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ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ФАХІВЦЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

М.Я. Нагіршіи

Проблема духовності належить до тих філософських питань, які 
прийнято називати '‘вічними”. Вона особливо актуалізується у драматичні 
перехідні періоди людської історії, який нині переживає й Україна, коли 
принципово нові життєві явища та обставини коригують способи і засоби 
життєвого вибору і соціального самовизначення індивідів. Радикальні 
зміни змушують кожного особисто осмислити нові суспільні реалії, 
визначити свої світоглядні установки, усвідомити місце і роль у процесі 
суспільної трансформації та професійної компетентності. За таких 
обставин проблеми духовності набувають статусу найважливіших.

Сьогодні нашій країні потрібні не просто фахівці високого класу, а 
особистості з багатим духовним світом, здатні до усвідомлення себе як 
частини Всесвіту, готові діяти на його благо та відповідати за свої дії. В 
умовах зростання бездуховності в усіх сферах суспільноїх) життя саме 
такі професіонали спроможні долати численні труднощі, кризи, 
конфлікти, сприяти переорієнтації суспільного розвитку на необхідні 
сьогодні антропоцентричні засади. Саме тому — формування духовного 
світу молоді, духовності як провідної якості особистості, майбутніх 
суб'єктів трудової діяльності -  велике і складне завдання, що стоїть у 
центрі уваги педагогів, батьків, широкого педагогічного загалу.

Духовність -  творча спрямованість, наснага, енергія людини. 
Особистість має право на самостійність, на індивідуальність. Однак для 
пробудження і подальшого духовного розвитку' індивіда потрібно створити 
нідповідні умови. І питання це -  надзвичайно важливе, оскільки духовність 
визначає спрямованість усіх розумових, емоційно-чуттєвих, вольових 
якостей людини, її здатність до самоусвідомлення себе, як особистості.

Зроблені ученими узагальнення дають змогу розуміти духовність 
особистості залежно від певних якостей (інтелектуальних, моральних, 
•гуггєво-емоційних, мотиваційних), а саме:

-  спрямованості на пошук істини, переживання краси та 
слідування добру;

-  індивідуальної виразності “в системі мотивів особистості двох 
фундаментальних потреб: ідеальної потреби пізнання та 
соціальної потреби жити, діяти “для інших”;

-  спрямованості інтересів та нахилів людини до пізнання, 
засвоєння та створення духовних цінностей

-  творчої здатності особистості до самореалізації й 
самовдосконалення;

-  проникливого розуму, гармонійних почуттів і твердої волі;
-  зорієнтованості на людину, яка має високий гуманістичний 

потенціал, моральну стійкість, постійне прагнення до втілення в 
життя таких вищих ідеалів людства, як віра, надія, любов, 
сумління:
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-  наявності моральних установок, громадянськості, компетентності 
(професійності), віри у світлі ідеали та почуття відповідальності 
за все, що відбувається навколо людини.

Таким чином, духовний розвиток особистості реалізується 
передусім у сферах: розумової діяльності -  як шлях від сприйняття 
інформації про навколишнє до глибокого усвідомлення її сутності; 
моральної діяльності -  через референцію широкого спектру моральних 
норм (від засвоєння формальних норм ввічливості до прийняття 
гуманістичних принципів взаємодії з людьми); естетичної діяльності -  у 
напрямі осягнення краси та вироблення потреби створювати прекрасне до 
оволодіння способами творіння прекрасних учинків, дій, речей.

У духовному розвиткові особистості центральне місце належить 
моралі. Як сукупність усвідомлених людьми принципів, правил, норм 
поведінки, вона встановлює необхідні орієнтири для саморозвитку та 
побудови людських стосунків, адже кожна людина обирає свій спосіб 
життя і спілкування з іншим, керуючись при цьому власними етичними 
принципами та світоглядними переконаннями.

Досягнення певного рівня моральності можливе завдяки 
сформованості індивідуального ставлення до життєвих подій. Відповідно 
важливими чинниками духовного розвитку особистості слід вважати 
мотиви, що є внутрішніми спонукальними важелями регуляції.

Життєдіяльність людини пов’язана з усвідомленням нею значущості 
того, що в ній відбувається. У такому контексті її ціннісний вибір виступає 
ще одним компонентом розвитку. Обираючи цінності кожна людина 
утверджує своє усвідомлене ставлення до визнаних нею норм і принципів, 
цілей і мотивів, визначає смислову перспективу своїх дій та утворює їх 
відповідну якість. Варто взяти до уваги й іншу властивість цінностей — 
виникаючи внаслідок осягнення смислу будь-якого явища, власне цінності й 
визначають його смисл та “в певному цілком реальному відношенні духовно 
творять або відроджують” людину з усіма її потребами.

Успадкування особистістю цінностей є процесом, керованим у 
суб’єктивному плані ціннісною свідомістю і супроводжується формуванням 
ціннісних орієнтацій -  прийнятих нею критеріїв належного, доброчесного, 
справедливого, прекрасною. Завдяки осмисленню, осягненню духовних 
цінностей (істини, добра, краси, любові, совісті, свободи, демократії, 
людської гідності) та врфобленню відповідних ціннісних орієнтацій 
відбувається прийняття або неприйняття тієї чи іншої якості життєдіяльності, 
її подальше удосконалення або нівелювання.

