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У статті актуалізуються проблеми духовно-морального ви-
ховання високодуховної молоді з чіткими ціннісними орієнтація-
ми. процес духовно-морального виховання студентів вищого на-
вчального закладу на сучасному етапі розвитку суспільства має 
включати освітньо-виховні ресурси культурно-духовних надбань 
та кращі досягнення духовної культури; соціокультурний потен-
ціал навчального середовища вищого навчального закладу, духо-
вно-моральний саморозвиток особистості студента.
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В статье актуализируются проблемы духовно-нравственного 
воспитания духовно богатой молодежи с четкими ценностными 
ориентациями. процесс духовно-нравственного воспитания 
студентов высшего учебного заведения на современном этапе 
развития общества должен содержать образовательно-
воспитательные ресурсы культурно-духовных приобретений и 
лучших достижений духовной культуры, социокультурный по-
тенциал учебной среды высшего учебного заведения, духовно-
нравственное саморазвитие личности студента.
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The article deals with issues related to spiritual and moral 
education of young people with clear value orientation. Contents of 
the process of spiritual and moral education of students of higher 
education at the present stage of social development must include 
education and educational resources of cultural and spiritual heritage 
and the best achievements of culture, social and cultural potential 
of the learning environment of higher education, spiritual and moral 
self-perfection of the student.

Key words: spirituality, spiritual and moral education, students, 
the formation of spiritual, educational process in higher education.

Сучасний соціальноекономічний, науковотехнічний і культур-
ний розвиток суспільства поставив перед вищою школою завдання 
сформувати у справжнього професіонала не лише ґрунтовні фахові 
знання, а й високу духовність. На сьогодні внаслідок недостатньої 
розробленості аспектів змісту та ціннісних домінант вищої профе-
сійної освіти вищих навчальних закладів ВНЗ здебільшого діє як 
консервативний «розподільник» фахових знань, за якими губиться 
духовна складова особистості майбутнього дипломованого фахівця.

У Концепції духовного розвитку України наголошується на 
важливості й першорядності саме духовної основи суспільного 
життя, бо саме духовний вимір стане пріоритетним у виборі мо-
делі розвитку українського суспільства: «У питаннях освіти і ви-
ховання, так само як і в царині політики та економіки, мають бути 
вироблені чіткі духовні принципи. Кожен має на своєму місці: на 
архієрейській чи університетській кафедрі, у вузі чи школі, в храмі 
чи у парламенті – відповідно до наших переконань, згідно зі Сло-
вом Божим і настановами нашого сумління, діяти» [5].

На думку вчених М.Євтуха, В.Андрущенка, О.Бондаренко, 
М.Боришевського, І.Загарницької, В.Жуковського, В.Лугового, 
така ситуація дає змогу окреслити низку суперечностей:

– між об’єктивною потребою суспільства в активних творчих 
особистостях із розвиненою системою духовних орієнтирів, здатних 
до духовнопрактичної діяльності та трансляції духовних цінностей 
та ідеалів, і нерозробленістю конкретних шляхів формування духо-
вності майбутнього фахівця в період професійної підготовки;

– між більш чи менш виразним аксіологічним потенціалом 
кожної з фахових дисциплін у формуванні духовності студентів 
і надмірним «переважанням» ув освітньому процесі знаннєвого 
компонента змісту вищої освіти;
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– між загостренням потреби освітньої практики в науковоме-
тодичному забезпеченні формування духовної культури студента 
та відсутністю ґрунтовних розробок із цієї проблематики.

У такій ситуації вкрай гостро постає необхідність зосередження 
дослідниківпрактиків на осмисленні змісту та пошуках найефек-
тивніших шляхів духовного розвитку сьогоднішнього студентства 
в сучасних соціокультурних умовах. Методологічною основою 
вивчення індивідуальнопсихологічних та вікових особливостей 
як чинника духовного розвитку особистості є насамперед екзис-
тенційнофеноменологічний підхід, який базується на ідеї ціліс-
ного розуміння людини у всій системі її ставлень до світу та до 
самої себе, розуміння особистості як вищого інтегратора психічної 
реальності. Ці ідеї найбільш повно представлені в гуманістичній 
парадигмі, що вивчає людину як унікальну істоту, цілісну духовну 
реальність і самоцінність, здатну до вільного розвитку, самовдос-
коналення.

