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У монографії висвітлюються важливі проблеми націо-державотворчих
процесів, обґрунтовуються сутнісні завдання щодо реалізації головного
пріоритету – виховання української нації. Провідне місце займає питання
про роль національної культури та освіти у формуванні суспільної
свідомості українців, акцентуючи особливу увагу на впровадження у
зміст освіти цінностей, які творять національну ідентичність, оберігають і
зміцнюють найбільш значущу вартість Народу – соборну Державність.
Праця містить сутнісні характеристики та оцінки світоглядних концепцій,
культурно-освітніх теорій і практик, зокрема на рівні європейського і
світового досвіду, ідеологічних доктрин, які прямо й опосередковано
впливають на соціосередовище, філософію освіти, психоментальні якості
Особистості і Суспільства. На основі власного світобачення пропонуються
авторські моделі і підходи стосовно значущих цілей Стратегії сталого
розвитку України, національно-патріотичного і громадянського вихо
вання молоді, розвитку людського капіталу, удосконалення змісту освіти
«впродовж життя» на основі принципів україно-людиноцентризму і
культуро-природовідповідності.
Основний лейтмотив роботи – утвердження цінностей національної
Ідеї в усіх життєвих сферах буття Українського народу. Висловлені в
роботі думки, оцінки, погляди можуть бути корисними для всіх, кому не
байдужа доля свободолюбної, соборної, духовної, націєтворчої України.
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