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В непростих сучасних умовах трансформації українського суспільства 

від тоталітаризму до демократії, правової держави, громадянського 

суспільства, набувають актуальності цінності, що мають фактичну 

значущість для держави, нації, особистості. Саме духовність і ціннісні 

орієнтації є базисними структурними складовими українського менталітету, 

перші з яких завжди задавали змістовність, а другі – правила і способи дій 

особистості. 

В період сучасної Інформаційної Епохи, як зазначає психолог 

Е.Помиткін, щоб “не втратити людяність, нам необхідні, стійкі життєві 

орієнтири на вищі орієнтири на вищі соціальні здобутки, якими є духовні 

ідеали, цінності та смисли. Саме тому сучасна психологічна наука має 

здійснювати супровід особистості у світ духовності, підтримувати її у 

процесі духовного розвитку, сприяти створенню у суспільстві умов 

необхідних для духовного зростання людини” [16, с.4]. 

Важливі завдання ставляться перед освітою, що здійснює головний 

вплив на формування та розвиток духовних і ціннісних орієнтацій 

підростаючого покоління. 

В структурі середніх навчальних закладів особливе місце держава 

відводить гімназіям, де на основі поглибленого вивчення соціально-

гуманістичних дисциплін створюються умови «для розвитку здібностей,  



обдарувань і талантів дітей» [9, с.36]. Саме «загальна середня освіта 

забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, 

талантів,...формування загальнолюдської моралі» [9, с.33]. 

Результати аналізу проведених уроків вказаного спрямування в гімназії 

№153 ім. О.С.Пушкіна дають можливість стверджувати, що актуальною 

проблемою сучасної педагогіки постає проблема формування цілісної 

моральної та духовної особистості. 

Незважаючи на значущість самої проблеми, рівень її психолого-

педагогічного дослідження та науково-методичного обґрунтування 

недостатній. З огляду на викладене, метою нашого дослідження є наукове 

обґрунтування ролі психологічних особливостей формування духовності та 

ціннісних орієнтацій гімназистів. 

Розробка теоретичної моделі формування духовності та ціннісних 

орієнтацій грунтується на результатах аналізу існуючих у філософських та 

історичних дисциплінах підходів до розуміння зв’язку між категоріями: 

духовність, цінність, моральність, потреби, навчання, виховання, особистість, 

гімназія, формування, а також на принципах психологічної науки (єдності 

свідомості та діяльності, детермінізму, розвитку психіки). Ці результати 

свідчать про необхідність виокремлення кількох напрямків дослідження 

цього процесу. Це погляди отців церкви на сутність духовності і моральності 

(Григорій Палама, Іоан Дамаскін, Ісіхій Пресвітер, Григорій Богослов, 

Григорій Сілаїт, Іріней Ліонський та ін.); концепції про значущість якостей 

моральності в психологічному розумінні розвитку суспільства в творах 

основоположників світової та вітчизняної філософської та церковної думки 

(Арістотеля, Платона, Геродота, Конфуція, П’єра Абіляра, Фоми 

Аквінського, Іларіона Київського, Петра Лодія, Григорія Сковороди та ін.); 

провідні принципи гуманістичної психології ( А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. 

Роджерс); психологічні та педагогічні погляди на особистість (Г.О. Балл, І.Д. 

Бех, Л.С. Виготський, І.А. Зязюн, М.Н. Андрющенко, С.У. Гончаренко, О.М. 

Леонтьєв, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, В.В. Рибалка [20], Е.О. Помиткін 

[17] тощо). 



Виховання завжди невід'ємне від навчання, яке на думку Конфуція 

можна охарактеризувати так: «Безперспективне навчання без думки, 

небезпечна думка без навчання» [22, с.116]. 

Сучасні дослідження ціннісно-змістовної сфери людини  

підтверджують певний взаємозв'язок між рівнем свідомості, ціннісною 

орієнтацією та спрямованістю її вчинків. Саме бездуховність, обмеженість її, 

віддаленість від духовних цінностей та ідеалів спричиняє подальші проблеми 

суспільству, колективу і самій особистості. Тому важливими завданнями є 

формування духовно-ціннісних орієнтацій особистостей, окреслення їх 

психологічних особливостей. 

За визначенням під ціннісними орієнтаціями розуміють «найважливіші 

елементи внутрішньої структури особистості, які закріпленні життєвим 

досвідом індивіда, всією сукупністю його переживань, та які відмежовують 

важливе, суттєве для даної людини від несуттєвого»  [19, с.145]. 

