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АКСІОЛОГІЧНИЙ БАЗИС РОЗВИТКУ ТАЛАНОВИТОЇ ОСОБИСТОСТІ 
В СИСТЕМІ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Анотація.
У статті досліджуються ціннісні підвалини розвитку талановитої особистості в системі освіти. 

Проаналізовано цінності освіти як соціокультурні ідеали сучасного суспільства. Надано визначення тала-
новитої особистості. Відзначено роль національної ідентичності у формуванні талановитої особистості.

Ключові слова: цінності; цінності освіти; талант; талановита особистість; культура; націо-
нальна ідентичність. 

Сучасні аксіологічні ідеї засновані на прагматичному ставленні суспільства й індивіда до 
ролі системи цінностей. Насамперед необхідно відзначити таких учених, як Р. Перрі (цінність, 
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як похідне від інтересу) [1, с. 693], К. Льюїс (цінність, як «довготривале почуття задоволено-
сті») [2, с. 178], і, безумовно, Дж. Дьюї, який розрізняє об’єкти, що «провокують» ціннісне 
ставлення, і самі цінності, спонукання та бажання [3, с. 265]. 

Однак область прикладних, практичних цінностей охоплює застосування категорії «цін-
ність» практично до всіх сфер людського пізнання і діяльності, а тому закономірно призведе 
до «знецінення цінностей» і створює кризу цінностей, яку сьогодні ми спостерігаємо в україн-
ському суспільстві. Останній сумний приклад з Нових Санжар з евакуйованими громадянами 
України з Китаю лише підтвердив цей факт. 

Кризою ціннісної системи охоплена вся соціокультурна система України. Це і криза прі-
оритету загальнолюдських цінностей, і криза правової сфери, коли фіксується повальне нех-
тування законами, і криза духовності, і, звісно ж, одна з найважливіших криз – криза системи 
освіти, яка дедалі більше в очах особистості, соціуму та суспільства. Такий факт є прикрим, 
адже за допомогою соціального інституту освіти відбувається первинна соціалізація, від якої 
найбільшим чином залежить все життя людини. 

Ґрунтуючись на визначальній ролі, яку відіграє система закладів освіти у вихованні та 
соціалізації особистості, для суспільства і для самої особистості видається надзвичайно важли-
вим, якими є ціннісні засади їхнього функціонування, розвитку, всього буття. Поняття ціннос-
тей освіти має розглядатися в нерозривній єдності з системою життєвих цінностей і орієнтацій 
людини та суспільства. Саме тоді можливо створити аксіологічний базис розвитку особистості. 

Тому розглядаємо цінності освіти як соціокультурні ідеали, засновані на:
1) моральних орієнтирах виховання та навчання: істина, добро, краса, духовність, мораль-

ність, толерантність, користь, свобода, любов, творчість, можливість вибору;
2) соціальних пріоритетах життя людини в суспільстві: самореалізація, самоідентифіка-

ція, соціальна справедливість, максимальні можливості прояву своєї ментальності;
3) культурних зразках буття людини у світі: мультикультуралізм, міжкультурна комуніка-

ція, здатність до культурних інновацій, розвиток культурних універсалій. 
Значущість цінностей освіти є унікальною. По- перше, освіта, задовольняючи природні 

потреби людини в пізнанні нею зовнішнього світу та самопізнанні, вже створює потужну пере-
думову того, щоб вважатися однією з найбільш важливих життєвих цінностей. По- друге, вико-
нуючи свої соціально зумовлені функції підготовки нових поколінь до життя й активної діяль-
ності в суспільстві, освіта разом з певною системою знань, умінь та навичок обов’язково має 
охоплювати в загальну сукупність цілей і змісту своєї діяльності ще й спеціальну підсистему 
прищеплення вихованцям життєвих цінностей та ідеалів, які притаманні цьому суспільству. По- 
третє, у наш складний і надзвичайно мінливий час система освіти, як один з відносно нових 
ціннісних принципів людини, має активно формувати його інноваційну спрямованість, соціо-
культурну, соціопсихологічну, морально- етичну готовність до змін і прагнення самому творити 
ці зміни. Це детерміновано динамікою науково- технічного та соціального прогресу, що водно-
час вимагає формування в людини здатності морального оцінювання цих змін, ступеня їх відпо-
відності суспільним потребам та інтересам, тенденціям їхнього розвитку, а також відповідності 
власним цілям й інтересам самої людини. 

Отже, можна говорити про вирішальну роль цінностей освіти в житті людини. Однак, 
щоб подолати кризові явища, суспільству необхідно створити аксіологічний базис розвитку не 
просто особистості, а талановитої особистості, щоб люди в Україні отримували задоволення від 
життя, реалізації всіх граней свого таланту. 

