
Актуальні проблеми психології. Том V. Випуск 19 

 
137 

3. Korniiaka O.M. Psykholohiia komunikatyvnoi  kultury shkoliara  / O.M. Korniiaka // 

Monohrafiia. – K.: Milenium, 2006.− 336 s. 

4. Korniiaka O.M. Osoblyvosti rozvytku komunikatyvnoi kompetentnosti fakhivtsiv na 

riznykh etapakh yikh profesiinoho stanovlennia / O.M. Korniiaka // 

Psykholinhvistyka: zb. nauk. prats DVNZ “Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi 

pedahohichnyi universytet im. Hryhoriia Skovorody”. − Pereiaslav-Khmelnytskyi: PP  

“SKD”, 2011. – Vyp.8.−S.33 – 45. 

5. Lakhtadyr O.V. Psykholohichni osoblyvosti rozvytku komunikatyvnoi kompetentnosti 

maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoi kultury i sportu: Avtoref. dys. … kand. psykhol. 

nauk. − Kyiv: vyd-vo “Naukovyi svit”, 2017. – 22 s.  

6. Psykholohyia obshchenyia. Эntsyklopedycheskyi slovar / Pod obshch. red. A.A. Boda-

leva. – M.: Yzd-vo «Kohyto-Tsentr», 2011. – 600 s. 

 
Lakhtadyr О.V., Bystra I.I., Yevdokymova L.H. Development of communicative 

competence of future specialists in physical culture and sports:  empirical research. The article 

describes the content and psychological structure of the communicative competence of the 

individual. The results of the empirical study of the features of the formation of communicative 

competence and its structural components in future specialists in physical culture and sports are 

characterized. The dependence of the development of communicative competence and its 

components on the sexual and professional characteristics of students and the course of their 

education are analyzed. It has been found that female students have higher results in the 

development of communicative competence and its structural components. It is formed to a greater 

extent by students studying in the field of "Physical Education" - compared with the direction 

"Human Health". Higher levels of its development were also recorded among senior, than primary, 

vocational training students. 

Factor and correlation analysis of communicative competence and its components is carried 

out, interrelations between its different characteristics are established. 

The results of the empirical study made it possible to characterize quantitatively and 

qualitatively the level of development of the structural components of the communicative 

competence of future specialists in physical culture and sports, to highlight the features of the 

interconnection of its main components, to establish a multifaceted dependence of communicative 

characteristics in the structure of the phenomenon. 

The results of the study indicate the lack of development of perceptually-interactive and 

perceptually-non-verbal skills, which are the determining components of communicative 

competence. Therefore, in order to effectively solve the problems of future professional activity of 

these specialists, continuous professional and communicative improvement is required. 

Keywords: communicative competence, structural components of communicative 

competence, factor and correlation analysis, future specialists in physical culture and sports. 
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Мартолог Н.В. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОМЕНУ ДУХОВНОСТІ  
 

Мартолог Н.В. Загальна характеристика феномену духовності. У статті представ-

лений теоретичний аналіз проблеми духовності в контексті сучасних психологічних дослі-

джень, висвітлюються  поняття характеру, розуміння природи духовного у людині та його 

розвитку, розглянуто духовні потреби та ціннісні орієнтації, духовні здібності та духовна ді-

яльність, розкрито поняття духовної безпеки та потреби, культури особистості сучасної лю-

дини, її ціннісно-смислової сфери. 
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Ключові слова: духовність, духовний розвиток, особистість, ціннісні орієнтації, душа,  

духовна безпека, духовні потреби,  бездуховність. 

Мартолог Н.В. Общая характеристика феномена духовности. В статье представ-

лен теоретический анализ проблемы духовности в контексте современных психологических 

исследований, освещаются понятие характера, понимание природы духовного в человеке и 

его развития, рассмотрены духовные потребности и ценностные ориентации, духовные спо-

собности и духовная деятельность, раскрыто понятие духовной безопасности и необходимо-

сти культуры личности современного человека, его ценностно-смысловой сферы. 

