1. НАУКА – ПРАКТИцІ

В статье рассматривается проблема общественного идеала в процессе развития, формирования и воспитания личности, 
роли социальных институций в общественном воспитании личности. Общественный идеал является необходимым условием 
формирования общечеловеческих и социальных ценностей в процессе воспитания личности, ее развития и самосовершенст-
вования. Общественный идеал является основой формирования индивидуально-личностных качеств, способностей личности, 
высшей формой ее воспитанности. Существование общественного идеала, его моральных правил и требований к каждой 
личности в процессе ее развития, формирования и воспитания требует самоусовершенствования ее духовного богатства и 
дает возможность социальным институтам и институциям правильно организовывать и регулировать общественную 
жизнь, решать общественные проблемы, обеспечивать выполнение жизненно важных для общества функций, содейство-
вать здоровому единству индивидуального и общечеловеческого в личности.

Ключевые слова: общественный идеал, образовательно-воспитательное пространство, поликультурное пространство, 
социальные институции, гражданин, самоусовершенствование, общечеловеческие и социальные ценности, моральные качества.

In this article we examined the problem of public ideal in the development process, personality formation and upbringing , roles of 
social institutions in personality public upbringing . The public ideal is the necessary condition in formation of human and social values 
in the process of personality upbringing, their development and self-perfection. The public ideal is the basement of formation individual 
and personal qualities, the personality’s abilities, the highest form of their upbringing.

The existence of public ideal, its moral requests and rules to each personality in the process of their development, formation and 
upbringing, the self-perfection of their spiritual wealth will give the opportunity to the social institutes and institutions to organize cor-
rectly and regulate the public life, to cope with public problems, to provide with implementation of vitally important functions for soci-
ety, to assist healthy unity of individual and human features in personality.

Key words: public ideal, educational and upbringing space, cultural space, social institutions, citizen, self-perfection, human and 
social values, moral qualities.

СОцІАЛЬНІ ІНСТИТУцІЇ ЯК ОСЕРЕДКИ 
РОЗВИТКУ І ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ

УДК 37. 013 (477.7)(091)

У соціально-педагогічній науковій думці людина ви-
ступає суб’єктом соціальної діяльності, який свідомо та 
цілеспрямовано, впливаючи на світ і на себе, не просто 
пристосовується до умов життя, а активно їх змінює, пе-
ретворює природне та соціальне середовище відповідно 
до власних потреб та інтересів. Людина є смислоутво-
рюючим началом у цій складній системі взаємозв’язків 
«людина – світ». Історія постає як діяльність людини, 
що переслідує власні цілі. Соціально зумовлені цілі, 
вибір засобів і способів їх реалізації виступають важ-
ливим чинником суспільного розвитку. У зв’язку з цим, 
важливим стає питання про ідеал, перетворення при-
роди на основі цього уявлення є специфічно людською 
формою життєдіяльності, де чільне місце має належати 
суспільному ідеалу, оскільки він має глибоке соціальне 
коріння на думку багатьох філософів і соціологів. 

Метою нашої статті є доведення актуальності, до-
цільності розвитку та необхідності суспільного ідеа-
лу соціальними інституціями з точки зору соціальної 
педагогіки, адже він міститься в основі виконання 
обов’язків, правил, норм, зразків та інших суспільних 
приписів. У сучасних умовах глибоких докорінних 
змін суспільства поняття суспільного ідеалу є необхід-
ним, тому що воно містить компоненти патріотичного 
та національного виховання.

Питання формування суспільного ідеалу висвіт-
лено у працях вітчизняних та зарубіжних філософів, 
істориків, педагогів – Г. Ващенка, П. Новгородцева, 
Є. Панасенка, І. Підласого, Г. Сковороди, П. Юркеви-
ча. Однак ця проблема посідає чільне місце у процесі 
наукового дослідження питань сучасного суспільного 
виховання особистості.
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Більшість учених зазначає, що суспільний ідеал є 
необхідною умовою формування загальнолюдських 
та соціальних цінностей у процесі виховання і розвит-
ку особистості, її самовдосконалення. Ідеал є зразком 
особистісних якостей, здібностей, вищою нормою  
вихованості, уявленням про благо, абсолютну істину. 
Суспільний ідеал – це образ досконалого суспільства, 
в якому виражено прагнення певної соціальної гру-
пи, її уявлення про вищу справедливість та кращий  
суспільний устрій.

