
160

УДК 37.034 В. Г. Постовий, м. Київ

ЦІННІСНА ПРИРОДА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ 
ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

У статті досліджено ціннісну природу виховання духовності у дітей. 
Автор спирається на теоретичні засади античної філософії і педагогіки, 
представників епохи Відродження М. Куземського, Е. Роттердамського, 
М. Монтеня, українських філософів С. Оріховського, Г. Сковороди та ін-
ших. Особливе місце у статті відведено аналізу теорії представників 
школи німецької класичної філософії І. Канта, А. Шопенгауера, а також 
поглядів російського філософа і педагога М. Бахтіна щодо природи духов-
них цінностей як окремої галузі вселюдської культури. Автор аналізує 
особливості формування духовної культури української молоді в сучас-
них умовах, виходячи із досліджень І. Беха, М. Боришевського, О. Вишнев-
ського, К. Журби, Л. Примачок, С. Гончаренко, В. Кременя, М. Щербаня та 
багатьох інших українських і зарубіжних науковців.

Ключові слова: духовна природа культури цінності сім’ї, виховання 
дітей і молоді, педагогіка.

Людину, як homo sapiens, грецький філософ Сократ назвав 
найбільшою цінністю. Це є, власне, чи не перше визнання цін-
ностей як сукупності різноманітних якостей особистості. Це 
багатство цінності людей спонукає до пошуку теоретичних і 
практичних засад їх формування у дітей в сім’ї. У пошуку цих 
засад активну участь брали представники епохи Відроджен-
ня, зокрема М. Куземський, Е. Роттердамський, М. Монтень, 
український філософ С. Оріховський.

Історичний розвиток людини засвідчує, що в ній завжди 
домінують дві сутності вираження — духовна і матеріальна. 
Коли б вони співіснували в гармонії, тоді людство, як і кожна 
окрема людина, досягло успіхів у багатьох галузях діяльності. 
Адже ціннісна багатомірність, її довершеність виражається 
лише гармонією духовного і матеріального світів. Та попри 
все, у цій гармонії домінантна роль належить духовному на-
чалу. Незважаючи на деяку формально логічну суперечність 
цього твердження, можна сказати, що позбавлена духовного 
єства особистість приречена на деградацію, а втрата нею ду-
ховності, високоморальних набутків культури, етики, гуман-
ності взаємовідносин загрожує і її фізичній екзистенції, аж 
до самознищення [9, с. 71].

Уже пізніше, очевидно, під впливом вчення давньогрецько-
го філософа Аристотеля у філософії й педагогіці утверджуєть-
ся думка про всезагальність цінностей, які, одначе, людьми 
сприймаються по-різному. Звідси і різне розуміння цінностей 
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та їхнього значення для виховання особистості. Вагоме сло-
во в розуміння природи цінностей внесли німецькі вчені — 
Г. Гегель, І. Кант, А. Шопенгауер, Росс, Дж. Ролз та інші. Вони 
значно наблизилися до розуміння природи духовності, бездо-
казово ототожнюючи поняття добра і обов’язку як природжені 
якості суто внутрішнього світу особистості.

Німецький учений І. Кант вперше ввів у науковий обіг по-
няття «цінність». На думку І. Канта, усі цінності є відносни-
ми і саме добро також є відносним щодо особистості та умов, 
за яких воно здійснюється. Так, у ґрунтовному дослідженні 
«Критика практичного розуму» він поділяє цінності на «за-
гальні» і «норму» і вказує на них як «дії людини, які вона вчи-
няє з доброї волі» [4, c. 205], а не з примусу.

І ось тут найбільше суперечностей, зокрема щодо розумін-
ня поняття «норма» в моралі і моральному вихованні. Хоча 
І. Кант і застерігає, і водночас наставляє, щоб особистість ста-
вилася до «людства» і у своїй особі і в особі іншого завжди як 
до мети і ніколи як до засобу. Оскільки мета і засоби вихован-
ня перебувають в діалектичній єдності і є процесом динаміч-
ним та водночас індивідуально-моральним, тому й багатство 
і краса світу полягає в гуманній різноманітності духовних і 
матеріальних цінностей, якими оволодіває людина упродовж 
усього свого життя.

