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Однією з проблем сьогодення стала необхідність нормалізації 

релігійного життя. Вирішення цього питання останнім часом дедалі більше 

пов’язується з проблемами суспільно-політичного життя нашої країни та її 

національного відродження, яке відбувається в суперечливих умовах і тому 

викликає інтерес до вітчизняної історії, зокрема до історії релігії та 

вільнодумства в Україні. 

На сучасному етапі розвитку нашої країни релігія є осередком 

збереження та поширення духовності та моралі людства. Духовність відіграє 

одну із основних ролей у становленні відповідальності лідера, бо є базою 

певного набору якостей і рис характеру відповідального фахівця: моральна 

цілісність; база моральних цінностей; здатність до балансу між 

особистісними інтересами та потребами і очікуваннями зацікавлених сторін; 

навички рефлексії; уміння створювати та підтримувати гармонійні стосунки з 

партнерами по взаємодії, що представляють різні національні, релігійні та 

культурні традиції [1]. 

У широкому сенсі, як суспільний інститут, релігія – це сукупність 

вірувань і віровчень, наявних у суспільстві. Вона включає до свого складу 

сукупність звичаїв, обрядів, правил життя і поведінки людей та ін. 
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Вивченням релігії займається наука релігієзнавство. Також існує таке 

поняття, як релігійна свідомість. Це сукупність образів, уявлень, почуттів та 

переживань, що мають своїм предметом священне, вище та істинне буття 

(або ж чудесне) та такі, що спрямовані до означених предметів [2]. 

Релігія – феномен духовної культури, завдяки якому встановлюється 

зв’язок людини з абсолютною повнотою буття. Вона є первинною, 

глибинною основою людського світосприймання. Людське суспільство – 

усвідомлення людьми їх певної спільності – виникло саме на підставі релігії, 

тоді як усі інші об’єднання мають уже похідний, вторинний характер, тому 

релігія є основою будь-якої соціальності [3]. 

Свобода релігійного віросповідання сприяє вільному духовному 

розвитку представників різних національностей. Релігійні питання фокусують 

три основні напрямки суспільного розвитку: 

– національний – релігійною основою нації є православна церква, тому 

важливим стає збереження її культових основ; 

– політичний – протистояння православних конфесій поглиблює 

політичний розклад у суспільстві, тому слід шукати конфесійної єдності; 

– етичний – християнська церква завжди несла зразки вищої 

гуманістичної моралі і сучасне громадське суспільство повинне опиратися на 

її принципи. 

Також релігія виконує ряд важливих функцій в житті кожного 

майбутнього лідера: 

– світоглядна – релігія сповнює життя особливим сенсом, значенням; 

компенсаторна – релігія компенсує людині її залежність від природних та 

соціальних катаклізмів, зменшує відчуття власної немічності, допомагає 

переживати важкі випробування, страх перед смертю; 

– комунікативна – спілкування вірян між собою, «спілкування» із 

богами, янголами, душами померлих та святих; регулятивна – усвідомлення 

індивідом складу певних цінностей, моральних норм, які випрацьовуються в 

кожній релігіозній традиції, виступають своєрідною програмою поведінки 
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людей; 

– інтегративна – допомагає людині усвідомити себе частиною єдиної 

релігійної спільноти, що закріплена спільними цінностями, дає можливість 

самоствердження людині у суспільстві, у якому такі ж самі погляди; 

– політична – лідери різних спільнот та держав використовують 

релігію для виправдання своїх дій, об'єднання або навпаки роз'єднання людей 

за релігійними ознаками заради своїх політичних цілей; 

– культурна – релігія сприяє поширенню культури групи-носія 

(писемність, іконопис, музика, етикет, мораль, філософія і тощо); 

– дезінтегруюча – релігія може бути використана для роз'єднання 

людей, розпалювання ворожнечі або навіть війн між різними релігіями, 

конфесіями або навіть всередині релігійної групи [4]. 

Таким чином, зараз в період історичних змін, що відбуваються у 

нашому суспільстві, створюються сприятливі умови для регенерації 

релігійних конфесій, для посилення їх ролі в житті як окремої людини, так і 

суспільства в цілому. Світогляд українського народу формувався на ґрунті 

давньо-язичницьких уявлень і вірувань, християнських переказів і 

апокрифічних сказань. Вони втілювалися у формі легенд, колядок і щедрівок, 

у традиційних нормах моралі. У цьому світогляді поєднується власний досвід 

народу, формується духовність людини, зокрема майбутнього лідера. 
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На сьогоднішній день одним з актуальних завдань вищої школи є 

формування у студентів не тільки гнучких «soft skills» та професійних 

навичок, які в інформаційний вік стали мірилом успіху, але й формування 

навичок розкривати в собі внутрішнє позитивне ядро людини, тобто базовий 

критерій ідентичності індивіда як особистості – Онто Ін-се. Ще одним з 

важливих завдань вищої школи є формування особистості майбутніх лідерів 

під час професійної підготовки. Саме тому знання філософсько-

психологічних аспектів формування лідерських якостей особистості студента 

є необхідним елементом освітнього процесу в вищій школі. 

Лідер – це людина, яка задовольняючи власний егоїзм, реалізує 

суспільний інтерес [1]. 

При формуванні свідомості майбутнього лідера в закладі вищої освіти 

велику роль грає проблема розгляду особистості студента у контексті його 

життєвого шляху й творчого потенціалу, виходячи з його унікальності. На 

нашу думку існує сім найважливіших критеріїв, що формують ядро 

особистості майбутнього лідера, всі інші є похідними від цих критеріїв. 

Природний потенціал складає одну з основних якостей особистості 

майбутнього лідера, оскільки саме внутрішні прагнення визначають вектор 

розвитку особистості в історії. Внутрішнє «Я» штовхає людину на нові 

досягнення, бо вона відчуває, що здатна на більше. 

Другим й далеко не маловажливим аспектом особистості майбутнього 
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