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запропоновано створення духовно-насиченого освiтнього середовища через

органiзацiю активної взаємодiї студентiв з елементами духовної культури

суспiльства як системи цiнностей.
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Summary: based on the views of S. Rusova on the "nationalization" of the education
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Постановка проблеми. В умовах зростання культурного рiзноманiття,

загострення свiтоглядної кризи перед освiтою постає завдання збереження

духовностi й моральностi молодi, долучення її до загальнолюдських духовних

цiнностей. Труднощi формування у студентської молодi духовно-цiннiсних

орiєнтацiй пов’язанi, передусiм, з новими реалiями ринкової економiки, в якiй

панують цiнностi матерiального плану над духовними. Завдяки стрiмкому

зростанню обсягiв iнформацiї, яка мiстить, зокрема, й суперечливi цiнностi,

постає завдання спрямувати студентiв на формування системи цiнностей, яка б

вiдповiдала сучасним вимогам до фахiвця з вищою освiтою як високодуховної

особистостi.



Аналiз останнiх джерел i публiкацiй засвiдчив, що проблема формування

духовностi особистостi в системi освiти дослiджувалася педагогами Ш. Амонашвiлi,

I. Бех, А. Бойко, С. Гончаренко, Т. Гринько, В. Долженко, О. Заболотська, Л. Лебедик

[1], О. Омельченко, Т. Саннiкова, В. Стрельнiков [3-7], О. Сухомлинська, Т. Сущенко,

Г. Шевченко, M. Weinstein, R. Paul, M. Lipman, J. Kohlberg, P. Freiro та iн. Незважаючи

на значну кiлькiсть праць, проблема формування духовно-цiннiсних орiєнтацiй

студентiв ще не отримала достатнього висвiтлення в педагогiцi вищої школи.

Мета статтi – теоретично обґрунтувати педагогiчнi умови створення духовно-

насиченого освiтнього середовища через органiзацiю активної взаємодiї студентiв з

елементами духовної культури суспiльства як системи цiнностей.

Органiзацiя дослiджень на базi Верхньоднiпровського коледжу

Днiпропетровського державного аграрно-економiчного унiверситету вiдбувалася на

основi настанови С. Русової щодо демократизацiї нацiональної освiти, яка у доповiдi

«Нацiоналiзацiя позашкiльної освiти у рiзних народностей Росiї», виголошенiй на

Всеросiйському з’їздi освiтян, розглядала «нацiоналiзацiю» не в сучасному розумiннi,

а як вироблення нацiональної освiти: «Першим кроком демократизацiї народної

освiти повинна бути її нацiоналiзацiя, оскiльки лише нацiоналiзуючи народну освiту,

можна ввести її в свiдомiсть народiв, бо тiльки рiдна мова є найплодотворнiшим,

найприроднiшим органом думки для мiльйонiв людей» [2].

Аналiзуючи фактори впливу на формування духовно-цiннiсних орiєнтацiй

особистостi було визначено провiдну роль соцiального середовища у цьому

процесi. Середовище, в якому здiйснюється життєдiяльнiсть особистостi, являє

собою низку взаємопов’язаних умов, якi забезпечують її розвиток [1; 3-7]. Так,

сприятливе середовище створює можливостi для творчої дiяльностi, вiльного

розвитку i духовного зростання особистостi. Створення такого середовища є

важливим завданням для системи освiти, яка є головним джерелом уведення

учнiв у свiт культури.

У соцiологiї пiд соцiальним середовищем розумiється частина оточуючого

середовища, яка складається з взаємодiючих iндивiдiв, груп, iнститутiв, культур.



Ключовим словом у цьому визначеннi є взаємодiя як система зв’язкiв людини як

особистостi з усiєю дiйснiстю. Пiд час педагогiчного процесу студент вступає у

взаємодiю з iншими суб’єктами (студентами, викладачами), а також з

культурою, яка є об’єктом навчання.