З цього приводу послідовник І. Канта А. Шопенгауер писав 
у своїй праці «Свобода волі і моральність» так: «…доброта сер-
ця полягає в глибокій чутливості, універсальному співчутті 
до всього, що живе, а найперше — до людини, адже чим більше 
розвинений інтелект, тим більше підвищується і сприйнят-
ливість співчуття… Співчуття — це сила, яка об’єднує людину 
з людством» [11, c. 442]. Пошук духовного універсалізму осо-
бистості спонукає вчених усього світу до вивчення проблеми 
природи цінностей духовної культури.

До глобального розуміння природи духовних цінностей 
приходить відомий російський філософ і педагог М. М. Бахтін. 
Він вбачає в цінностях і ціннісних орієнтаціях не лише осо-
бистісне вираження і потребу, а й аспект вселюдської гуманіс-
тичної культури. Учений ставить проблему не контекстуаль-
но, а всеохоплююче, адже «що значить установлений контекст 
цінностей?» — і тут же відповідає, що це є «сукупність ціннос-
тей, цінних не для того чи іншого індивіда і в ту чи іншу епоху, 
а для всього історичного людства» [1, c. 117].
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Тобто, досить виразно простежується ідея вселюдських 
базових цінностей для всіх, незалежно від національності, 
етнічності, віросповідань, партійності чи, навіть, атеїзму, 
політичних систем держав і народів. У різні періоди розвит-
ку людства, як і окремих його складових природа духовних 
цінностей набирає специфічних форм та способів і умов їх за-
своєння. У цьому разі можна говорити про природу духовних 
цінностей як самостійну й багаторівневу галузь вселюдської 
культури.

Ціннісна природа духовної культури вказує на її багатство 
та значення для духовного розвитку особистості суспільного 
довкілля. Ученими налічується понад 500 визначень поняття 
«культура» (лат. сultura — освіта, догляд, розвиток), і пояс-
нюється це тим, що як складне, багатогранне явище, культура 
виражає усі сторони людського буття, у тому числі духовного.

У Філософському енциклопедичному словнику поняття 
«культура» визначено «як виховання, утворення, розвиток, 
шанування, специфічний спосіб організації і розвитку людсь-
кої життєдіяльності, представлений у продуктах матеріальної 
і духовної праці; у системі соціальних норм і установок; у ду-
ховних цінностях; у сукупності відносин до природи, між со-
бою і до самих себе» [10, с. 237].

І ось тут найбільше суперечностей, зокрема щодо розумін-
ня поняття «норма» в моралі і моральному вихованні.

У науці культура найчастіше розглядається як історично 
визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здіб-
ностей людини, виражений у типах і формах організації життя 
й діяльності людей, у їхніх взаєминах, а також у створюваних 
ними матеріальних і духовних цінностях [6, с. 171].

У широкому розумінні, культура містить інформацію, що 
її отримало суспільство внаслідок особистого, колективного 
й соціального досвіду, що склалася у певну систему цінностей 
людства, способів діяльності, за допомогою яких вони отри-
мані і відображають норми і звичаї життя. Культура відобра-
жає також стиль життя, спілкування, мислення особистості 
і народу.

У вужчому значенні культуру розуміють як сферу духовного 
життя людини. Культура кожної особистості виникає внаслі-
док суспільного впливу і передається людині від суспільства 
і сім’ї у процесі виховання, освіти, навчання та вимірюється 
ступенем осягнення нею здобутків вселюдської культури, 
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перетворення їх особистістю на цінності життя духовного. 
Культура завжди орієнтована на вселюдські цінності.