Під талантом розуміють «видатні здібності, незвичайна обдарованість в якій- небудь сфері, 
властива особистості від народження або під впливом вправ розвивається до високого ступеня, 
що забезпечує людині можливість найбільш успішно виконувати певну діяльність» [4, с. 447]. 
Талановита особистість – це особистість, яка володіє видатними природними здібностями до 
будь- якої творчості в будь- якій сфері життєдіяльності, що виділяють її в соціумі та продукують 
рішення з точки зору суспільної користі. 
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Цінності освіти є амбівалентними за своєю спрямованістю. З одного боку, у процесі освіти 
людина засвоює, усвідомлює і сприймає всю систему цінностей і ціннісних орієнтацій, пере-
водить їх у систему принципів і переконань, якими вона керується у вчинках і поведінці впро-
довж усього життя. З іншого боку, освіта формується за результатами отримання знань, вмінь 
та навичок, ціннісної і моральної парадигми, що мають особливу самоцінність як передумови 
нормального духовного розвитку людини, успішної її життєдіяльності в суспільстві. 

Особливу роль у цій площині питання відіграють ціннісні уявлення людини, що належать 
до області моральної свідомості. Вони містять моральні норми і принципи, ідеали, поняття до-
бра і зла, справедливості, щастя, милосердя. Причому важливо розуміти, що одна з найважли-
віших цінностей освіти полягає в прищепленні перерахованих вище і інших загальнолюдських 
цінностей кожної конкретної особистості, учням і студентам. 

Ґрунтуючись на позначених пріоритетах освітньої діяльності, основними цінностями осві-
ти представляються нам, по- перше, світоглядні компоненти виховання, навчання та формуван-
ня духовності людини, що утворюють основи одночасно більш важливих складників розвитку 
його внутрішньої культури. По- друге, впорядкована система базисних знань про світ, людину та 
суспільство, що дає змогу кожному вільно орієнтуватися в сучасному світі, який постійно тран-
сформується, розвиває творчі здібності; забезпечує максимальні можливості успішної участі 
особистості в спільній діяльності, спрямованої на досягнення індивідуальних і колективних ці-
лей. По- третє, важливу самостійну цінність набуває сьогодні висока професійна компетенція 
фахівця, особливо якщо вона відповідає його схильностям, інтересам, соціальної, культурної та 
психологічної спрямованості. По- четверте, цінностями освіти постає морально- етична пара-
дигма, що виражається в особистісних установках людини, її морально- етичних пріоритетах. 
Вона визначає ставлення людини до себе, інших людей і суспільства загалом. 

Таким чином, аксіологічний базис розвитку талановитої особистості в системі освіти буде 
більш чітко вираженим, особливо в мультикультурному суспільстві, з урахуванням національ-
ної ідентичності особистості, що розуміють як відчувану особистістю приналежність до певно-
го народу, держави чи культурного простору. Важливо розуміти, що національна ідентичність 
не є природженою рисою. Вона виникає з набутого людиною усвідомлення спільності культури, 
історії, традицій, звичаїв, мови з певною групою людей. І саме національна ідентифікація надає 
творчій особистості більше можливостей для самореалізації. 
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Borinshtein Yevhen. Axiological Basis of Development of Talented Personality in Education System 
in the Context of National Identity.

Summary.
The article explores the value basis for the development of a talented person in the education system. The 

article analyses the values of education as sociocultural ideals of modern society. The definition of a talented 
person is given. The role of national identity in the formation of a talented personality is noted.
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The author notes that national identity is not an innate trait. It arises from a person's acquired awareness 
of the commonality of culture, history, traditions, customs, language with a certain group of people. And it is 
national identification that gives a creative person more opportunities for self-realization.

The article states that the significance of educational values is unique. First, education, satisfying the 
natural needs of man in his knowledge of the external world and self-knowledge, already creates a powerful 
prerequisite for being considered one of the most important values of life. Secondly, performing its socially 
conditioned functions of preparing new generations for life and active activity in society, education, together 
with a certain system of knowledge, skills and abilities, must include in the general set of goals and content of 
its activities a special subsystem of instilling in children values and ideals inherent in this society. Third, in our 
complex and extremely changing times, the education system must actively shape, as one of the relatively new 
values of man, his innovative orientation, socio-cultural, socio-psychological, moral and ethical readiness for 
change and the desire to create these changes. The concept of the values of education should be considered in 
inseparable unity with the system of life values and orientations of man and society. It is then possible to create 
an axiological basis for personality development.

Key words: values; educational values; talent; talented person; culture; national identity. 
Боринштейн Е. Аксиологический базис развития талантливых личностей в системе образо-

вания в контексте национальной идентичности.
Аннотация.
В статье исследованы ценностные основы развития талантливой личности в системе образо-

вания. Проанализированы ценности образования как социокультурные идеалы современного общества. 
Поданы определение талантливой личности. Также в статье отмечена роль национальной идентич-
ности в формировании талантливой личности.

Ключевые слова: ценности; ценности образования; талант; талантливая личность; культура; 
национальная идентичность.
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