Духовність можна розглядати як «специфічну людську якість, що 

характеризує мотивацію та смисл поведінки особистості, являє собою 

позицію ціннісної свідомості, характерну для всіх її форм – моральної, 

політичної, релігійної, естетичної, художньої,  але особливо суттєвою у сфері 

моральних відносин [18 с.87]. 

С.У. Гончаренко підкреслював, що «з категорією духовності 

співвідноситься потреба пізнання світу, себе, смислу і призначення свого 

життя. Людина духовна в тій мірі, в якій вона замилюється над цими 

питаннями і прагне дістати на них відповіді. Втрата духовності рівнозначна 

втраті людяності.» [8, с.106] 

У психологічному визначенні духовності, даному Ж.М. Юзвак, вона 

представлена як «творча здатність людини до самореалізації та 

самовдосконалення...» [23, с.376]. Бех акцентує на тому, що «духовність 

передбачає вихід за межі егоїстичних інтересів, особистої користі і 

зосередженість на моральній культурі людства» [4, с.124].  В. Бітінас вважав, 

що «духовність є мірою досконалості людини» [5]. 



Аналіз вищезазначеного матеріалу дозволяє зробити висновок, що в 

психологічному плані феномен духовності співвідноситься з ціннісними 

орієнтаціями особистості, його самосвідомістю та волею, що має знаходити 

прояв у її діяльності та поведінці. 

Одночасно зазначимо, що ключова роль у формуванні духовних і 

цілісних якостей, значущих для дитини, як і виявлення для цього 

психологічних особливостей, належить педагогічному діалогу. 

Індивідуальний підхід в процесі особистісного ставлення гімназиста на 

уроках соціально-гуманітарного циклу має здійснюватися на основі 

врахування його темпераменту, природних рис та здібностей [13, с.8]. В ході 

психолого-педагогічного процесу, розвитку  учня пріоритет треба надавати, з 

одного боку, реалізуючи його індивідуальні таланти та здібності, а з іншого – 

запроваджувати такі основні підходи та принципи викладання в якості 

виховних засобів як: науковість, об’єктивність, демократизм, гуманізм, 

цивілізаційність, та національний компонент. Саме вони, спираючись на 

діючу в гімназії модель особистості соціально-психологічно-індивідуального 

профілю, дозволяють застосовувати найновіші педагогічні технології, 

викладати без ідеологічних стереотипів і фальсифікацій, створювати на 

уроках атмосферу співробітництва, прищеплювати у процесі викладання 

високі моральні і духовні цінності, постійно звертатися до великої історичної 

культурної спадщини українського народу тощо. 

Пам'ятаємо, що духовність і ціннісні орієнтації існують в 

нероздільному єднанні, а при зворотньому процесі їх відбувається розлад 

особистості. 

Тому і не дивно, що проблема духовно-ціннісного становлення 

особистості актуальна для людства з давніх-давен. Це знаходило своє 

відображення у школі е–дуба в Месопотамії [15], корпорації писарів 

Давнього царства в Стародавньому Єгипті, в школах Піфагора Стародавньої 

Греції, Конфуція Стародавнього Китаю тощо. 

Вперше, на державному рівні, про неї заговорили поліси давньої 

Еллади, які поставили завдання освіти дітей усіх вільних громадян. Цьому 



сприяли такі фактори, як потреби в кваліфікованих робітниках, розвиток 

інститутів державності, бурхливий потяг до науки. Саме тоді на рівні 

шкільної освіти духовні і ціннісні орієнтири стали омріяною метою багатьох 

поколінь юнаків. 

Це в свою чергу впливало на структуру шкільної справи. В ІІІ-ІІ ст. до 

н.е. найпопулярнішим видом шкіл для заможньої молоді кожного полісу 

стають гімназії. Давньогрецькі республіки дбали про них, зміцнюючи 

науковий і моральний авторитет цих учбових закладів [6]. У словнику 

іноземних слів дізнаємося, що перекладаються вони з давньогрецької «як 

учбово – виховані заклади для заможних юнаків, які навчались політиці, 

філософії і літературі, одночасно займалися гімнастикою» [6]. 

Пройшовши складний історичний шлях гімназії запровадилися в ХVІІІ 

ст. в російській імперії. В ії становленні велику роль відіграли і українці – 

Кирило Розумовський, сім'я Скоропадських і син бунчужного товариша – 

Ханенко. В ХІХ ст. вона прижилася і на українських теренах. В «Правилах 

про іспити учнів гімназій і прогімназій» зазначено: «Відповідно кожного з 

учнів гімназії спочатку ретельно розглядалися ступінь його моральної  

зрілості, а потім розумової...” [11, с.6]. 