Отже, формування духовної культури здійснюється в со-
ціумі через соціальні осередки та інститути (сім’я, соціальні 
групи, виховні заклади, формальні та неформальні об’єднан-
ня). Культуру особистості здавна пов’язують з освіченістю. Віт-
чизняні і зарубіжні філософи Г. Сковорода, С. Гроф та інші 
вказували на суттєві відмінності між психічними ознаками 
людини високодуховної та людини високоосвіченої. Високо 
освічена людина може бути егоїстичною і застосовувати набу-
ті знання і вміння на шкоду іншим, а високодуховна людина 
характеризується спрямованістю на загальне благо, прагнен-
ням до гармонії.

Багато вчених духовність пов’язують виключно з релігією, 
як розвиток (пошук), як життя з Богом, як любов до Бога і 
несення божественного світла любові людям, дарування їм 
творчого божественного світла. Проявами духовності є лю-
бов, творчість, чуйність, пошук, розвиток, релігійність. Дещо 
ширше духовність трактується в Українському педагогічно-
му словнику, а саме як індивідуальна вираженість у системі 
мотивів особистості двох фундаментальних потреб: ідеаль-
ної потреби пізнання й соціальної потреби жити, діяти «для 
інших». Перша — це потреба пізнання світу, себе, смислу і 
призначення свого життя. Друга — визначається добрим став-
ленням особи до людей, які її оточують, увагою, готовністю 
прийти на допомогу, розділити радість і горе [3, с. 106]. Отже, 
духовність віддзеркалюється у моральній, когнітивній, есте-
тичній і творчій спрямованості особистості та її повсякденній 
діяльності, що дає підставу для твердження про її високий чи 
низький рівень сформованості.

Духовна культура особистості є частиною загальної куль-
тури, і її формування є одним із найважливіших завдань сім’ї 
і навчальних закладів освіти.

У психолого-педагогічній літературі досить повно дослід-
жено категорію моральних цінностей, а щодо природи ду-
ховних цінностей, то її дослідження лише започатковуються 
в Україні (І. Бех, М. Боришевський, О. Вишневський, К. Жур-
ба, Л. Примаченко та інші). Так, І. Бех під духовними ціннос-
тями особистості розуміє необхідність «життєтворити і діяти 
за законами Істини, Добра і Краси», а під сутністю духовних 
цінностей з позиції християнського світогляду — «ставлення 
людини до вищого світу, до Бога, а через нього й ставлення 
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до інших. У цьому зв’язку головними цінностями виступають 
віра, надія і любов» [2, с. 201, 203].

Трансформування суспільства в умовах глобалізації фор-
мує нове соціальне замовлення — виховання людини з нови-
ми поглядами на життя, з новими вимогами до нього; людини 
творчої, ініціативної, гуманної, культурної, інтелектуальної.

Сьогодні вектор особистісних пріоритетів з цінності часу 
(життя) зміщується на матеріальний добробут, на гроші, 
вплив яких стає домінуючим. Потрібно пам’ятати, що добро-
бут і гроші люблять розум і терпіння [6]. Нові соціологічні до-
слідження та прогнози підтверджують тенденцію зростання 
кількості християн та скорочення числа невіруючих і атеїстів. 
Переважними для сучасної молоді є такі функції віри: мо-
рально-регулююча, компенсаторна і традиційно-транслююча, 
коли християнська традиція і мораль стають фундаментом 
сучасної цивілізації та системи вселюдських духовно-мораль-
них цінностей. Тепер основна проблема морально-духовного 
виховання полягає не лише в тому, щоб навчити основ хрис-
тиянської моралі, а й домогтися того, щоб людина повірила і 
прийняла її душею і серцем.

В основу ідеалу виховання людини у християнській куль-
турі закладена висока ідея християнської гуманності та добра. 
У душах людей потрібно утверджувати вічні істини — Добра, 
Любові, Справедливості, Милосердя, Відповідальності тощо.

Процес виховання нашої молоді повинен бути спрямова-
ний на формування ідеалів, які притаманні будь-якій системі 
виховання: ідеал сім’ї, ідеал праці, ідеал духовності, а також 
ідеал громадянськості [6, с. 189].