Основоположники гуманістичного підходу зазначали, що кри-
за сучасного суспільства пов’язана з кризою звичних моральних 
і духовних цінностей. Зокрема, К. Роджерс підкреслював, що на-
вколишнє середовище може сприяти або перешкоджати рухові 
особистості в напрямі самоактуалізації. Він вважав, що необхідно 
створювати умови, які сприятимуть збереженню духовності, духо-
вному зростанню людини та самоактуалізації особистості. А. Мас-
лоу пропонував розглядати самоактуалізацію як нову універсаль-
ну життєву духовну цінність [9].

Ідеї класиків гуманістичного підходу були розвинуті укра-
їнськими психологами І. Бехом, М. Боришевським, Г. Баллом, 
В. Кременем, Е. Помиткіним, М. Савчиним, Т. Титаренко, В. Су-
хомлинським, О. Сухомлинською, О. Савченко. Зокрема, психо-
логопедагогічним аспектам духовності присвячені дослідження 
М. Євтуха, В. Жуковського, О. Зеліченка, О. Колісника, В. Мос-
кальця, Ж. Юзвак та ін.

Духовність, за М. Боришевським, трактується як багатовимірна 
система, складовими якої є утворення у структурі свідомості та са-
мосвідомості особистості, в яких відзеркалюються її найактуальні-
ші моральнорелевантні потреби, інтереси, погляди, ставлення до 
навколишньої дійсності, до інших людей, до самої себе, що стали 
суб’єктивно значущими регуляторами активності. На думку вче-
ного, суттєвою ознакою духовності є її універсальний характер, 
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який виявляється у будьяких проявах активності: все, що робить 
людина, як поводиться, якими цінностями, потребами мотивуєть-
ся її активність, що можна оцінити з позицій духовності [2].

Описуючи особистість із високим рівнем розвитку духовнос-
ті, М. Боришевський виокремив поведінкові ознаки, що можуть 
розглядатися як певні індикатори духовного розвитку особистості. 
Серед них можна назвати переважання життєствердних настроїв 
завдяки багатогранності та перспективності системи морально
релевантних ціннісних орієнтацій, виражені почуття самоповаги 
та поваги до іншої людини, виражена тенденція до звільнення від 
егоцентризму на користь алоцентризму, толерантність та інші по-
зитивні якості характеру [2].

На думку вчених В. Андрущенка, М. Боришевського, О. Бон-
даренко, В. Лугового, М. Левшина та інших, про особистість як 
носія духовності можна судити за такими ознаками поведінки та 
діяльності: віра у вищу ідею, у велич людської душі та всього, що 
створила людина упродовж життя; віра у Богатворця, у безсмертя 
людської душі, що поєднується з моральністю людини та спонукає 
її до постійного самовдосконалення, звільнення від скверни, негід-
них учинків; яскраво виражена пристрасна потреба у справедли-
вості; здатність щиро визнавати свої помилки, переживати почут-
тя провини за скоєні негідні вчинки, що виявляється у готовності 
до покаяння; виражене почуття самоповаги та поваги до іншої лю-
дини, до її людської гідності; стійка потреба та здатність слухати 
й чути іншого, що виявляється у щирій зацікавленості питаннями, 
які хвилюють іншого; готовність безкорисливо допомагати іншим, 
схильність до милосердя та добродійності та їх реальні вияви; по-
вага до суспільних норм, суворе їх дотримання, законослухня-
ність, готовність до вияву вдячності, прощення та покаяння [7]. 
Зміст запропонованих ознак духовності відзначається складністю, 
тісною системною взаємопов’язаністю.

Метою статті є визначення актуальних проблем духовномо-
рального виховання студентів вищого навчального закладу у ві-
тчизняній системі освіти.

Молодь як суб’єкт історичного процесу відіграє роль прогре-
сивного перетворювача суспільства. Тому проблема організації 
освітньовиховного процесу у вищій школі на засадах духовності є 
найактуальнішою в сучасних парадигмах освіти. З огляду на те, що 
студентський вік є періодом найбільш інтенсивного формування 
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особистості, розвитку професійного мислення й самоствердження, 
надзвичайно актуальним є питання включення духовноморально-
го виховання в систему навчальновиховної роботи ВНЗ [3].