Ключевые слова: духовность, духовное развитие, личность, ценностные ориентации, 

душа, духовная безопасность, духовные потребности, бездуховность. 

Постановка проблеми.   Дослідження феномену духовності набуває но-

вої актуальності у специфічних умовах сучасного життя. Адже  суспільство 

щоденно вимагає від людини зміни ставлення до самої себе, до гармонійного 

розвитку своїх фізичних і психічних можливостей, до нового розуміння цінніс-

них орієнтацій. Стрімкий розвиток соціального оточення  зумовлює стимулю-

вання  переоцінки загальнолюдських цінностей особистості, які складають ос-

нову життєдіяльності людини та її духовного розвитку.  

Водночас серед багатьох проблем нашого суспільства є проблеми зрос-

тання та розвитку інтелектуального, духовного та фізичного компонентів лю-

дини та безпосередньо молоді. Особливістю неперервності освітнього та про-

фесійного вдосконалення особистості потребує звернення до загальнолюдських 

і національних цінностей, та, насамперед, духовно-моральних. 

Стрімкий розвиток суспільства, постійна зміна пріоритетів та цінностей 

спонукають до більш глибшого вивчення поняття духовності та його розуміння. 

Саме тому метою нашої статті є: загальна характеристика феномену ду-

ховності в сучасному психологічному контексті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблеми фор-

мування духовності особистості упродовж багатьох століть вивчали філософи, 

богослови, а з часом і педагоги та психологи. Серед відомих дослідників цього 

наукового напряму — В. Баранівський, Е. Помитків, С. Хорунжий, П. Щербань 

та ін. Філософське обґрунтування сутності духовності, духовної культури зна-

ходимо у працях М. Бердяєва, В. Вернадського, Г. Сковороди, В. Соловйова, П. 

Флоренського, О. Чижевського, П. Юркевича. 

Проблема духовності стала об'єктом роздумів таких дослідників, як 

С. Аверінцев, А. Асмолов, Б. Братусь, Л. Буєва, Ю .Вяземский, П. Єршов, 

А. Зеліченко, І. Іл’їчева, М. Каган, В. Кемеров, Р. Лівшиц, П. Сімонов, В. Стрєлков, 

С. Франк,  В. Шевченко і ін. У роботах Б. Братуся, В. Зінченко, Ф. Василюка й ін-

ших ставиться проблема духовного життя людини. Разом з тим кожен дослідник 

відображає в своїй концепції якусь грань духовності, якийсь її аспект. 

Гуманістична гілка психології відродила інтерес до внутрішньоособисті-

сного змісту психічного через ідею самоактуалізації і активне використання ка-

тегорії «Я». В межах природничо-наукової парадигми психології поняття «ду-

ша», і, відповідно, її похідні перестали бути центром уваги, що прокоментував 

Л. Виготський: «Людину забули». У багатьох психологічних концепціях, внут-

рішній стан  і реалізація потенцій особистості розглядалося через поняття «са-
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мозвеличання» (А. Асмолов, У. Джеймс, Ч. Кулі, Д. Мід, Ф. Перлз, Г. Салліван, 

К. Юнг і ін.). У свою чергу проблема розвитку духовного потенціалу особис-

тості та її духовної самореалізації ґрунтовно висвітлена і в роботах М. Савчина 

та Г. Балла. 

На теоретико-методологічному рівні проблема духовності, духовної куль-

тури особистості висвітлена в працях вітчизняних філософів та культурологів 

(В. Баранівський, М. Бахтін, В. Біблер, О. Дорошенко,Т. Костіна, С. Кримський, 

В. Ксенофонтов, Д. Лихачов, О. Лосєв, В. Лутай, М. Мамардашвілі, Г. Плато-

нов, С.Пролєєв, В. Ремізов.). Серед зарубіжних учених актуальними є погляди 

на проблеми духовності й духовної культури особистості М. Боуена, Ж. Бросса, 

М. Коула, Н. Роджерса, Тейяра де Шардена,  В. Франкла, А. Швейцера та ін. 

