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Тема:  Культура особистості 

Мета: охарактеризувати культуру особистості; розвивати аналітичне мислення, професійні 

навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку:  

     Важливу роль у формуванні духовності в цілому і почуттів зокрема відіграє художня 

культура, в процесі опанування якої, починаючи з колискових пісень та казок і закінчуючи 

вищими надбаннями поезії, музики, живопису, людина далі розвиває творчу уяву, моральні 

якості, здатність жити духовним життям. Через засвоєння художньої культури особистість 

входить у світ інших людей, живе їхнім життям, переживає молодість і старість, минуле і 

майбутнє, включає у свій духовний світ життя всього людства, стає емоційно багатою, 

здатною глибоко, сильно і тонко почувати та переживати. Важливу роль у формуванні і 

розвитку внутрішньої культури особистості поряд із художньою культурою відіграють 

також науково-гуманітарні, зокрема історичні знання. Вони сприяють становленню та 

розвитку патріотичних і національних почуттів, історичної та національної свідомості й 

самосвідомості особистості. Як важливий культурний засіб їхнього формування історичні 

знання, починаючи від легенд та дум і закінчуючи історичною наукою, допомагають 

людині усвідомити свою причетність до свого народу, до своєї нації, до людства в цілому. 

               Ще однією важливою сутнісною силою особистості є розум, який формується на 

основі інтелекту, але не зводиться лише до нього. Розум — це не просто інтелект чи 

мислення, а інтелект, що спрямовується почуттями, волею, світоглядними принципами та 

переконаннями людини, її ціннісними установками та орієнтаціями. 

       Розумна людина — це не просто та людина, що багато знає та вміє логічно мислити. 

Розум за своїм змістом та значенням, застосуванням подібний до мудрості. У розумі 

концентрується весь пізнавальний і практично-культурний досвід людини. У зв'язку з цим 

розрізняють розум і розсудок. 

       Формування розсудкового мислення є початковим і необхідним етапом розвитку 

людського інтелекту і розуму. Кожна особистість, щоб стати творцем, має спочатку 

засвоїти ті "стандарти мислення", які історично виробило людство. Розум — це здатність, 

яка формується на основі всієї культури, передусім світогляду. 

     Поряд із відповідними світоглядними знаннями, принципами, установками, ідеалами 

культура особистості ґрунтується на низці духовних феноменів, що входять до всіх 

історичних форм культури. Це насамперед віра і пов'язані з нею форми сприйняття 

майбутнього: мрія, надія, сподівання тощо. Це і широкий спектр людських уподобань, 

предметів духовних почуттів, значна частина яких має атрибут святості, як наприклад, 

Вітчизна, рідний край, нація, Бог. Предмети духовних почуттів виражаються переважно в 

символічній формі. Символічна форма духовних почуттів вимагає і символічної форми 

освоєння та шанування цих предметів, яка втілюється в ритуалі, обряді, урочистих 

символічних діяннях, поклоніннях і схилянні. У такі способи формуються і 

задовольняються вищі духовні почуття людей. Без цих почуттів людська душа мертва, 

людина стає бездуховною, а отже, безкультурною, у неї, як кажуть, "немає нічого святого 

за душею". У відповідній символіці виражаються також предмети національних почуттів 

— національні святині. 



       Отже, культура особистості — це ціннісні надбання людини, створені в процесі Ті 

соціалізації. Нагадаємо (бо про це йшлося в шостому розділі), що соціалізація — це 

діяльність людини та її результати в системі творення суспільних відносин. 

       Культуротворчий цивілізований процес завжди має цілеспрямований характер. 

Найбільш повно сутність цього процесу відображає співвідношення: культура — гуманізм 

— прогрес. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Як впливає художня культура на формування духовності і почуттів?  

2. Як впливає формування розсудкового мислення на особистість людини? 

      Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

     Рекомендована література: Чорний І. В. Культурологія. – К., 2017; Чорненький Я.Я. 

Культурологія. Теорія. Практика. Самостійна робота. Навчальний посібник. - Київ: Центр 

навчальної літератури, 2017. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

