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Постановка проблеми. В репрезентова-

ній статті досліджуються стан виховання 
студентів у ВНЗ та шляхи духовного вихо-
вання, формування у молоді традиційних  
ціннісних пріоритетів.  

Аналіз останніх досліджень. Питання 
щодо змісту виховання у вищій школі має 
актуальний характер. Про це свідчить факт 
посиленої уваги суспільства до аспектів ду-
ховного розвитку молоді, проведення ряду 

науково-практичних конференцій з означе-
ної теми [1, 3, 6, 7] та видання тільки за 
останні роки Міністерством освіти і науки 
України двох важливих документів: Кон-
цепції національного виховання студент-
ської молоді (Рішення колегії Міністерства 
освіти і науки України № 7/2-4 від 25 черв-
ня 2009 р.) та Концепції національно-
патріотичного виховання молоді (наказ № 
3754/981/ 538/49 від 21.10.2009 р. Міністер-
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ства України у справах сім’ї, молоді, Мініс-
терство освіти і науки України, Міністерст-
во оборони України, Міністерство культури 
і туризму України) [4]. 

Постановка завдання. Метою дослід-
ження є короткий аналіз виховного процесу 
у вишах України на сучасному етапі та 
з’ясування важливості духовно-морального 
виховання молоді. Радикальні зміни, що 
відбуваються в соціально-економічній, по-
літичній, правовій, морально-етичній сфе-
рах життєдіяльності українського суспіль-
ства, вимагають принципово нових підхо-
дів не тільки до організації виховної робо-
ти, але й перегляду мети, змісту, теорії і 
методології виховного процесу, насамперед 
у середовищі студентської молоді, яка в не-
далекому майбутньому становитиме ядро 
української інтелігенції.  

Ось чому саме сьогодні, в період ре-
формування і становлення парадигми осві-
ти і виховання в Україні, важливо звернути 
увагу на аспект ціннісних пріоритетів та 
змісту виховання молоді. 

Виклад основного матеріалу. Вихован-
ня є найважливішою функцією суспільства 
з часів виникнення людської цивілізації. 
Без передачі суспільно-історичного досвіду 
від одного покоління до іншого, без залу-
чення молоді до соціальних і виробничих 
відносин неможливий розвиток суспіль-
ства, збереження та збагачення його куль-
тури, неможливе існування людської циві-
лізації. 

Із розвитком суспільства змінюються 
виховання, його мета, зміст, засоби. Історія 
дає яскраві приклади особливостей вихо-
вання в різні епохи: за первіснообщинного 
ладу, античності, середньовіччя, у Новий і 
Новітній час. Культура народів і народно-
стей по-різному виявляється не тільки в 
традиціях і звичаях, але й у характері вихо-
вання. Як писав К. Д. Ушинський, «вихо-
вання, створене самим народом і засноване 
на народних засадах, має ту виховну силу, 

якої немає в найкращих системах, заснова-
них на абстрактних ідеях або запозичених в 
іншого народу». Сучасна наука приділяє 
цим питанням все більше уваги, оскільки 
виховний процес, як одна з форм впливу на 
становлення особистості в певному соціумі, 
як певна – завжди й у будь-якому суспіль-
стві – неодмінна умова соціалізації молоді, 
був і лишається для кожного покоління 
центральною темою, предметом осмислен-
ня, вивчення, дискусій та експериментів 
[12, с. 436–437]. 

Серед численних визначень самого по-
няття «виховання» можна виокремити як 
найбільш вагоме й часто застосовуване в 
науковій літературі таке: виховання – це 
планомірний і цілеспрямований вплив на 
свідомість і поведінку людини з метою фо-
рмування заздалегідь сформульованих на-
станов, понять, принципів, ціннісних орієн-
тацій, що забезпечують необхідні умови 
для її розвитку, самовдосконалення та соці-
алізації особистості. 

Виховну систему ми розглядаємо як рі-
зновид складової соціальної психолого-
педагогічної освіти, саморегульованої й ке-
рованої; вона охоплює весь виховний про-
цес, інтегруючи навчання й позанавчальну 
діяльність, різноманітні форми праці, від-
починку та спілкування. 