Це підносить людину у ході засвоєння нею духовної культури до 
рівня творця нових індивідуально-значущих і суспільно-корисних 
цінностей, зразків поведінки, і, рівночасно, зумовлює дотримання ролі 
спадкоємця набутого іншими раніше. Творчість виступає тим проявом 
духовної культури, котрий сприяє виробленню та реалізації прогресивних 
ідей, засвоєнню нових норм та способів діяльності. Особистість може 
досягнути найвищого рівня творчості шляхом пізнання дійсності та
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самопізнання, отже, усвідомлення своєї творчої індивідуальності, шляхом 
постійного самовдосконалення та розвитку самостійності.

Це підтверджує важливість її розумового розвитку, котрий бачиться 
спрямованим на розширення обсягу знань та здібностей до інтелектуальних 
дій. Виконуючи функції адаптапїї до зовнішніх умов, мотивування та 
планування майбутніх дій, інтелект стає необхідною передумовою 
саморозвитку, самопізнання, самонавчання особистості, досягнення нею 
адекватності, автономності, автентичності і, водночас забезпечує інтеграцію 
загально соціального й особисгісного досвіду, досягнення гармонії з 
навколишнім середовищем. Тобто саме інтелектуальна сфера продукує ту 
систему знань, умінь, навичок, сценаріїв поведінки, котра дає людині змогу 
успішно діяти і називається компетентністю.

Духовний розвиток особистості не можна розглядати у відриві від 
реальної поведінки, в ході якої складаються й реалізуються переконання, 
почуття, звички. Тому неодмінною ознакою сформованості означеного 
феномена слід вважати відповідні прийнятим суспільством приписам 
конкретні дії, котрі реалізуються особистістю у діяльності та поведінці і 
виявляються у вихованості. Вона належить до тих змістових параметрів 
його поведінки, в яких відображено систему морально наповнених 
суспільно значимих особистісних рис.

Вихованість особистості слід розглядати у єдності трьох 
взаємопов’язаних аспектів поведінки: а) відповідності моральним 
нормам; б) естетичності; в) ритуальності, тобто реалізації поведінки у 
передбачуваних, упорядкованих формах, що мають символічне значення 
(ввічливості). У поєднанні це забезпечує наповнення зовнішніх 
новедінкових проявів глибоким моральним змістом, досягнення високого 
ступеня духовної активності, що дає змогу реалізувати особистісні 
потенціали, позбавитися від формальності, забезпечити партнерську' 
взаємодію з навколишніми людьми.

Узагальнюючи викладене, маємо підстави стверджувати, що 
духовність виступає носієм змісту і суті людської спільноти, 
всезагальним способом саморозвитку і самореалізації особистості, 
універсальним засобом вираження її внутрішнього світу, її єдності з 
іншими людьми та творчим досвідом попередніх поколінь. Найціннішим 
досягненням високодуховної особистості слід вважати розширення її 
людського “Я” до прийняття навколишньої дійсності та осягнення 
необхідності наполегливої праці, спрямованої на забезпечення добробуту 
усього живого в світі, на відтворення ідеалів Істини, Добра, Краси.

Таким чином, процес духовного розвитку' особистості слід розуміти як 
їдкий, що відбувається шляхом пізнання самої себе, своїх потенціалів, 
відкриття можливостей для їхньої реалізації, досягнення результатів, 
осягнення навколишнього світу та свого зв'язку- з ним, а огже -  як процес 
самогворення своєї духовної сутності в гармонійній єдності із Всесвітом.

Для сприяння такому процесові вищий навчальний заклад має 
створити відповідні умови, створити таке середовище, яке сприяє 
задоволенню особистісної по греби у повазі, любові, співчутті, милосерді,
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толерантності, забезпечує спілкування, наповнене красою та духовним 
змістом, активізує духовне піднесення внаслідок прийняття єдності з 
людьми і Всесвітом, бажання творити добро, що виявляється у духовних 
почуттях (совісті, віри, надії, любові) і надає моральної довершеності 
ставленню особистості до інших і до себе.

Духовного розвитку у навчальному процесі можна досягти за 
умовк ширшого використання методів суб’єктивації знань (переконання, 
навіювання, прикладу), методів стимулювання і мотивації навчально- 
пізнавальної діяльності та прийняття й реалізації отриманих знань 
(створення ситуацій новизни, опори на життєвий досвід, створення 
ситуацій успіху, диспуту, дискусії), методів стимулювання обов’язку й 
відповідальності щодо навчання (висунення вимог, привчання до 
виконання вимог, заохочення до виконання вимог і обов’язків, створення 
виховних ситуацій під час навчання, оперативний контроль за 
виконанням вимог), інтерактивних методів (аналізу конкретних ситуацій, 
інциденту, проектів, дидактичних ігор: імітаційних, операційних, 
інсценізаційних, психо драматичних), евристичних методів (методу 
ліквідації проблемних ситуацій тощо). Вони посилюють діалогічну 
взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу, позбавляють від 
примусу, сприяють усвідомленню студентами сенсу професійної 
підготовки та самоусвідомленню себе як майбутнього професіонала, 
активізують творчу діяльність.

Таким чином, завдання щодо духовного розвитку особистості 
майбутнього фахівця можна реапізувати тільки за умови реального 
зміщення акцентів педагогічної діяльності в бік гуманізації навчально- 
виховного процесу вищого навчального закладу. Адже лише людина, що 
є мудрою, творчою, сприймає прекрасне, сповідує чесність, порядність, 
повагу, любов, толерантність, співчутливість та милосердя до інших 
спроможна вплинути на навколишній світ та викликати в ньому 
позитивні перетворення.
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