Сьогодні гімназія повинна увібрати базові компоненти: етнос, нація, 

національна культура – і відродити втрачені основи духовності і ціннісних 

орієнтацій, що ототожнюються з світоглядним базисом поняття 

«національність». Як вірно відмічає російський релігійний філософ І. Ільїн 

«національність людини оприділяється не його хизуванням, а укладом його 

інстинкту і його творчого акту,... і більш за все укладом його безсвідомої 

духовності. Покажи мені як ти віруєш...; як виявляється у тебе доброта 

мужність, почуття честі...; як ти співаєш, читаєш вірші...; що ти називаєш 

«знати і розуміти»; як ти любиш свою сім'ю; хто твої улюблені вожді, генії і 

пророки, - скажи мені про все, а я скажу якої нації ти сам. І все це залежить 

не від твого свідомого вияву, а від духовного укладу твого безсвідомого. 

А цей уклад складається, формується і закріплюється перед усім – в 

дитинстві, на уроках. Виховання дітей – є саме пробудження їх безсідомого 



відчуття до національного духовного досвіду, зміцнення в ньому їх серця, іх 

волі і творчих помислів [10, с.237]. 

Саме у  такому закладі як гімназія є умови для реалізації внутрішніх 

психологічних механізмів становлення і розвитку особистості загалом, 

формування духовності і ціннісних орієнтацій безпосередньо. 

Завдання, що стоять перед нами: 

1. З'ясування розуміння внутрішньої психологічної сутності цього 

процесу. 

2. Обгрунтувати умови і механізми та роль вихователя в цьому процесі. 

Як відомо, особистістю не народжуються. Саме у відповідних 

соціальних умовах відбувається процес соціалізації особистості, передача 

досвіду, формування духовності. 

Не дарма відомий французький соціолог Е. Дюркгейм стверджував, що 

індивід як соціальна істота – продукт соціального впливу, і всі види 

соціальних впливів суспільства на людину - цілком психологічні, вони 

складаються  виключно із уявлень і об'єктивних почуттів [21 с.94-95]. 

Отже, людина в процесі соціалізації не тільки збагачується досвідом, 

але й отримує можливість стати особистістю, впливати на інших людей. 

Проведенні експерименти на базі гімназії № 153 ім. О.С. Пушкіна в м. 

Києві серед учнів 9-10 класів дають змогу визначити психологічні механізми 

впливу на формування духовних і ціннісних орієнтацій. 

Першим відзначимо соціальний. Саме на уроках гуманітарного 

соціального циклу впроваджуються категорії суспільно-ціннісного 

спрямування (добро, патріотичність, чесність, сміливість), що здатні через 

механізм усвідомлення закарбуватися у пам'яті, формуючи потрібне 

соціальне мислення, потрібний зміст і характер відносин, способи поведінки, 

самкції освіти [12, с.98-106]. 

Важливим виявляється педагогічний механізм, що базується на 

взаємодії вихователя і вихованця. Використовуючи такі міжособисті 

механізми, як поступовість, послідовність і систематичність у вихованні і 

такі риси викладача, як державницька свідомість, що базується на втіленні 



державних ідей, історичних традицій українського народу в боротьбі за 

свободу і незалежність; професійна майстерність, що грунтується на 

вільному володінні матеріалом, оволодіння сучасними педагогічними 

технологіями і інтерактивними методами навчання; гуманістичною 

спрямованістю, що невідємна від духовних цінностей та моральних норм, так 

само, як і до особистісного звернення; демократизму, що криється в 

особистісному підході до кожної дитини, підтримки кожного учня у 

власному баченні подій; особистість педагога, що виявляється в його високій 

культурі, виокремлюється у відкритості до особистості дитини [12, с.98-106]. 

Завдяки психологічному механізму створюються досконалі реальні 

умови випровадження системи взаємопов'язаних послідовних компонентів: 

знання – розуміння – переживання – регулятивний механізм – поведінка – 

діяльність – спрямованість – світогляд, що допоможуть сформувати 

саморегулятивну, мотиваційну особистість, здатну сприймати і 

використовувати необхідні суспільні духовні і ціннісні орієнтири [12, с.98-

106]. 

Чинниками ефективності виховної роботи, що впливають на 

формування особистості учня гімназичному закладі повинні стати: 

• проведення тематичних екскурсій з урахуванням потреб, 

зацікавленості школярів у вивченні побуту, ентографії, історії міста, країни; 

• запровадження культурно-оздоровчих міроприємств з 

залученням і використанням у заходах всіх учнів класу; 

• створювати групи інтересу з неформального спілкування; 

• постійно залучати до виховного процесу батьків, тримаючи з 

ними постійний зв'язок; 

• корегувати залученням дітей в позашкільні гуртки секцій з 

урахуванням можливостей. 

