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У статті йдеться про етичне одухотворення навчального (гуманітарного і 

природничо-наукового) матеріалу як встановлення учнем зв’язку між окремим знанням чи 

способом дії з вищою духовною цінністю. Цим самим відбувається процес надання 

навчальним надбанням особистісної значущості. 
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Унормована і тривала систематичність навчальної діяльності як у 

щоденному, так і віковому аспектах мала б масово призводити до формування 

різнобічно розвиненої особистості. Та такий результат часто-густо виявляється 

недосяжним. 

Тут зіграла свою негативну роль соціальна установка на школу як 

суспільний заклад, провідною  функцією якої є процес навчання, у результаті 

якого дитина набуває певну систему знань, умінь та відповідний розумовий 

розвиток. Якраз у цьому контексті видатний психолог Д. Ельконін говорив про 

соціальну роль школяра, яку опановує дитина, потрапляючи у школу, і через яку 

вона входить у різноманітні соціальні зв’язки та оцінює їх. Однак, на жаль, через 

недостатню підтримку ролі учня вона згодом втрачає для нього значущість, а 

отже і важливість соціальних зв’язків, які опосередковуються цією роллю. За 

таких умов не відбувається повноцінний розвиток школяра як особистості. 

З огляду саме на важливість виховання особистості у шкільні роки, 

відомий педагог С. Шацький ще на початку 30-х рр. 20 ст. настоював на тому, що 

дитина це не лише учень, а й підростаючий громадянин. Та з різних обставин 

голос вченого не знайшов дієвого педагогічного відлуння і школа на тривалий 

час залишилася переважно закладом соціального учіння.  

Все ж ідея виховання особистості учня, тобто його моральної зрілості набувала 

більш чи менш вираженого методичного оснащення. У теоретичному плані вона 

презентувалася принципом виховного навчання. Виховні резерви процесу навчання 

пов’язувалися з його формою, з організацією педагогічного спілкування та 

гуманістичної суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Однак основну увагу у цьому зв’язку 

привертав навчальний матеріал, зокрема його ідейно-моральний зміст. Тому перевага 

у виховному плані надавалась гуманітарним навчальним дисциплінам. 

Зазначимо, що навіть за високої методичної старанності педагога йому 

вдавалося виховати в учня лише ті соціально-моральні якості, які обмежувалися 

сферою його процесу навчання та міжособистісних взаємодій у ньому та поза 

його рамками (дисциплінованість, старанність, ввічливість тощо). Це стає 

повністю зрозумілим, оскільки у теоретичний і практичний обіг не були введені 
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такі категорії як верховні цінності, духовна особистість, а життя зводилося лише 

до життєдіяльності людини. Тож під кутом зору цих особистісних, ціннісних 

реалій по-новому розглянемо виховні можливості навчального матеріалу. 

З’ясуємо переш за все питому вагу змісту навчання у загальному процесі 

виховання особистості. Будемо виходити з того, що основну роль у цьому процесі 

належить організованій виховній діяльності, яка може розгортатися у формі 

колективних виховних занять, бесід, індивідуальних педагогічних сценаріїв тощо. 

Тут вихователь організовує свої впливи на вихованців, використовуючи різні 

особистісно розвивальні методи: переконання, педагогічного умовляння, 

інтимно-особистісного діалогу, рефлексивно-експліцитної взаємодії. 

Окрім педагогічно організованого виховного впливу підростаюча 

особистість сприймає і реагує на різноманітні неорганізовані соціальні дії (з боку 

дорослих, ровесників), які можуть сприяти її моральному вдосконаленню. Що 

стосується виховного впливу навчального матеріалу, то його слід кваліфікувати 

головним допоміжним засобом морального виховання підростаючої особистості 

у шкільному періоді її життя. Це означає, що науково обґрунтоване введення 

вихованця у певний сегмент моралі здійснюється у процесі виховної діяльності. 

