
Декларація конференції 

«Духовні цінності та кодекс поведінки сучасної молоді України» 

 
Духовні цінності - душа народу, його образ, з яким він постає перед світом. У них 

акумульовані його характер та ідеали, збережені і примножені впродовж історичного розвитку 

національні традиції.  
Проблема формування духовних цінностей молоді є  актуальною в наш час. Сьогодні 

молодь виступає активною силою політичних змін і залежно від того, які цінності вона вносить у 

ці зміни, яку культуру впроваджує,  буде залежати майбутнє суспільства, його культура, напрям 

трансформації. Суспільство зацікавлене в тому, щоб ці цінності і культура були демократичними. 

Розбудова української державності, проведення реформ, побудова громадянського суспільства 

неможливі без розвитку української духовності. Духовність зміцнює єдність усього суспільства, 

забезпечує подолання труднощів на шляху його розвитку. Духовні цінності – це джерело 

зміцнення нації. Від того, наскільки молоде покоління національно свідоме, патріотичне, готове 

взяти на себе відповідальність за розвиток і збереження духовності та культурних здобутків 

української держави, значною мірою залежить доля країни, її національні інтереси. 

Преамбула 

 Декларація базується на визначальних документах світової спільноти стосовно 

формування духовних цінностей на сучасному етапі ( «Конвенція про права дитини», «Концепція 

виховання європейської громадянськості», Паризька конференція 1974 року «Рекомендації 

виховання у дусі міжнародного взаєморозуміння, співробітництва і поваги до прав людини і 

основних свобод»,) а також на Національній доктрині розвитку освіти   України у XXI столітті,  

на загальнолюдських та християнських цінностях, моральних нормах, які є регуляторами 

взаємовідносин у суспільстві. Духовні цінності людини своїм корінням сягають глибокої 

давнини, де ідеалами була щира та чесна праця, турбота про ближнього, життя протікало у 

відповідності до законів Бога і природи. Джерелами для нашої декларації стали основні 

принципи різних українських педагогічних систем, зокрема народної і козацької педагогіки, 

системи виховання  видатних українських педагогів Г.Ващенка, К.Ушинського, М.Пирогова, 

Б.Грінченка, І.Сікорського, В.Сухомлинського. 

    Декларація визначає стратегічну мету формування  духовних  цінностей сучасної молоді. 

     Духовні цінності молоді повинні формуватися в умовах інноваційної освітньої системи,  бути 

адекватними вимогам інформаційного суспільства,  інтегровані у світовий освітній простір та 

орієнтовані на демократичні цінності. Виховання духовних цінностей  повинно забезпечити 

розвиток генерації здорових, освічених громадян, які оволоділи сучасними знаннями  та 

навичками, надати молоді можливості фахової та соціальної самореалізації, конкурентні 

переваги на міжнародному та національному ринках праці. 

Основні духовні цінності сучасної молоді України 

     У різні історичні часи в Україні духовними цінностями вважалися християнські еталони - віра, 

надія, любов, справедливість, стійкість духу, мудрість, вірність, розсудливість, доброчесність, 

стриманість, щедрість, старанність, смиренність, мужність, гідність, благочестя.  

      В сучасних умовах українського державотворення провідними духовними цінностями є - 

патріотизм, гуманізм, толерантність, совість, честь, любов, дружба, працелюбність, а також 

цінності, які пов'язані з належністю до народу (спільність мови, способу мислення, географічних 

умов, релігійних вірувань, традицій, звичаїв, освіти, мистецтва, літератури тощо). Рівноправність 

кожного людського життя; повага до себе та інших; свобода; солідарність; етнічна, расова, 

політична, культурна та релігійна толерантність; взаєморозуміння; громадянська мужність.  