Якою має бути виховна система в су-
часному українському ВНЗ, обтяженому 
проблемами фінансування, реформування, 
політизації, деідеологізації тощо? Що може 
зробити сьогодні вища школа, щоб пом'як-
шити хворобливість процесу соціальної 
адаптації студентської молоді? Відповідь 
дуже проста – підняття духовного та куль-
турного рівня. Відомий український педа-
гог В. О. Сухомлинський наголошував: 
«Духовная культура человека будет не по-
лной, если он не обладает знаниями, кото-
рые являются основой моральной культу-
ры» (рос.) [10, с. 226]. 

Духовний та культурний розвиток сту-
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дентської молоді у світлі нинішньої демо-
ралізації суспільства є дуже актуальною 
темою. Студентська молодь це той проша-
рок суспільства, який найбільш чутливо ре-
агує на події сьогодення та є майбутньою 
силою духовного розвитку України. Так 
склалося, що духовність та культура дуже 
тісно переплітаються між собою і є майже 
тотожними поняттями. Духовна культура 
впродовж багатьох століть трансформува-
лась, змінювалась та передавалась у спадок 
майбутньому поколінню, закарбовуючи в 
душах останніх відчуття гордості та непо-
рушності одвічних людських ідеалів. Фор-
мування духовності молоді – складний со-
ціальний процес, зумовлений вихованням 
та навчанням [9, c. 58–59]. 

Сьогодні українське суспільство хворе 
на бездуховність, надаючи підростаючому 
поколінню зразки аморальності, нігілізму 
та антигуманізму. І цей факт може призвес-
ти до глибоких негативних зрушень не 
тільки в гуманітарній сфері держави, але й 
підірвати її економічні устої. Маніпуляція 
такими загальнолюдськими та народними 
цінностями як християнство, альтруїзм, гу-
манізм, шлюб, сім’я, дитинство, материнст-
во, статева та фізична стриманість тощо 
вже сьогодні призвели до маси безпритуль-
них, покинутих та соціально занедбаних ді-
тей, матерів – одиначок, маси хворих на 
СНІД, алкоголізм та наркоманію. Всі пере-
раховані виразки суспільства вже дали де-
мографічну кризу в Україні, яка виражаєть-
ся в перевищенні смертності над народжу-
ваністю, старінням населення, відсутністю 
чисельного працездатного, професійно орі-
єнтованого молодого робочого покоління.  

Подібні процеси, де ігноруються об'єк-
тивні цінності добра, істини, благоговіння 
перед життям на Землі, совісті й цнотливості 
– не проходять безкарно. По практично од-
ностайній думці не заангажованих психоло-
гів, демографів і соціологів – все це підри-
ває не тільки фізичне й психічне здоров'я ін-

дивіда, але також здорову родину й здорову 
ієрархію соціальних цінностей. Більше того, 
тут поволі, але зовсім свідомо й авторитарно 
затверджується  своя абсолютна ієрархія – 
войовнича ієрархія антицінностей і антиду-
ховності. 

Постає питання – де знайти джерело, з 
якого можна зачерпнути ковток енергії для 
духовного розвитку української молоді? Ні 
для кого не є секретом, що занепад духов-
ності цілком пов'язаний з нинішньою полі-
тичною та соціально-економічною ситуаці-
єю, що склалася в Україні впродовж  
останніх років. Ми живемо в час так званих 
«ринкових відносин», де розшарування на 
бідних і багатих, в тій чи іншій мірі, впли-
ває на стосунки між молодими людьми. Ці 
відносини породили «новий дух» зароб-
ляння грошей, що не обійшло і студентську 
молодь. У молодих людей виникає своє ба-
чення навколишнього світу і його розумін-
ня. Вони зустрічаються з колізіями реаль-
ного життя, які відсутні в навчальному за-
кладі, впливають на ще не зрілу особис-
тість, прищеплюють цінності, які не завжди 
відповідають моральним цінностям. Чис-
ленні соціальні дослідження доводять [8,  
c. 25–29], що нам буде надзвичайно складно 
відновити той прошарок національно-
культурного розвитку, який ми загубили 
внаслідок знищення української інтеліген-
ції радянською владою, і ,як наслідок, зане-
паду української книги, театру, кінемато-
графу тощо. 