Виховною ж функцією навчального матеріалу у цьому зв’язку має виступити 

підвищення стійкості моральних надбань, тобто усунення спорадичності у 

поведінковому втіленні  та їх узагальнення як розширення сфери практичної 

реалізації. До того ж має відбутися стишення Его-мотивації і тих асоціальних 

якостей, які нею породжуються. 

Наша ключова наукова позиція полягає в наступному. Традиційна педагогіка 

розглядала проблему виховального навчання під кутом зору морального насичення 

навчального змісту незалежно від його спрямованості: буде він гуманітарним чи 

природничим. Натомість нами утверджується ідея етичного одухотворення всього 

навчального матеріалу. Вона є, на нашу думку, методичною конкретизацією 

сучасної методологічної позиції – розглядати наукові знання як цінності. Звідси 

випливає вимога виводити дітей на ціннісно-смисловий (аксіологічний) рівень 

осмислення навчального матеріалу, ―забарвлення‖ засвоюваних знань об’єктивними 

і суб’єктивними смислами. Наголосимо, що одухотворення є досить психологічно 

складним процесом, тому перш ніж розкривати його сутність, з’ясуємо який рівень 

світо існування охоплюється навчальним матеріалом, що підлягає одухотворенню. 

Це рівень предметного буття та буття людського. 

Вичленені нами буттєві сфери складають зміст шкільних навчальних 

дисциплін. Кожна з них у своєму навчальному матеріалі представляє ту чи іншу 

сферу буття у формі наукових знань, закономірностей, законів, формул, способів 

дій. Перелічені пізнавальні категорії відповідно навчальних дисциплін можуть 

бути математичними, фізичними, біологічними, історичними, лінгвістичними і 

т.д. Звідси випливає, що одухотворенню підлягають перелічені пізнавальні 

продукти, головним чином різноманітні знання і пізнавальні чи 

предметно-перетворювальні дії, які за своїм змістом виявляються конкретними, 

―заземленими‖. Доки вони існують відчуженими від учня, тобто зберігаються у 

формі наукового чи навчального тексту (підручника), ніякої мови про їхнє 

одухотворення вести неможливо. Процес одухотворення може розпочатися 
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лише тоді, коли учень стане у пізнавальне відношення до того чи іншого 

навчального матеріалу і набуде певних знань, умінь, способів дій. 

Тепер є всі підстави розкрити сутність одухотворення як внутрішнього 

процесу. Тож одухотворення є процесом встановлення суб’єктом зв’язку 

кожного окремого знання чи дії з вищою духовною цінністю, і надання таким 

чином цим навчальним надбанням особистісної значущості. По-іншому, учень 

повинен вносити у будь-який навчальний матеріал вищий духовний сенс, 

підпорядковувати, як говорять, матерію духу – власній духовності: діяльнісної 

любові, добросовісності, безкорисливості, справедливості, вірності, 

великодушності, милосердю, чесності тощо. Загалом у навчальних знаннях та 

способах дій можуть кристалізуватися наведені вищі духовні чесноти. 

На підтвердження цього судження наведемо приклад засвоєння учнем 

навчального матеріалу. Вміння бути точним у математичних розрахунках може бути 

вираженням добросовісності й чесності. Без такого одухотворення математичні 

здібності можуть стати простим вираженням себелюбної скнарості, зазнайства. 

У процесі спостереження при вивченні біології чи проведення 

різноманітних дослідів створюються реальні можливості для виховання в учнів 

правдивості, чесності. Вивчаючи курс історії, міркуючи над насиллям і різного 

роду несправедливістю, розуміючи безсилля моральних принципів у певні 

історичні періоди існування держав, в учня розгортатиметься внутрішня робота 

щодо почуття власної совісті, справедливості. 

Під час заняття з фізичної культури учні повинні сформувати поняття про 

духовне значення тілесної постави і точності і таким чином зацікавитись у 

гімнастиці всієї людини як тілесно-духовної цілісності. Слід пам’ятати, що 

піклування про мускульну силу і фізичне здоров’я тягне за собою зневагу до 

духовних цінностей (життєвої цілеспрямованості, відваги, великодушності). 

