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ФоРМуВаннЯ дуХоВно-МоРаЛЬносТІ у ПРоЦесІ гуМанІЗаЦІЇ 
сисТеМи осВІТи

   Сучасна соціально-психологічна ситуація, яка склалася в суспільстві України, 
характеризується певною кризою особистості, і проявляється як криза її духовності, 
моральності, що виникла у наслідок втрати деяких духовно-моральних ціннісних 
орієнтацій.

У зв’язку з соціально-економічними  змінами, які  відбуваються в країні, 
до сучасної освіти висуваються докорінно нові вимоги, зокрема у аспекті того, що 
студенту вишу замало володіти розлогими науковими та професійними знаннями, 
навиками та вміннями самоосвіти. Сучасна освіта, щоб бути ефективною, вимушена  
переорієнтуватися з освітніх (навчаючих) технологій, що озброюють студентів 
певним обсягом знань, на більш глибоке, спрямоване на гармонійний особистісний 
розвиток, виховання, що уможливлює розуміння власної особистості, формування 
духовно-моральних цінностей, орієнтацій, набуття навиків активної життєвої 
позиції та буде сприяти успішному пошуку свого місця і ролі у суспільстві. 

Духовно-моральне виховання, як одна з форм розвитку особистості, є 
одночасно необхідним аспектом інших елементів виховання, формування світогляду 
особистості взагалі. Специфіка такого виховання полягає в тому, що кінцевою 
метою є гармонійно розвинута особистість. Воно спрямоване на активізацію 
творчих здібностей індивіда, на створення умов для розкриття та розвитку творчого 
потенціалу особи, на підвищення її загальної культури. Разом з перспективами 
вільного розвитку Української держави значно розширилися можливості для 
розвитку освіти, науки, культури,  саме тому сьогодні духовно-моральне виховання 
набуває особливого значення. 
  Зважаючи на певні втрати в успадкуванні виховного досвіду минулого, 
ми вважаємо, що є сенс звернутися саме до духовної скарбниці власного народу. 
Спираючись на глибині національно-виховні традиції свого народу, поступово 
відроджується національна система виховання – упродовж віків створювалася 
народом система поглядів, переконань, ідей, традицій, звичаїв, обрядів, покликаних 
передавати соціальний досвід, формувати світоглядну свідомість та духовно-моральні 
ціннісні орієнтації молоді. Проблеми духовно-моральних ціннісних орієнтацій 
висвітлюються у ряді наукових праць І.Беха, В.Болгаріної, Г.Жирського, І.Зязюна, 
А.Струманського, О.Ярмоленко, А.Гурової, Л.Москальової, Л.Сохань, І.Мартинюк, 
А.Ручки, С.Кримського, М.Сметанського, В.Стафенко, Г.Тарасова, В.Шульженко, 
В.Давидович, Н.Іванової, А.Лізогуб, І.Лісовської, А.Марушкевич, Є.Осічнюк, М.Окси, 
М.Мельничук, К.Глосинської, Р.Анісімова, О.Артамонової, В.Макарової, Г.Шевченко. 
Та все ж таки, проблеми формування духовно-моральних ціннісних орієнтацій, як 
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основи виховання підростаючого покоління, ще недостатньо досліджені у науковій 
психолого-педагогічній думці.
   Тому у нашому дослідженні ми акцентуємося саме на розкритті ролі 
гуманістичних цінностей у духовному вихованні студентської молоді. В наш час 
спостерігається своєрідне визначення духовно-моральних цінностей. З формального 
боку, цінності поділяються на негативні та позитивні, відносні та абсолютні, 
суб’єктивні та об’єктивні. По суті можна розрізняти цінності речей, логічні, 
естетичні, духовно-моральні тощо. Метою нашого дослідження є ціннісні утворення, 
у основі яких лежать духовно-моральні прояви людської діяльності, які спрямовані 
на ідеал, ідеальне, на досягнення гармонізованого внутрішнього стану особистості, 
її творчого  розвитку,  заснованого на природі духу, на його здібності живити будь-
який природний принцип життя. Із давніх-давен людство перебуває у пошуку 
ціннісного ядра духовного виховання, вироблені моральної основи для поведінки, як 
гарантії для виживання та розвитку людства. Хронологічно, насамперед, йшлося про 
загальнолюдські цінності, не пов’язані з певним періодом розвитку.  Скільки існує 
людство – стільки ж воно переймається проблемами виховання фундаментальних 
доброчинностей, бо насправді внутрішні установки особистості саме і дозволяють їй 
бути Людиною. Всі релігії, закони Хаммурапі і Солона, Кодекс будівника комунізму 
та різноманітні декларації, що передували революціям або слідували за ними (у 
Франції, США, СРСР та ін.), так чи інакше утверджують усталені моральні принципи 
та норми, які базуються на віковічних людських цінностях. 