С. Гончаренко розрізняє декілька основних видів 
ідеалу: суспільний, політичний, етичний, моральний 
(естетичний), гносеологічний тощо. Проте, з точки 
зору соціальної педагогіки, на нашу думку, суспіль-
ний ідеал відповідає конкретній суспільній практиці, 
інтересам людей, історичній ситуації. Об’єктивний 
зміст міститься у структурі суспільного ідеалу, що 
охоплює: суть моральних понять, норм; реальні мо-
ральні відносини та практичні суспільні дії. Ідеал є 
уявленнями і прагненнями про зразок соціальної по-
ведінки та стосунків між людьми, що основується на 
розумінні мети власної суспільної діяльності, майбут-
ньої життєдіяльності в умовах полікультурного освіт-
ньо-виховного простору [3].

Г. Ващенко та Г. Сковорода вважали, що для фор-
мування суспільного ідеалу у процесі виховання осо-
бистості необхідно використовувати загальнолюдські 
та національні цінності, що властиві українському 
народу, його духовним надбанням. Тому в основі сус-
пільного ідеалу Г. Ващенка знаходиться глибока лю-
бов до українського народу, високий професіоналізм, 
відданість Батьківщині, державницькі та ідеологічні 
вартості. Г. Сковорода у процесі виховання Людини 
підкреслював необхідність прокладання шляху до 
себе: «Слухай, християнине з твоїм поганським сер-
цем! Чи довго тобі лежати на землі!? Чи будеш ти ко-
ли-небудь людиною? Не будеш – чому? Вернися ж у 
дім твій, о буйний чоловіче! Очисти спершу власну 
світлицю, знайди всередині себе світло, тоді знайдеш 
і біблійним сміттям засипану драхму... Не будь нахаб-
ним і безсовісним, ступай тихенько, життя є небез-
печний шлях; привчай себе задовольнятися з малого, 
не наслідуй тих, хто розтрачує серце по зовнішності. 
Вчися збирати розсипані думки твої і повертати їх 
всередину себе... Будь добрим до всіх» [12].

На думку І. Підласого, мета й ідеал виховання 
діалектично взаємозв’язані, оскільки «з ідеалу виво-
дяться загальні та конкретні цілі виховання. Якщо він 
дуже віддалений, абстрактний та розмитий, то цілі ви-
ховання з нього вивести важко, а то й неможливо» [7].

Є. Панасенко вважає, що для сучасної людини 
важливим є прагнення втілити в собі християнський 
ідеал, в основу якого покладено людські цiнностi, адже 
у духовній дiяльностi формуються вищі інтереси,  
потреби і мотиви, формулюються перспективні цiлi, 
визначаються способи їх досягнення, тобто здійс-
нюється те, що характеризує дiяльнiсть людини як 
свідому, цілеспрямовану, духовно цінну в умовах со-
ціуму. На думку автора, ідеалом людини є сукупність  

норм поведінки особистості, що визначають 
найцiннiшi та найкращі людські якості, а також кращі 
тенденції, які, втілившись у певний образ, перетворю-
ються на стимул розвитку самовдосконалення [6].

Окрім того, за твердженням І. Андреєвського, фор-
мування ідеалу створює підґрунтя для досягнення ін-
дивідуального та суспільного блага, оскільки особис-
тість є самостійною часткою суспільного цілого [1].  
Учені вважають стрижнем ідеалу моральний ідеал, 
уявлення про морально довершену особистість, яка 
втілює такі моральні якості, що можуть бути вищим 
моральним взірцем. У моральному ідеалі відобража-
ються потреби спільноти та способи їх розв’язання, 
соцiально-економiчний, культурний розвиток як ре-
гіону, так і держави.

П. Юркевич вважав ідеї, ідеали, iдеальнi зв’язки 
та ідеальний порядок необхідними складовими систе-
ми освіти та виховання особистості, як умови її жит-
тя та розвитку. Не визнавати існування ідеального та 
духовного лише тому, що його неможливо побачити, 
означає ігнорувати внутрiшнiй особистий досвід, що 
свідчить про реальність існування духовного начала в 
людині. Вiдповiдно до цього, П. Юркевич закликав до 
перевірки духовних проявів людини через внутрішнє 
самопізнання, самоспоглядання, наголошуючи на по-
єднанні душі з мораллю [11].

Окрім того, потрібно зазначити, що П. Юркевич, 
В. Соловйов визнавали християнський ідеал, який ви-
конував важливе практичне завдання, а також охоплю-
вав особистісні та громадські відносини (внутрiшнi 
та зовнiшнi). Учені зазначали, що одним із важливих 
аспектів образу Боголюдини є абсолютне служіння 
людству – ідея самопожертви, самозречення, що на-
лежать до вищих моральних ідей.

