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          Становлення української державності та її інтеграція до європейської   

спільноти, побудова українського  демократичного суспільства 

передбачають орієнтацію на людину, на її високий рівень політичної 

культури, без якої не може бути організоване ні політичне, ні громадське 

життя. Мабуть, саме тому  її  взаємозв’язки з явищами політичного, 

економічного, духовного життя суспільства завжди були в центрі уваги 

видатних мислителів минулого. До них виявляють великий інтерес 

теоретики і практики політики в сучасний час [1].  

Певна зацікавленість цією проблемою спостерігається серед 

дослідників, де відбуваються дискусії, а також у науковій літературі [2].   

           Політична культура, як елемент політичної системи, може бути 

осмислена лише в контексті з усіма сторонами суспільного життя,  де вона 

збагачується і оновлюється. Ось чому, сьогодні, необхідна нова, 

інноваційна парадигма підготовки та виховання студентів. ЇЇ вектор – це 

така організація навчально-виховного процесу, коли у студентів 

формується власна й усвідомлена потреба у знаннях, у навичках, у вмінні 

творчо та з радістю навчатись, тобто коли жага знань, виростає з середини, 

коли людина – вихідна точка учбового процесу, у ході якого формується і 

виховується  особистість, а не просто набуваються знання.   

Безумовно,  величезну роль у вирішенні цього питання, відіграє  

навчальна дисципліна „Філософія”, яка допомагає студентам 

самовизначитися в особистих світоглядних позиціях та духовних 

інтересах. ЇЇ завдання полягає не лише в тому, щоб озброїти майбутніх 



фахівців відповідними знаннями, потрібними для успішного виконання 

своїх службових обов’язків, а й в тому, щоб сформувати таку людину, яка 

б свідомо і добровільно, належним чином могла обстоювати 

загальнолюдські цінності, вміла за допомогою набутих знань захистити не 

лише свої законні права та інтереси, а й тих хто працює поруч. Часи змін, в 

які вступило наше українське суспільство, внесло суттєві модифікації не 

тільки у соціальне життя,  а і особливо в сферу духовності. Динамічні 

процеси, що відбуваються в українському суспільстві, ставлять сучасну 

молодь в надзвичайно складні умови соціального життя. Радикальна зміна 

ціннісних орієнтацій, гостра необхідність постійного пошуку і швидкого 

знаходження життєво важливих рішень, стресові ситуації – все це 

проблеми повсякденного людського буття, сфера практичного 

застосування світоглядної культури, основу яких складає філософія. 

       Юність, студентські роки – це така пора людського життя, коли 

схильність до швидкого осмислення дійсності виявляється найбільш 

виразно, і тому від викладання філософії значною мірою залежить, 

наскільки  сьогодні та в майбутньому випускники університету будуть 

впливати на перетворення української політичної дійсності,  брати активну 

участь у вирішенні державних і суспільних справ, поглибленні демократії 

у суспільстві. 
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