У вітчизняній інтелектуальній традиції останньої чверті ХХ століття дос-

ліджується широкий спектр компонентів духовного світу людини: 

 знання та його види (І. Бойченко; В. Храмов та ін.); 

 віра та переконання ( П. Копкін,  М. Михальченко, В. Шинкарук та ін.); 

 оцінки, цінності і ціннісні форми свідомості (В. Возняк, М. Зелінський, Л. 

Сохань та ін.); 

 цілі, ідеали, норми, орієнтири та інші регулятивні компоненти духовності 

(В. Малахов, І. Надольний, В. Ярошовець, О. Яценко та ін.).  

Серед багатьох сучасних теоретичних досліджень духовного розвитку  

особистості на особливу увагу заслуговує авторська концепція духовності    

М.Й. Боришевського [6]. У науково-методичному посібнику авторського колек-

тиву під керівництвом М.Й. Боришевського дається загальна характеристика 

феномену духовності, коротка інформація про стан наукової розробки пробле-

ми, а також розглядаються соціально-психологічні, психолого-педагогічні та 

інші чинники й умови, котрі можуть сприяти вихованню і самовихованню ду-

ховності в учнів підліткового та раннього юнацького віку. Йдеться, зокрема, 

про потребово-мотиваційні детермінанти духовного розвитку особистості, про 

роль пошуку сенсу життя з позицій віри, у вищу ідею в становленні духовності. 

Розкрито значення гуманізації міжособистісних взаємин у навчально-

виховному процесі як умови розвитку духовності. Розкривається специфіка ес-

тетичних ціннісних орієнтацій та їхнього  впливу на становлення духовності 

дитини [6]. 

На думку автора  важливою характеристикою розвитку духовності люди-

ни є дієвість, конструктивно-перетворювальна сила ціннісних орієнтацій, якими 

вона оволодіває. Автор акцентує увагу на безпосередньому чи опосередковано-

му зв’язку ціннісних орієнтації з моральністю.  

У посібнику зазначено, що у своїх проявах духовності особистість завжди 

залишається індивідуальністю, здатною на вибір власних життєвих цілей, реа-

лізація яких забезпечує відчуття повноцінності самоздійснення, самореалізації 

як найважливішої соціально-психологічної потреби. Значення духовності особ-

ливо зростає у наш час, коли життя пропонує кожному численну кількість ви-

борів, життєвих самовизначень у найрізноманітніших сферах людської діяльно-
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сті і, що не менш важливо, — у виборі ціннісних орієнтирів, які визначають 

життєвий шлях особистості. 

Дослідження духовності у контексті психології особистості передбачає 

вибір одиниці аналізу цього феномена. Такою одиницею можуть слугувати цін-

нісні орієнтації, котрі безпосередньо чи опосередковано пов’язані з моральніс-

тю. Саме мораль, внутрішні моральні інстанції особистості є еталоном, за до-

помогою якого можна визначити наявність та міру розвиненості духовності у 

людини. Що тісніше пов’язаний зміст ціннісних орієнтацій з моральністю, що 

вагомішим є їхній зв’язок з категорією добра, справедливості, тим вищим може 

бути рівень духовності. І навпаки: відсутність такого зв’язку — свідчення без-

духовності. 

Є підстави вважати, що духовність, процес її становлення та розвитку зу-

мовлюється не лише соціальними впливами на особистість та їх активною тра-

нсформацією людиною, але й певними природженими, успадкованими особли-

востями кожного конкретного індивіда, зокрема його індивідуальними психо-

фізіологічними властивостями, що позначаються на особливостях його реагу-

вання на різні явища, що тією чи іншою мірою пов’язані з духовністю. Особли-

ве значення у становленні й розвитку духовності особистості має наявність у 

неї потреби у постійному самовдосконаленні, розвинених механізмів саморегу-

ляції, що забезпечують можливість якнайповніше актуалізувати й зреалізувати 

свої потенційні можливості і завдяки цьому здійснити, виконати себе. 