Філософи «срібного віку» вбачали дійсну основу 
побудови ідеалу в абсолютному. З точки зору Г. Ло-
бастова, у ньому міститься основа, що здатна засте-
регти від перетворення окремого інтересу у всеза-
гальний [4]. П. Новгородцев доводив необхідність 
пошуків абсолютного ідеалу [5]. Філософська думка 
завжди застерігала від небезпеки спроб «насадити» 
абсолютний ідеал у суспільному житті. У творчості  
С. Франка цю ідею було виражено з максимальною 
ясністю: «Віра в абсолютну значущість та універсаль-
ність певних конкретних суспільних ідеалів (певної 
форми правління та соціального устрою) є перетворен-
ня відносного в абсолютне, ідолопоклонство…» [10].  
Філософи Е. Кант і Й. Фіхте вважали ідеал вищою, 
кінцевою метою на шляху поступового «морального 
самовдосконалення» кожної особистості.

Отже, формування моральних якостей особистос-
ті є підґрунтям суспільного ідеалу, що містить сис-
тему почуттів, настроїв, переживань, які зумовлені 
рівнем емпіричного та раціонального засвоєння дійс-
ності, а це є суб’єктивною оцінкою людиною резуль-
татів усвідомлення власного ставлення до себе і дійс-
ності. Розв’язання проблеми суспільного ідеалу як у 
фiлософiї, так i соціальній педагогіці, має єдину мету: 
визначити кінцевий результат розвитку, формування 
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та виховання особистості, тобто обґрунтувати вихов-
ний ідеал – ідеал людини.

Суспільний ідеал, на думку багатьох учених, є 
основою перетворювальної дійсність діяльності. У 
цьому процесі відбувається становлення одухотво-
рення людини та суспільної дійсності, розв’язується 
проблема взаємозв’язку соціальної активності та 
внутрішнього перетворення людини. Складовими 
суспільного ідеалу є особистісний, духовний, полі-
тичний, естетичний, правовий ідеал. Вони у процесі 
суспільного виховання стають ціннісно-смисловими 
орієнтирами, способами та засобами, за допомогою 
яких може розвиватися і вдосконалюватися освітньо-
виховний простір, наповнюючи особистісне життя 
вищим змістом, а також формуючи свідомість з ме-
тою подальшого самовдосконалення особистості,  
реалізації її суспільної активності.

Для здійснення цього процесу було залучено со-
ціальні інституції церкви, освіти і виховання, доз-
вілля в умовах освітньо-виховного простору Півдня 
України другої половини ХІХ – початку ХХ століть. 
Полікультурний освітньо-виховний простір потре-
бував суспільного ідеалу, завдяки якому відбувався 
процес формування і розвитку особистості в межах 
єдиної держави, її вірнопідданого. Необхідно зазна-
чити, що у навчальних закладах процес виховання 
розпочинався з навчання Закону Божого, з написан-
ня творів на релігійну тематику. Релігійні норми були 
обов’язковими нормами, що регламентують поведін-
ку людей, їхнє ставлення один до одного та себе, став-
лення до природи, а також міжособистісні відносини. 
У процесі формування суспільного ідеалу бере участь 
освітньо-виховний простір разом із соціальними ін-
ституціями, сферою суспільного виробництва та при-
родним середовищем. За цієї умови відбувається від-
творення особистості як соціального суб’єкта.

Доречно зауважити, що особливої уваги грома-
ди надавали питанню виховання індивідуальності та 
особистості вірнопідданого. З цією метою у навчаль-
них закладах проводилися виховні заходи щодо вша-
нування подій, що відбувалися у житті держави та мо-
наршої родини. Виховання на принципах відданості 
державі, патріотизму та релігійності сприяло тому, 
що більшість вихованців були успішними у навчанні, 
дослухалися до думки та порад учителів, з повагою 
відносилися до батьків і результатів їхньої діяльності.