Суспільні катаклізми ХХ — початку XXI ст. відкрили най-
більшу проблему — брак духовності, брак великої мудрості, 
поваги й любові до Людини. Тому виправданим є залучення 
молоді до цінностей традиційної християнської культури, яка 
утверджує уявлення про особистість та особисті відносини.

На думку великого українського педагога К. Д. Ушинсь-
кого, «є тільки один ідеал довершеності, перед яким схиля-
ються всі народності, це ідеал, що дає нам християнство. Усе, 
чим людина, як людина, може і повинна бути, виражено ціл-
ком у божественному вченні, і вихованню залишається тіль-
ки, раніше всього і в основу всього, вкоренити вічні істини 
християнства. Воно дає життя і вказує вищу мету всякому 
вихованню, воно ж і повинно служити для виховання кожно-
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го християнського народу джерелом усякого світла і всілякої 
істини» [8, с. 101-102].

Нині соціально-політичні та економічні умови життя 
українського народу позначені як піднесенням національ-
ної свідомості й самосвідомості людей, так і зміною системи 
цінностей на особистісному рівні, значним розшаруванням 
у суспільстві за рівнем матеріальних можливостей, невизна-
ченістю життєвих планів, інтересів. Зміна системи цінностей 
і ціннісних орієнтацій зумовлює той факт, що у молодіжному 
середовищі в країні відбувається девальвація духовних цін-
ностей, знижується загальнокультурний рівень частини мо-
лоді, спостерігається переважання прагматичних орієнтацій, 
поширення правопорушень.

Дослідниками доведено, що на формування особистості 
впливають соціальне макро- і мікросередовище (сім’я, школа, 
ВНЗ, різні соціальні групи тощо). Однак власне у цьому се-
редовищі спостерігаються, з одного боку, інтереси до відрод-
ження і захисту національно-культурних цінностей, таких 
як Вітчизна, рідна земля, нація, а з іншого боку — викликає 
тривогу поява індивідів, яких можна схарактеризувати без-
духовними, безкультурними, агресивними особистостями, 
а це також впливає на формування свідомості молодого по-
коління, спричиняючи пасивність, розгубленість, розчару-
вання тощо.

Відтак, на сьогодні найгостріше постає проблема побудови 
нової освітньої парадигми — гуманістичної, що ґрунтується 
на тисячолітній вистражданій і цим утвердженій християнсь-
кій моралі, засадничими принципами якої є Любов, Добро, 
Краса. Саме ця моральна доктрина уперше в історії людства 
репрезентувала загальнозрозумілу ідейну основу гуманізації 
людської спільноти.

Головне достоїнство християнської моралі — ідея гуманіз-
му, через яку втілюється християнська моральність, вселюд-
ські цінності любові до ближнього, поваги до нього як до осо-
бистості, визнання за ним його безумовної цінності.

Як стверджує Іоан Златоуст у трактаті «Про виховання ді-
тей»: «Причиною наших невдач і всіх бід нашого церковного й 
національного життя є те, що християнство і науку Євангеліє 
замало застосовуємо до себе та замало передаємо її як святість 
душ. Якби батьки дбайливо виховували свої власних дітей, 
то не треба було б ані законів, ані судів, ані помст, ані кар, ані 
публічних вбивств».
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Палкими прихильниками та пропагандистами ідеї хрис-
тиянського виховання були видатні українські педагоги Кос-
тянтин Ушинський, Софія Русова, Григорій Ващенко. Вони 
наголошували на тому, що істини християнства є вічними, 
завершеними і саме їх необхідно впроваджувати у процес ви-
ховання.

Софія Русова вважала, що починати формування основ ду-
ховності на засадах християнської моралі слід з перших років 
життя дитини, спираючись на духовно-релігійну сенситив-
ність, «інстинкт» релігії — один із шляхів природовідповідно-
го духовного розвитку малюків.