Перше десятиліття ХХІ століття характеризується принципово новим 
підходом до освітньої політики та визначає основні тенденції процесу корінного 
реформування школи, вищої в тому числі. Розглядаючи гуманізацію освіти як 
необхідну та першочергову умову зміни діяльності школи, на перший план виходить 
нагальна необхідність підвищення культурного рівня вчителя та учня, розвитку 
їхніх творчих здібностей, значного підвищення їхнього духовно-морального та 
естетичного рівня. У сучасному осмисленні педагогічної мети, у суспільній свідомості, 
у практичній діяльності вчителів все частіше та наполегливіше озвучується думка 
про необхідність нового розуміння щодо ролі та місця мистецтва у навчанні, його 
культуроутворюючих  та духовно-моральних функцій. Водночас спостерігається 
певне протиріччя між виховними можливостями мистецтва та його недостатнім 
застосуванням у навчально-виховному процесі. В системі змісту навчальних 
програм для освітніх шкіл, в яких навчається більшість дитячого населення країни, 
мистецький напрямок, на наш погляд, застосовується мінімально. Шукаючи нові 
напрямки у вихованні духовно-моральності ми доходимо висновку, що найкоротший 
та найприродніший шлях залучення нового покоління до духовності – це звернення 
до мистецького надбання рідного народу, його фольклорної творчості, яка насправді 
весь час знаходиться у русі, та разом з тим є вічною. Глобальне розширення 
інформаційного простору, звичайно, створює умови для ознайомлення із світовим 
культурним доробком, та все ж із самого малку людину супроводжує рідна мова, казки, 
байки, прислів’я, пісні, загадки та ін.. В умовах побудови незалежної України виникла 
необхідність введення у навчальні програми не тільки уроків естетики, а й предметів 
народознавства, головною метою яких є самоідентифікація окремої особистості, 
шляхом  глибокого вивчення власної  культури та історії,  та її усвідомлення себе 
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частиною нації та народу.
До навчальних програм у ВНЗ введені предмети, які також належать 

до народознавчих: етнопедагогіка, народне мистецтво, фольклористика, історія 
народних ремесел та інш. Ці предмети дозволяють зрозуміти нашу історію, вірування, 
які існували на нашій землі, дати об’єктивну оцінку єдності, а також роз’єднаності, 
етнографічного районування, бо тільки в загальній сукупності спільного і різного 
твориться єдине національне,  наша духовна культура, історія звичаїв, обрядів, 
піснеспівів, свят, виміру часу, і матеріальна культури, бо і у виріб пожиткових речей, і 
господарювання, творення житла чи поселення вкладалася національна душа.
       Студенти педагогічних вузів, поглиблено вивчаючи фольклор, зможуть 
використовувати набуті знання у своїй подальшій фаховій діяльності. Бо він, як 
духовно-моральне надбання нації зберігає традиційні світоглядні компоненти і 
втілює багатовіковий досвід українського народу та має великий виховний потенціал. 
Застосування фольклору в родинному вихованні дітей та в шкільному навчанні 
сприяє відродженню національної самобутності українського народу, сприяє 
духовно-моральному ціннісному самовизначенню та самоідентифікації особистості. 
Із малечку дитина прилучається до культури предків саме завдяки фольклору. У 
цьому реалізується одна з основних підвалин народної педагогіки, якою, на жаль, 
користуються не у кожній сім’ї.
    Мета і завдання поставлені перед процесом гуманiзацiї системи освіти на 
Україні включають не тільки формування погляду на людину як найвищу цiннiсть 
для iншоi людини, але й підвищення рівня загальної культури, i культури спілкування 
зокрема Гуманiзацiя освіти передбачає також її нацiоналiзацiю, тобто надання 
якомога ширшого нацiонального характеру процесу навчання i виховання. В процесах 
гуманiзацiї освiти невід’ємною складовою є і формування духовно-моральності як 
найвищого щабля свiдомостi особистостi, що приведе до послаблення антигуманних 
тенденцій у свiтi i культурі, соціальних стосунках, у суспiльствi загалом. Важлива 
роль на цьому етапі відводиться освітнім закладам, народознавчим предметам. 

кожна людина є особистістю настільки, наскільки вона дотична до культури, 
тобто наскільки вона пізнала різні прояви духовного життя свого народу - його 
історію, мистецтво, фольклор, науку, звичаї, традиції, обряди, мораль, вірування, 
а ще важливіше – на скільки набуте буде застосоване у власному житті та житті 
суспільства.
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