У контексті сучасного розгляду феномену духовності привертає увагу 

стаття М. Чурсіна, Ю. Тищенка «О структуре и эволюции понятия духовности» 

[11, с. 265], в якій розглядається поняття духовності,  пропонується структури-

зація цього поняття, яке може аналізуватися в контексті релігії і в контексті на-

укового пізнання. Обґрунтовується інструментальний характер духовності, що 

складається в забезпеченні пріоритетності інтересів виду перед інтересами ок-

ремого його представника. Показується, що духовність поступово переходить із 

чуттєво-підсвідомої сфери в усвідомлювану і раціонально вибудувану модель 

поведінки особистості. На погляд авторів духовність поступово перетворюється 

в науково обґрунтовану систему поглядів і принципів людської поведінки. До 

такої еволюції поняття духовності можна ставитися з жалем, але така особли-

вість системи інформаційної взаємодії людства із зовнішнім світом, є  її форму-

ла — від відчуття до знання. Саме новий стан і розуміння духовності, а також 

зміст людської активності в сфері духовного і повинні стати об’єктом подаль-

ших досліджень, відзначають автори статті.   

Х.Шапаренко у своїй статті «Духовний розвиток особистості в культур-

но-освітньому просторі ВНЗ» [12, с.279-286] піднімає питання духовного роз-

витку особистості в культурно-освітньому просторі ВНЗ. Автор подає характе-

ристику феномену «духовність» і розкриває його сутність як ціннісну основу 

існування людини. У контексті питання охарактеризовано культурно-освітній 

простір педагогічного ВНЗ, показано його вплив на духовний розвиток особис-

тості. Окреслено основні напрями роботи з духовного розвитку особистості у 

культурно-освітньому просторі вищого навчального закладу. Автор розглядає 
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поняття «духовність» у психологічному та етичному аспектах  з точки зору 

якостей особистості. У статті зазначається, що онтологічні аспекти прояву ду-

ховності різноманітні: психічна діяльність, робота свідомості, моральний вибір. 

Визначаючи духовність як основу людської сутності і спосіб життя людини, на 

думку автор наголошує, що саме духовність, маючи первинну заданість, визна-

чає напрям людського життя, є принципом самобудівництва. Отже, ми можемо 

говорити про духовність як індивідуальну цінність. Духовний розвиток особис-

тості, підготовка особистості до самостійного життя — найважливіша складова 

розвитку суспільства, держави. Одним з найважливіших засобів здійснення 

цього процесу є духовне самовдосконалення особистості відповідно до реалій 

нашої епохи. 

Психологічна наука в XXI столітті все більше оперує термінами «духов-

ність», «душа», «душевність», що характеризують найголовнішу ознаку люди-

ни, яка визначається не тільки її здатністю до розуміння предметів та явищ дій-

сності, але й до їхнього переживання, почуттєвого сприймання й оцінювання. 

Духовність в психології розглядається з різних точок зору, але заслуговує на 

увагу її розуміння як початково притаманна кожному індивіду людська якість, 

завдяки якій людина входить у світ культури і в світ людини. Т.Л. Антоненко у 

своїй роботі «Фундаментальні цінності становлення духовності людини» [3, с. 

20-30] розглядає фундаментальні цінності (добро, зло, істина, любов, пережи-

вання, свобода, патріотизм, почуття життя, цінність Іншого), що є основою ду-

ховності, представляє психологічні механізми становлення духовності. У статті 

висвітлено одне із найбільш серйозних протиріч сучасності — протиріччя між 

постановкою завдань з боку суспільства щодо гармонійного і духовного розви-

тку особистості та наявним станом реалізації цих завдань, яке свідчить про 

утвердження пріоритету матеріальних цінностей над духовними. 