Всі ці виховні заходи повинні впроваджуватися систематично, 

цілеспрямовано, постійно опираючись на традиції української ментальності, 

соціальні цінності, даючи можливість дитині самовиховуватися, 

вдосконалюватися. 



З огляду на викладене доходимо висновку, що в процесі взаємодії 

навчання і виховання в системі середньої освіти доцільно враховувати 

психологічні особливості формування духовних і ціннісних орієнтацій, 

реалізація яких забезпечує значущі, актуальні потреби держави, нації, 

особистості. Для означенного процесу притаманні соціальний, педагогічний, 

психологічний механізми становлення і розвитку особистості, реалізація яких 

дозволяють запобігти не тільки духовному зубожінню і національному 

нівелюванню, але й стати засобами запобігання захворюванням 

психологічного розладу. 

Перспективу подальшого дослідження формування слід, на нашу 

думку, пов'язувати з досконалим вивченням внутрішніх механізмів 

становленні і розвитку особистості, загалом і психологічних чинників 

данного формування у процесі взаємодії навчання і виховання 

безпосередньо. 

 

Література: 

1. Безрукава В.С., свящ. Алексей Мороз. Образ русской школы. Санкт-

Петербург: Сатис, 2002.-160с. 

2. Беро М. Православная психотерапия святоотеческий курс врачевания 

души сегодня // Кириллица. Спецвипуск, 2005.-18с. 

3. Бех І.Д. Виховання обобистості: У 2 кн., Кн.. 2 Науково практичні 

засади. -К.: Либідь, 2003.-344с. 

4. Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості / Педагогіка і 

психологія 4(14) 1997.-С.124-129 

5. Битинас Б. Процесс воспитания. Приобщение к цінностям. Вильюс, 

1995.-72с. 

6. Блаватская Т.В. Из истории греческой интеллигенции 

Эллинистического времени. Москва: Наука, 1983.-326с. 

7. Васильев Л.С. Проблемы Генезиса китайской мысли (Формирование 

основ мировоззрения и менталитета) М.: Наука, 1989.-309с. 



8. Гончаренко С. Український психологічний словник.-Київ: Либідь, 

1997-376с. 

9. Законодавчі акти України з питань освіти станом на 01.04.04р. 

Офіційне видання. Голова ред. кол. С.М. Ніколаєнко К.: Парламентське 

видавництво.-2004р. 

10. Ильин И.А. О национальном воспитании / В Кн. «Путь к очевидности» 

М.: Паломник, 1993-340с. 

11. Клоссовский А. Материалы к вопросу о постановке университетского 

дела в Росии.- Одесса, 1903.-20с. 

12. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (Курс лекцій). - Київ: 

Центр навчальної літератури, 2005.-126с. 

13. Максименко С.Д. Загальна психологія.-К.: ЦНЛ, 2004.-272с. 

14. Медведков А.П. Краткая история педагогики.-Санкт-Петербург: 

Издание Башмаков Я. и К, 1912.-299с. 

15. Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия, 2-е изд. доп. испр. / Пер. с 

англ. Ботвинника М.Н. Послесловие Дандамаева М.А.-М.:Наука, 1990-319с. 

16. Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості: 

Монографія.-К.:Наш час, 2005.-280с. 

17. Помиткін Е.О. Розвиток особистості учня і вчителя: гуманізація 

управління в школі. Метод. рекомедації. -К.:ІПППО АПН України, 1999.-40с. 

18. Психологический словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевського, 2-е изд., испр. и доп.-Москва : Политиздат, 1997.-494с. 

19. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Горностая, 

Т.М. Титаренко. К.: Рута, 2001.-320с. 

20. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості: Навчальний 

посібник. -К.:ІЗМН, 1996.-236с. 

21. Современная Западная социология: словарь.- М.:ИПЛ, 1990.-432с. 

22. Хрестоматия  по истории Древнего мира. Пособие для учителей./ сост. 

Черкасова Е.А. -М.:Просвещение. Ч. ІІ Древний Восток, 1991.-336с. 

23. Юзвак Ж.М. Духовність: психологічні аспекти / Українська психологія: 

сучасний потенціал.-Дон.-К., 1996, Том 3.-С. 376-378 



Аннотация 

В статье раскрыты основные понятия и проанализированы 

психологические механизмы формирования духовности и ценностных 

ориентаций гимназистов как условия развития личности. 

 

Annotation 

In the article basic concepts and the psychological mechanisms of forming 

of spirituality and valued orientations of high school students as terms of 

development of personality are exposed and analysed. 
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