Для України, яка прагне до вступу в 
Євросоюз та досягнення рівня демократич-
ності й культури цивілізованих країн, дуже 
важливо постійно враховувати складність і 
динамічність цих процесів, будувати свою 
діяльність на основі загальнолюдських цін-
ностей, тих принципів і правил, що сфор-
мульовані в програмних документах ООН, 
інших міжнародних організацій. Основні з 
цих принципів такі: поважання людської 
особистості, її достоїнств і прав; відмова 
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від насильства та його недопущення; ви-
знання рівності в правах чоловіків і жінок; 
визнання права кожного на свободу слова, 
думок та інформації; прихильність до 
принципів демократії, свободи, справедли-
вості, солідарності, толерантності, плюралі-
зму, відкритості до інноваційних точок зо-
ру, розуміння та визнання відмінностей між 
людьми в культурі, вдачах і звичаях, у пе-
реконаннях і віруваннях як між народами, 
так і між етнічними, релігійними й іншими 
групами. Основними напрямами виховної 
діяльності, що дають змогу послідовно реа-
лізовувати ці принципи, є такі:  

– системність, безперервність і спадко-
ємність у вихованні – спочатку в родині, 
потім – у середній школі та ВНЗ;  

– єдність логічного, історичного, націо-
нального та загальнолюдського у вихован-
ні, спрямована на розвиток свідомості й 
любові до свого народу, до його культури, 
традицій, звичаїв, а також повага до куль-
тури інших народів, опанування цінностей 
української та світової культури в усіх сфе-
рах життєдіяльності;  

– гуманітаризація та гуманізація на-
вчання й виховання, що передбачають, з 
одного боку, насичення навчального проце-
су гуманітарними дисциплінами та внесен-
ня  гуманітарного знання в усі навчальні 
курси, а з іншого – гуманні стосунки між 
тими, хто навчає, і тим, хто навчається; 

– єдність навчання й виховання, спря-
мована на виховуюче навчання, яке не ли-
ше дає змогу отримувати знання, але й 
сприяє виробленню позитивного, емоцій-
ного ставлення до них, а також до загаль-
нолюдських цінностей, що, у кінцевому 
підсумку, виступають детермінантами сві-
тогляду людини;  

– співробітництво, партнерство, взаємо-
дія між викладачем і студентом, що сприяє 
поглибленню процесу навчання, перетво-
ренню студента на активного суб'єкта цього 
процесу. Результатом такої взаємодії є на-

вчання без примусу, навчання як реалізація 
свого бажання, як задоволення [5, c. 36–37]. 

Саме ці принципи мають стати методо-
логічною основою організації виховної ро-
боти у вищому навчальному закладі. Тільки 
опір на загальнолюдський зміст і націона-
льний характер як форму самовизначення 
народу й кожної особистості можуть слу-
жити домінантою у системі вищого вихо-
вання.  

Я хочу зупинитись на пріоритетах у 
змісті виховання з акцентом на духовно-
моральну спрямованість. Духовність – це 
стремління людини до високого, чистого й 
світлого. Кожен народ має свою духовну 
традицію, український – особливо. Колиска 
православ’я – Київська Русь – започаткува-
ла істинні цінності християнства серед 
всього східнослов’янського народу. Пошук 
духовного багатства в православній тради-
ції українського народу відкриває виклада-
чам ВНЗ сьогодні широкі можливості по-
шуку істинних виховних ідеалів і пріорите-
тів. Про це говорилось і на зустрічі викла-
дачів вищих закладів освіти Дніпропетров-
щини з Патріархом Московським і Всієї 
Русі Кирилом 24 липня 2010 року та в 
2011 р. Зокрема, Патріарх сказав, що будь-
яка наука без духовного наповнення стає 
мертвою, а знання, викладенні у стилі «ра-
дянських матеріалістичних часів», не да-
дуть розуміння повноти суспільно-природ-
ничих процесів. Викладач ВНЗ, формуючи 
світогляд студента, керується не тільки те-
оретичними знання, але й ідеологічним під-
ґрунтям і суб’єктивною оцінкою тих чи ін-
ших явищ. В цьому і є чи не найважливіша 
виховна функція. 