Наведені приклади дозволяють психологічно уточнити явище 

одухотворення навчального матеріалу. Це, власне, зміна мотиваційної основи 

будь-якої навчальної дії. Тут Его-мотиви (зверхність, самозвеличення) чи 

широкі соціальні мотиви (соціальне визнання й престижність, соціальний статус 

тощо) мають вступити місце мотивам, що репрезентують вищі духовні цінності. 

Останні й повинні понизити особистісну значущість перших і других в 

особистісній структурі вихованця, а той нейтралізувати деякі з них. 

Як було вище зазначено, одухотворенню навчального матеріалу належить 

допоміжна роль у духовному вихованні підростаючої особистості. Відтак цей 

процес є обмеженим у використанні тих засобів (методів), які застосовуються у 

автономній виховній діяльності. Якби методи цієї діяльності працювали у процесі 

одухотворення навчального матеріалу, то відбулася б підміна навчальної 

діяльності виховною. Однак такої трансформації не слід допускати. Тому педагог у 

процесі одухотворення навчального матеріалу має використовувати наступні 

виховні прийоми: пораду, показ, нагадування, умовляння, розкриття, роз’яснення. 

Наприклад, педагог роз’яснює, що великі наукові досягнення ґрунтуються на 

духовній основі: інтелектуальній совісті, дисципліні пізнання, особистісній 

мужності, саможертовності, а не тільки творчій обдарованості вченого. 

Розглянемо тепер проблему традиційного морального насичення навчального 
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матеріалу і його етичного одухотворення у більш широкому соціальному контексті – 

життя і особистості як його суб’єкта. Для такого осягнення традиційне моральне 

насичення навчального матеріалу пов’яжемо з нині діючою 

інтелектуально-моральною педагогікою і відповідно етичне одухотворення всього 

навчального матеріалу асимілюватимемо з інтелектуально-духовною педагогікою. 

Істотним недоліком інтелектуально-моральної педагогіки є те, що вона 

трактує кожен навчальний предмет ізольовано. Тому за такого тлумачення 

важко, по-перше, говорити про навчальну діяльність як цілісне утворення. 

По-друге, ця педагогіка не пов’язує наслідки навчальної діяльності з теперішнім 

і майбутнім життям молодої людини. Якраз з цієї причини виникає суперечність 

між власне шкільним життям підростаючої особистості і життям позашкільним, 

якому вона надає великої особистої цінності. Останнє підростаюча особистість 

наділяє зовнішніми атрибутами дорослого життя: способами спілкування, 

манерами поведінки, часто суспільно нездоровими устремліннями та звичками. 

Інтелектуально-моральна педагогіка своїми виховними можливостями 

може сформувати лише незалежні одна від одної доброчинності, вона здатна 

завжди діяти тільки на окремі недоліки і заохочувати окремі особистісні 

властивості. У кінцевому підсумку ця педагогіка розчленовує особистість 

замість того, щоб синтезувати її й призводити до цілісності. 

Інтелектуально-духовна педагогіка – це життєва педагогіка, оскільки ставить 

будь-яке знання у зв'язок з дійсним життям. Більше того, вона створює умови для 

загального зв’язку усіх аспектів життя. І головним при цьому є те, що тут може 

бути досягнутий найвищий сенс особистості: мистецтво духовно спрямованого 

життя. Таке за внутрішньою цілісністю і вершинним сенсом життя постійно 

підтримується Я-духовним як глибинним результатом всеохоплюючої активності й 

самоактивності особистості, спрямованих на привласнення духовних істин. За 

такої ―роботи душі‖ можна говорити про самоодухотворення особистості.  

Наголосимо, що процес етичного одухотворення навчального матеріалу 

має право на життя лише за умови його поєднання з цілеспрямованою виховною 

діяльністю, яка ґрунтується на розвивальних психологічних механізмах 

моральної свідомості та рефлексивно-довільного породження вищих духовних 

цінностей. Без такого духовно розвивального опертя етичне одухотворення 

навчального матеріалу значно втрачає особистісно перетворювальний сенс.        
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