Для формування духовно багатої особистостi зi сформованими

позитивними духовно-цiннiсними орiєнтацiями взаємозв’язки у педагогiчному

процесi вищого закладу освiти мають бути скрiзь просякнутi духовним змiстом.

Органiзацiя такого освiтнього процесу i створення освiтнього середовища на

духовно-цiннiсних засадах передбачає формування особистостi в контекстi

загальнолюдської культури й взаємодiю студента зi свiтом культури як

системою духовних цiнностей.

Найважливiшим аспектом створення духовно насиченого освiтнього

середовища є органiзацiя гармонiйного гуманно-особистiсного спiлкування мiж

суб’єктами педагогiчного процесу, що досягається за умови: стимулювання

творчої дiяльностi учнiв; заохочення учнiв бути спiвучасниками педагогiчних

пошукiв викладача; провокування дискусiй; заохочення пошукової

дослiдницької дiяльностi; стимулювання рефлексивної дiяльностi учнiв;

вираження викладачем позитивно забарвленого емоцiйного ставлення до учнiв;

увага викладачiв до ставлення учнiв до навчання.

Таким чином, пiд духовно насиченим освiтнiм середовищем ми розумiємо

сукупнiсть умов, що сприяють суб’єктнiй самореалiзацiї студентiв. Головними

ознаками такого середовища є:

– звернення до визнаних традицiйних загальнокультурних норм i iдеалiв

як еталонiв духовно-цiннiсного становлення особистостi;

– створення вiльного простору для розкриття духовно-творчого потенцiалу

учня: вiдсутнiсть перешкод щодо спонтанностi й iнiцiативи студента, надання

йому можливостi манiпуляцiї з думками та висловлюваннями;

 – спiвробiтницькi доброзичливi й тактовнi взаємини мiж учасниками

педагогiчного процесу;



– сприятливий емоцiйний фон;

– постiйна педагогiчна пiдтримка студента в процесi присвоєння ним

нового духовно-цiннiсного досвiду.

Духовно-насичене освiтнє середовище виконує такi функцiї:

– мотивацiйна – вироблення у студентiв усвiдомлення в необхiдностi

духовно-цiннiсного вдосконалення як основи для особистiсного й професiйного

зростання; – комунiкативна – гармонiзацiя взаємовiдносин мiж суб’єктами

завдяки засвоєння досвiду гуманних взаємин;

– пiзнавальна – ознайомлення з культурними нормами й iдеалами;

– смислоутворювальна – визнання iндивiдуального особистiсного

значення змiсту об’єктiв духовної культури;

– реактивна – оновлення i пiдвищення власного духовного потенцiалу,

проведення своєрiдної профiлактики власного духовного стану.

У працi «Нова школа» Софiя Федорiвна наголошує на важливостi проведення

дитячих свят: «У кожнiм святi треба єднати народне, нацiональне, фольклорне iз

загальнокультурним i давати щось естетичне, красне й радiсно-веселе. В радощах

лежить усе свiтле, що зазнає дитина в своїй молодостi, що дає потiм втiшний спомин

дорослому» [8, с. 32-34].

Висновки. Створення духовно-насиченого освiтнього середовища є

основою для практичного набуття студентами ДЦО та потреби постiйного

духовно-цiннiсного самовдосконалення.

Реалiзацiя особливостi формування духовно-цiннiсних орiєнтацiй, що

пов’язана з активним залученням студентiв до пiзнання цiнностей духовної

культури суспiльства, можлива завдяки створенню духовно насиченого

освiтнього середовища через розширення аксiологiчного компонента змiсту

освiти, а також забезпечення умов для духовно-цiннiсної дiяльностi у

педагогiчному процесi вишу.



Вважаємо доцiльним рекомендувати сучасним педагогам звернутися до

педагогiчної спадщини С. Ф. Русової щодо ролi i значення широкого родинного

оточення та релiгiї у формуваннi духовної моральностi людини.
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