Кожна сім’я може створити свій осередок духовності через 
читання Біблії, навчання звертатись до Бога, дякувати йому, 
дотримуватись у повсякденному житті заповідей Божих, від-
значення християнських свят, дотримання традицій, обрядів, 
читання спеціальної літератури для дітей релігійно-христи-
янського змісту тощо. У таких сім’ях, де в кожного її члена Бог 
буде у серці через дотримання його заповідей, не буде нарко-
манів, злочинців, не буде проблеми превентивного виховання, 
оскільки у дитини формуватимуться такі гуманні якості, як 
доброзичливість, дружелюбність, чуйність, співчуття, чес-
ність, повага до старших, розуміння добра і зла, готовність 
прийти на допомогу і т. д., які проявляються у всіх аспектах 
життєдіяльності особистості через ставлення до себе, людей, 
природи, життя.

Антиподом віри є нігілізм. Але, попри все, кожний час має 
свої проблеми. Сучасні діти, на жаль, здебільшого не уявля-
ють свого життя без телебачення, комп’ютерних ігор та інших 
розваг і засобів «вбити час». Дитяча злочинність, наркоманія 
та проституція — проблеми, що звернули на себе увагу всьо-
го суспільства і вимагають відповідної оцінки та реагування 
Церкви, держави та людства.

Ефективним засобом формування морально-духовної 
культури особистості є введення в навчальні програми ЗОШ 
курсу «християнська етика» — науки про моральне добро 
людини на основі абсолютних вартостей, якими наповне-
на християнська культура. Особлива надія в цій серйозній 
справі покладається на педагогів, учителів християнської 
етики для навернення вихованців на правильний шлях, за-
стереження від хибних вчинків, підступних помислів та 
злості. Адже покликання педагога — своєю діяльністю та 
життєвою позицією гуманізувати внутрішній світ молоді, 
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утверджувати ідеали добра і справедливості. Саме на цих 
засадах соціальні відносини можуть набути статусу духов-
но-моральних, основу яких становлять православні духовні 
цінності.

Постає необхідність тісної взаємодії школи, сім’ї, громад-
ськості, церкви на рівнях сім’я-школа, сім’я-громадськість, 
сім’я-церква, громадськість-церква, особистість-духовність, 
щоб духовні цінності стали нормою поведінки і взаємоповаги. 
Гуманні стосунки між вихователями і вихованцями (батьками 
і дітьми, учителями і учнями, викладачами і студентами), між 
людьми є високими духовними і моральними цінностями.

Немає сумніву, що кожна особистість в Україні обере високу 
духовність, мораль, віру, надію та любов, а для цього кожен має 
постійно самовдосконалюватися духовно.
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В статье исследуется ценностная природа духовного воспитания 
детей. Автор опирается на теоретические основы античной филосо-
фии и педагогики представителей эпохи Возрождения М. Куземского, 
Э. Роттердамского, М. Монтеня, украинского философа С. Ореховско-
го и других. Особое место в статье отводится анализу теории приро-
ды ценностей представителей школы немецкой классической филосо-
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фии М. Канта, А. Шопенгауэра, взглядов русского философа и педагога 
М. М. Бахтина относительно природы духовных ценностей личности 
как отдельной отрасли общечеловеческой культуры. Автор анализиру-
ет особенности формирования духовной культуры украинской молоде-
жи в современных условиях, исходя из позиции исследователей этой про-
блемы И. Беха, М. Боришевского, О. Вишневского, Е. Журбы, Л. Примачок, 
С. Гончаренко, В. Кременя, Н. Щербаня и других украинских и зарубеж-
ных авторов.

Ключевые слова: духовная природа культуры ценностей семьи, вос-
питание детей и молодежи, педагогика, христианство.
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klassical school: philosophers І. Kant., A. Shopenhauer, Russian philosopher and 
educator M. Bakhtin and his views on the nature of spiritual values of personality 
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