Акцент на необхідності впровадження духовної складової в 
навчальний процес вимагає спеціальної педагогічної діяльності, 
спрямованої на залучення студентів до скарбниці духовної куль-
тури, на розвиток духовності та на реалізацію творчого потенціалу 
особистості, на формування її гуманістичної світоглядної позиції. 
Слід усвідомити, що тільки заміна стихійної самоосвіти організо-
ваною та контрольованою системою навчальних занять здатна під-
вищити та зробити звичними духовноморальні потреби. Навчити 
молоду людину співчувати, співпереживати, прагнути творити до-
бро – основне завдання педагогічного колективу вищого навчаль-
ного закладу, який прагне сформувати інтелігентну та високоду-
ховну особистість [4].

Отже, вкрай гострою є не лише необхідність переакцентування 
уваги завдань професійної освіти на формування духовності сту-
дентів та на реальне повернення категорії «духовність» у педаго-
гічну науку, а й зосередження дослідниківпрактиків на осмислен-
ні змісту та пошуку найефективніших шляхів духовного розвитку 
сьогоднішнього студентства в сучасних соціокультурних умовах 
[7].

Освітня система духовноморального виховання студентів 
вищого навчального закладу є механізмом взаємодії компонен-
тів цілісного педагогічного процесу, який передбачає реалізацію 
стратегій, тактики та методики формування духовноморальних 
цінностей майбутніх спеціалістів. Кожен із компонентів цілісного 
процесу духовноморального виховання має певну мету та наван-
таження: цільове, змістовне, рефлексивноуправлінське, методич-
не [5].

Розуміючи духовність майбутнього фахівця як інтегративну 
професійно значущу якість особистості, що характеризується орі-
єнтацією на духовні цінності культури в особистісному самороз-
витку та міжособистісній взаємодії, до основних критеріїв сфор-
мованості цієї якості вважаємо за доцільне зарахувати: культурну 
компетентність, представленість духовнокультурних цінностей в 
аксіологічному потенціалі особистості, емпатійність, цілепокла-
дання у сфері духовного життя та включеність студента у духо-
внопрактичну діяльність [7].
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З огляду на це, організаційнопедагогічні особливості духо-
вноморального виховання студентів вищого навчального закладу 
передбачають: інтеграцію знань про цінності духовної культури, 
збагачення моральнодуховних потреб, розширення досвіду духо-
вного пізнання на основі активізації духовнопрактичної діяльнос-
ті та прагнення до моральнодуховного самовдосконалення.

Зміст процесу духовноморального виховання студентів вищо-
го навчального закладу на сучасному етапі розвитку суспільства 
має включати освітньовиховні ресурси духовноморальних над-
бань та кращих досягнень духовної культури; соціокультурний 
потенціал навчального середовища вищого навчального закладу, 
духовний саморозвиток і самовдосконалення особистості студен-
та [6].

Система духовноморального виховання студентів повин на 
бути відкритою. Вона тісно пов’язана не лише з діяльністю вну-
трішніх структурних підрозділів університету і напрямів нав
чальновиховного процесу інститутів, а й постійно взаємодіє з 
зовнішнім середовищем, що, своєю чергою, значно впливає на 
становлення та зміцнення наявної системи виховної роботи. Орга-
нізація контактів із навколишнім середовищем – завдання важливе 
й водночас надзвичайно важке, яке можна вирішити шляхом на-
лагодження співпраці з громадськими організаціями й установами 
духовної культури міста, країни, з різними навчальними заклада-
ми тощо [8].

Методика та технологія духовноморального виховання сту-
дентів – це спеціально організований, цілеспрямований, іннова-
ційний процес організації і стимулювання духовнопізнаваль-
ної діяльності студентів, спрямований на вироблення системних 
знань про духовноморальні цінності, що формують діалектичне 
та гнучке світорозуміння ціннісних орієнтацій; емоційної культу-
ри, вольової саморегуляції поведінки, здатності до самопізнання 
та самоосвіти; умінь та навичок високодуховної діяльності та ду-
ховноморальної практики. Таким чином, орієнтуючись на вищі 
ідеали, студентам слід намагатися стати максимально корисними 
для суспільства, нації, а також працювати над збагаченням свого 
духовноморального світу [3].