З огляду на те, що родина, як соціальна інституція, 
існувала у конкретному національному середовищі 
Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.,  
в основу суспільного виховання було покладено іде-
ал національного виховання, що ґрунтувався на слу-
жінні Богу, своїй нації (оскільки Бог є абсолютною 
Правдою, Любов’ю, Справедливістю, Красою). Про-
те суспільне виховання відбувалося в умовах держав- 
ництва, тому попри національне виховання чільне 
місце посідало виховання вірнопідданого громадяни-
на, який живе у реальній спільноті та в житті якого 
повинні реалізуватися абсолютні загальнолюдські 
цінності та соціальні чесноти. Родина створювала 

підґрунтя для сприйняття суспільному ідеалу. Батьки 
власним прикладом поведінки, заснованій на любові 
до дитини, виховували у ній прихильність, повагу, 
відповідальність, слухняність, працьовитість, релі-
гійність, шанобливість, толерантність тощо. Таким 
чином, родина першою залучалася до суспільного ви-
ховання особистості.

На підтримку родини завжди приходила Церква, 
яка вбачала суспільний ідеал у віровченні, оскільки 
у заповідях відтворювалися основні правила, норми 
і форми виховання особистості, її моральних якостей 
і чеснот. Для християн ідеальним образом був Хрис-
тос, оскільки він концентрував не лише моральні 
чесноти, а й передбачав упровадження загальнолюд-
ських цінностей та чеснот у суспільну діяльність. 
За В. Соловйовим, «… гiднiсть цього життя i сенс 
світобудови вимагають тільки того, щоб … кожний 
більше розумів та виконував … загальну справу як 
власну ... так, щоб особисте вдосконалення кожної 
людини не можна було вiдокремити вiд загального, 
особисту моральність вiд суспільної» [8]. Християн-
ський ідеал виконував важливе практичне завдання, 
оскільки охоплював громадські, внутрiшнi та зо-
внішні відносини.

У другій половині ХІХ – початку ХХ ст. суспіль-
ним ідеалом вважалася наявність вищих моральних 
ідей – абсолютне служіння людству, ідея самопожерт-
ви та самозречення. Завдяки цьому життя людини, 
яка дотримується цих моральних ідей, набуває пов-
ноти та серйозності. Це мало унікальну здатність, 
що проявляється у процесі розв’язання питання ви-
бору «бути для себе» або «бути для інших людей». 
Того, хто обрав шлях самопожертви, вважали лю-
диною високодуховною та ідеальною. У нашому 
розумінні, це ті, хто опікувався дітьми-сиротами, 
богадільнями, робітними та виправними будинка-
ми, інвалідами, підкинутими дітьми, створенням де- 
шевого житла тощо.

Соціальні інституції сприяли формуванню сус-
пільного ідеалу особистості через поєднання загаль-
нолюдських та національних цінностей, через праг-
нення до ідеалу та життя за ідеальним зразком. Через 
соціальну активність особистості, її самовдоскона-
лення та засвоєння нею загальнолюдських цінностей 
і соціальних чеснот, здійснювалося вдосконалення 
суспільного буття, розв’язання нагальних проблем 
освітньо-виховного простору не лише регіону, а й 
держави. Наявність суспільного ідеалу, його мораль-
них вимог та правил у процесі розвитку, формування 
і виховання особистості, а також самовдосконалення 
її духовного багатства надасть змогу соціальним ін-
ституціям правильно:

 • організувати й регулювати суспільне життя;
 • розв’язувати суспільні потреби та соціальні 

проблеми;
 • забезпечувати виконання життєво важливих 

для суспільства функцій;
 • сприяти здоровому поєднанню iндивiдуального 

та загальнолюдського в особистості.
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Наявність суспільного ідеалу сприятиме засвоєн-
ню загальнолюдських та суспільних цінностей, по-
зитивній мотивації соціальної поведінки, суспільної 
свідомості.

Таким чином, для формування суспільного ідеа-
лу необхідно, щоб суспільні буття та свідомість пе-
ребували в органічній єдності, взаємодоповнювали 
і збагачували один одного. Це забезпечувало б фор-
мування певних особистісних характеристик, форму-
вання особистості з громадянськими світоглядними 
установками, з визначеною орієнтацією вірнопідда-
ного громадянина регіону та держави. Суспільний 
ідеал стає суспільною свідомістю, тобто сукупністю 
ідеальних форм (понять, суджень, поглядів, почуттів, 
ідей, уявлень, теорій), що охоплюють та відтворюють 
суспільне буття, у процесі засвоєння освітньо-вихов-
ного та природного просторів та суспільної історії.  
Завдяки суспільному ідеалу формуються, розвива-
ються, вдосконалюються ідеали громадянина та дер-
жави. В умовах полікультурного освітньо-виховного 
простору суспільний ідеал є важливим ціннісно-смис-
ловим орієнтиром суспільної поведінки та соціальної 
активності громадянина.
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