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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: ОСВІЧЕНІСТЬ ТА МОРАЛЬНІСТЬ 

 

Вплив освіченості та моральності на формування особистості є 

актуальною проблемою в наш час. Оскільки, сучасне суспільство неможливо 

уявити без цих компонентів, основою яких є етичні норм. Кожна держава 

становить звід законів, якого громадяни зобов’язані дотримуватися. 

Моралність в житті людини – це відповідальна складова, якою не можна 

нехтувати [3]. Слід зазначити, що виконання етичних норм стосується 

високого рівня розвитку особистості, хоча іноді оточення впливає негативно 

на їх дотримання.  

Про те, що «особистість» – це унікальне, щось одиничне, сперечатися 

не доводиться. «Одиничне» в філософії розуміється як абсолютно 

неповторне, існуюче саме в даній точці простору і часу, а також відрізняється 

від будь-якого іншого «одиничного». Саме  тому настільки ж нескінченне 

всередині себе, як і самі простір і час… Це розуміли Декарт, Спіноза, Гегель, 

Фейєрба, а саме всі філософи, незалежно від їх приналежності до того чи 

іншого табору в протиборстві матеріалізму та ідеалізму [1, с.323].   

Дія тільки тоді володіє моральністю, коли вона не просто відповідає 

моральному закону, а сама випливає з ідеї боргу. Моральність  відноситься 

до моралі, відповідає моралі, а також являється протилежністю фізичного, 

тобто духовним [3]. Таким чином, моральність впливає на формування 

особистості, оскільки сама людина відповідальна за те, що відбувається в її 

житті. Всебічний, гармонійний розвиток кожної людини і є головною 

умовою народження особистості, яка вміє самостійно визначати шляхи свого 

життя, своє місце в ній, свою справу, цікаве і важливе для всіх, в тому числі і 

для нього самого [1, с.358].  



Моральність – це відповідні вчинки, реалізація моральних норм. Якщо 

людина буде діяти відповідно з ними, буде відчувати цю необхідність  це 

означає, що вона стає особистістю в повному розумінні цього поняття. 

Усвідомлення це приходить в процесі соціалізації людини в процесі 

повсякденного спілкування з навколишнім оточення, а саме в батьківській 

родині. Оскільки саме там ми починаємо взаємодіяти з іншими людьми, що 

залишає відбиток в  подальшому житті. За наслідки свого морального вибору 

особистість відповідає не тільки перед суспільством, але і перед самою 

собою. Особистість і формується тоді, коли індивід починає самостійно, як 

суб'єкт, здійснювати зовнішню діяльність за нормами і стандартами, заданим 

йому ззовні – тією культурою, в лоні якої він прокидається до людського 

життя, до людської діяльності [1, с.335]. 

Моральність у сукупності з освіченістю, яка в свою чергу, являє собою 

певну базу знань та умінь, що передбачає наявність рівня освіти людини, 

являється базою для формування особистості. Освіченість – являється станом 

пошуку в якому постійно перебуває людина, це не обов’язково будуть 

академічні знання. Це не результат, а дія, діяльність, стан в якому перебуває 

людина. Освіченість повинна бути ціллю кожної свідомої людини. Вона 

разом з моральністю беззаперечно впливає на формування особистості, на її 

призначення в цьому світі, відповідальність за свої дії перед собою та 

іншими людьми.  

Слід зазначити, що ці риси властиві кожному індивіду настільки 

гармонійно, що якби він їх втратив, зникла би і сама індивідуальність. 

Особистість не тільки існує, а й вперше народжується саме як «вузлик», що 

зав'язується в мережі взаємних відносин, які виникають між індивідами в 

процесі колективної діяльності (праці) з приводу речей, створених і 

створюваних працею [1, с.328]. 

Таким чином, слід наголосити, що рівень освіченості повинен зростати 

в суспільстві, оскільки саме інтелектуальний капітал стає засобом 

виробництва. Розвиток особистості та рівень її освіченості та моральності 



свідчить про рівень розвитку не тільки кожного окремо, а й суспільства та 

держави в цілому. Ці трансформації знаходяться в залежності від 

просторово-часових характеристик. Для того, що уникнути порушень у 

розвитку особистості, яка являється частиної спільноти, слід сформувати 

цілісну ієрархію спільних моральних норм, що буде виступати як 

інтегруючий елемент суспільства. 
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