    Духовні цінності глобального, планетарного рівня окреслила  Паризька конференція  1974 

року, яка прийняла "Рекомендації виховання у дусі міжнародного взаєморозуміння, 

співробітництва і поваги до прав людини і основних свобод", що стали нормативною, 



методологічною та практичною базою для всіх подальших програм і проектів ЮНЕСКО у цьому 

напрямі: 

— розуміння та повага до всіх народів, їх культур, цивілізацій, цінностей та способу життя; 

повага до місцевих етнічних культур і культур інших народів; 

— усвідомлення зростаючої глобальної (політичної, економічної, культурної, екологічної) 

взаємозалежності між народами і націями; 

— здатність до спілкування з іншими; 

— усвідомлення не тільки прав, а й обов'язків, покладених на окремих осіб, соціальні групи і 

народи стосовно один одного; 

— розуміння необхідності міжнародної солідарності та співробітництва; 

— готовність окремої особи брати участь у вирішенні проблем своєї громади, своєї країни та 

світу в цілому; 

— неперервна освіта на всіх рівнях і у всіх формах; 

— визнання цінності всього живого, людини і її життя; 

— заперечення примусу як способу вирішення політичних, економічних і міжособистісних 

проблем і конфліктів; 

—  повага до гідності і прав інших людей,  

— бережливе ставлення до природи, всього живого; 

— безпосередня участь молоді у формуванні та реалізації політики і програм, які стосуються 

суспільства. 

 

Відповідно створено кодекс поведінки сучасної української молоді України. 

 

Кодекс  поведінки сучасної молоді України: 

схвалений як керівництво до дії в умовах сучасного суспільства 
                               

                              «Ми збудуємо світ кращий. Створимо день веселіший.» 

                                                                                            Г.Сковорода 

Складовими кодексу є такі аспекти:  

 ставлення людини до себе,  

 стосунки з іншими людьми,  

 ставлення до суспільства,  

 до навколишнього середовища. 
 

Ставлення до себе характеризується так: ми цінуємо свою особистість як унікальну сутність, яка є 

важливою для нас і має потенціал духовного, морального, інтелектуального та фізичного розвитку.  

Людина для реалізації цієї цінності повинна:  

 прагнути пізнати власний характер, його сильні та слабкі сторони; зрозуміти сенс життя, своє 

призначення в ньому, замислюватись як його прожити;  

 прагнути жити згідно із загальноприйнятими моральними нормами; з відповідальністю 
використовувати свої права і привілеї;  

 набувати знань і мудрості протягом життя;  

 вести здоровий спосіб життя,  

 постійно вдосконалювати свої інтелектуальні і фізичні можливості. 

Взаємини з іншими людьми як цінність представлено таким чином: ми цінуємо інших людей 

незалежно від їх національності, віросповідання, соціального статусу, інтересів та уподобань. 

Керуючись зазначеною вище цінністю у взаєминах, потрібно:  

 поважати гідність всіх людей;   

 співпрацювати з іншими;  

 любити батьків і рідну мову,  

 бути вірним у дружбі, побратимстві, коханні,  

 бути готовим захищати слабких людей, турбуватися про молодших, шляхетно ставитися до 
жінок, шанувати старших, 



  не засуджувати інших, бути стриманим і мудрим, 

  поважати довіру, життя, приватність, власність інших людей;  

 намагатися розв'язувати конфлікти мирним шляхом. 
Ставлення до суспільства визначається так: ми цінуємо права людини, закон, справедливість, 

колективні зусилля для спільного блага; особливо цінуємо сім'ю як джерело любові і підтримки  і 

основу суспільства.  

Принципи реалізації зазначеної цінності такі:  

 розуміти свої громадянські обов'язки; бути готовим протистояти цінностям або діям, що 
можуть зашкодити окремим особам чи всьому суспільству;  підкорятись закону і сприяти 

виконанню його іншими;  

 приймати різноманітність і поважати право інших людей на релігійну і культурну 

своєрідність; 

  підтримувати людей, які самостійно не можуть вести правильний спосіб життя;  

 сприяти демократії; зробити правду та єдність пріоритетами громадянського життя, 

 любити свою Батьківщину,бути відданим народу України, розвивати національні  традиції, 

шанувати історію своєї Батьківщини, берегти  пам’ятки історії і культури. 

Така цінність, як ставлення до навколишнього середовища, представлена твердженням: ми 

цінуємо світ природи як уособлення дива, джерело натхнення і умову нашого існування; ми визнаємо 

своїм обов'язком збереження оточуючого середовища  для наступних поколінь. Керуючись цією 

цінністю, необхідно:  

 зберігати збалансованість і різноманіття у природі;  

 виправдовувати розвиток лише за умови збереження навколишнього середовища; 
усвідомлювати місце людини в світі; 

 зберігати красу природи. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 