Оскільки головною сферою соціальної активності студентської 
молоді є навчання, то саме у ставленні до нього, в оцінці значення 
набутих знань, культурі читання спеціальної літератури, прагненні 
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професійного зростання найбільш виразно виявляється рівень роз-
витку духовності, якого досягнув конкретний студент. Допомогти 
йому у сходженні до вершин духовності педагог зможе, поклавши 
в основу викладання свого предмета сукупність принципів: аксіо-
логічного (розуміння людини як найвищої цінності, орієнтація на 
духовність як одну з визначальних характеристик цінності вищої 
освіти); особистісно зорієнтованого (врахування закономірностей 
природного та соціокультурного розвитку особистості, організа-
ція навчального процесу в контексті християнської етики); діяль-
нісного (задоволення інтересів та потреб студента у різних видах 
духовнопрактичної діяльності, стимулювання молодої людини до 
самостійного духовного пошуку) [7].

Отже, актуальні проблеми духовноморального виховання сту-
дентів вищого навчального закладу полягають у наступних чинни-
ках. Із переходом вищої школи на університетську систему освіти 
слід гармонійно збалансувати обсяги викладання гуманітарних, 
природознавчих і фахових дисциплін. Історичний досвід україн-
ської університетської освіти доводить, що гуманізм був основою 
навчання у ВНЗ протягом багатьох століть і, відповідно, сучасна 
вузька фахова спеціалізація не сприяє підвищенню духовності 
особистості. Формування духовної компетенції майбутніх фахів-
ців у інтелектуальній, емоційноціннісній, діяльній сферах особис-
тісного розвитку та духовноморальних ціннісних орієнтацій мож-
ливе за умов впровадження у навчальновиховний процес вищої 
школи навчальних дисциплін духовноморального спрямування. 
Внесення необхідних змін на методологічному рівні дасть змогу 
подолати дещо зневажливий погляд викладачів вищої школи на 
сутність процесу формування духовності студентства, його місце 
у структурі професійної підготовки майбутнього фахівця. Удоско-
налення процесу цілеспрямованого духовного розвитку студентів, 
скерованого на успішне вирішення складного комплексу питань 
професійнопедагогічного змісту, який пов’язаний із діяльністю 
професорськовикладацького складу вищого навчального закла-
ду – освіченість викладачів, їх педагогічна майстерність та рівень 
володіння системою освітніх технологій є одним із головних чин-
ників підвищення ефективності формування духовності студентів.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що надзвичайно складне сус-
пільне завдання щодо формування не лише справжнього професіо-
нала, а й високодуховної особистості вища школа здатна вирішити 
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тільки за умови актуалізації ціннісних домінант вищої професій-
ної освіти, подолання штучної знаннєвої обмеженості фахової під-
готовки, розкриття аксіологічного потенціалу кожної з навчальних 
дисциплін та повноцінного використання виховних можливостей 
предметів культурологічного циклу.

Для досягнення мети духовноморального виховання студент-
ської молоді кожен вищий навчальний заклад нашої країни має 
стати навчальнонауковим, культурноосвітнім і виховним цен-
тром роботи зі студентською молоддю. Досягнення духовного 
розвитку студентів ВНЗ вимагає від професорськовикладацького 
складу врахування впливу названих чинників у процесі пошуку 
найефективніших форм і методів роботи, спрямованих на духовне 
зростання особистості, органічне поєднання навчання, виховання, 
науководослідної та методичної роботи.

Переконані, що належна увага до духовноморального вихо-
вання студентської молоді, створення у стінах вищого навчально-
го закладу відповідного культурного середовища, здатного забез-
печити передбачуваний виховний вплив, інтеграція внутрішніх та 
зовнішніх умов розвитку духовності студентства та концентрація 
виховних зусиль усього педагогічного колективу цілком спромож-
ні суттєво підвищити ефективність формування цієї інтегративної 
професійно значущої якості майбутнього фахівця, стимулювати 
його до свідомої та стійкої орієнтації на духовні цінності в особис-
тісному самовдосконаленні та міжособистісній взаємодії.
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