Доведено, що почуття віри у людини 
закладено з дитинства, і вона у вільному 
суспільстві повинна сама обирати для себе 
у що, чи в кого їй вірити, а в що – ні. Життя 
показало, якщо людина перестає вірити в 
Творця, вона обирає обов’язково когось ін-
шого для поклоніння. Це можуть бути то-
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талітарні і не зовсім лідери, їхні режими, 
потяг до надзвичайного багатства, наркоти-
ки, алкоголь, розпуста. Всі вони мають ре-
лігійні ознаки у вигляді ідолопоклонства 
(поклоніння будь-чому, а не Богу)  
[2, с. 23–24]. 

Сьогодні як ніколи активно обговорю-
ються методологія та зміст виховання, а ак-
туальним залишається питання християн-
ської етики у виховному процесі. Напевно 
це тому, що саме Біблія – це та Книга, з 
якої багато поколінь черпали і черпають 
мудрість і духовно-моральні аспекти, а то-
му викликає довіру у людей. Щоправда – не 
в усіх. Багато хто вважає, що християнські 
принципи моралі стоять на перешкоді до 
успішного життя. І дійсно, якщо хочеться 
діяти за принципами: «живи на повну», 
«живи зручно», «бери від життя все, бо во-
но коротке», «ціль виправдовує засоби». 
Але всім відомо, що навіть достойна ціль 
може бути досягнута порочним шляхом, а 
засоби для її досягнення – аморальні. Ця 
ситуація слугує прикладом правила: ціль не 
виправдовує засоби її досягнення. Засоби 
повинні бути самі по собі моральними і не 
залежати від мети, якій вони слугують  
[11, с. 270–272]. 

Звичайно, не можна не брати до уваги 
того, що входження в нові, ринкові умови, 
коли стрімко змінюються соціально-
економічні та духовно-моральні підвалини 
суспільства, колишня система вищої освіти 
й виховання вимагає істотної модернізації, 
особливо теорія, методологія та зміст. Ви-
ховання вимагає чіткого формулювання 
нових цілей і завдань, принципів і напрям-
ків, тобто саме тих складових, які повинні 
лягти в основу нової виховної системи. І 
поки цю проблему не буде розв'язано в за-
гальнодержавному масштабі, не може йти 
мова про ефективність виховної роботи, а 
натомість – пожинатимемо плоди конфлік-
ту між соціальною адаптацією та відокрем-
ленням особистості, прямим ескапізмом. 

Вважаємо, що в розробці системи вихован-
ня студентства треба виходити з двох ос-
новних позицій: з положення, що стратегі-
чною метою освіти є індивідуальність як 
концентроване вираження людської сутно-
сті, унікальна й духовно самовизначена 
особистість, яка усвідомлює та практично 
реалізує своє покликання й призначення в 
різних видах і сферах соціально-культурної 
практики; з того, що навчання ефективне 
лише тоді, коли вдається пробудити в лю-
дині людське (її духовність, волю до по-
стійного самовдосконалення, інтерес до са-
мопізнання та самовизначення). 

Висновки. Отже, сучасний ВНЗ України 
здатний сформувати генерацію української 
інтелігенції, яка братиме активну участь у 
розбудові незалежної держави. Вихідним 
же комплексним завданням усього нав-
чально-виховного процесу у ВНЗ є форму-
вання інтелігентності, яка визначається рі-
внем загальної культури, що включає куль-
туру як професійну, так і духовну, мораль-
ну, політичну, правову, естетичну, екологі-
чну, фізичну, культуру поведінки та побу-
ту. Інтелігентна людина за всіх часів харак-
теризувалася, перш за все, глибокою духов-
ністю, моральністю, а вже потім спеціаль-
ною, загальноосвітньою підготовкою, здат-
ністю творчо мислити, приймати самостій-
ні рішення й нести за них особисту відпові-
дальність. відповідальності та самостійнос-
ті, усвідомленої культури вільної людини. 
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