Детальну характеристику одухотвореності та культури особистості як 

домінуючих компонентів її ціннісно-смислової сфери автор подає у статті 

«Одухотвореність та культура особистості – домінуючі компоненти ціннісно-

смислової сфери» [1, с. 6-18], де зазначено, що сучасне суспільство переживає 

найбільш небезпечну кризу духовності, втрати ідеалів та людського в людині, 

вихід з якої автор статті бачить у становленні ціннісно-смислової сфери особи-

стості як фундаменту людськості. Проаналізовано погляди вітчизняних і зару-

біжних вчених– філософів, психологів та педагогів – на сутність понять «духо-

вність» та «одухотвореність». Особлива увага приділена характеристиці понять 

«ноосферна духовність», «ноосферна людина». Підкреслено значущість ідеалу 

в розвитку і становленні ціннісно-смислової сфери особистості. Автором нада-

на сутнісна характеристика понять «культура», «культурна ідентифікація», 

«людина культури» у поглядах сучасних вчених. Акцент зроблено на наявності 

тісного зв’язку між культурою й освітою, який виявляється у служінні спільній 

меті – вдосконаленню людської особистості. 

Сутнісну характеристику ціннісно-смислової сфери особистості, духов-

ності науковець подає через аналіз стану сучасного інформаційного простору та 

його впливу на становлення ціннісно-смислової сфери особистості у статті 
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«Ціннісно-смислова сфера особистості – фундаментальна основа її духовної 

безпеки» [2, с. 25-33].  У праці запропоновано вибрати стратегію розвитку люд-

ства і, відповідно, класифікувати цінності за критерієм добра і зла, сформував-

ши нову філософію, психологію, педагогіку, етику майбутнього суспільства.  

Також питання духовної безпеки розглянуто в статтях наступних науков-

ців: Г.П. Шевченко «Духовна безпека: духовна культура і духовні цінності су-

часної людини» [14, с. 361-370]. Стаття присвячена дослідженню проблеми ду-

ховної безпеки сучасної людини. Особлива увага прикута до дослідження таких 

домінуючих компонентів духовної безпеки, як духовна культура і духовні цін-

ності людини. Автором визначені чинники, які призводять до руйнування внут-

рішнього світу, духовної культури і духовних цінностей наших сучасників, їх-

ньої духовної безпеки: низький рівень ціннісної свідомості населення; руйну-

вання духовного світу людини; життя без віри, духовна самотність; відсутність 

духовно-моральних ідеалів; негативний вплив маскультури; поширення через 

ЗМІ моралі вседозволеності, антиестетичності, відсутність національно-

культурної і духовної самоіндефікації; поляризація ідеологем і відповідних ду-

ховно-моральних цінностей у суспільстві. У статті надається характеристика 

основних загроз духовної безпеки людини: конфліктність та інтелектуалізація 

суспільства, яка не співпадає з моральним удосконаленням особистості, руйна-

ція національної культури, національної науки, освіти і виховання. Фундамен-

том духовної безпеки є духовна культура і духовні цінності, які створюють ар-

хітектуру духовності особистості стверджує  Ю.Л. Сватко у статті «Духовна 

безпека особистості в епоху «пост-»: її кордони i вороги»  [ 8, с. 238-260], де 

презентовано онтологію сучасного ліберального Світу Людини. Перша частина 

статті присвячена його одинадцяти топосам як маркерам ідеології людинобож-

жя; друга вирізняє його одинадцять глобальних криз як маркерів епохи «пост-»; 

третя визначає смислові кордони духовної безпеки особистості. В епілозі зафік-

совано міжнародний порядок денний щодо освіти і базові компетентності онов-

леного Світу Людини на тлі їхніх безпечних для людської особистості аналогів. 

Л.В. Помиткіна, Б.В. Бессонов у статті «Свідоме поєднання праці й від-

починку в житті особистості як умова духовної безпеки» [7, с. 188-196] відкри-

вають питання праці й відпочинку в житті особистості як умови його духовної 

безпеки; дають аналіз основних наукових підходів до вивчення праці й відпо-

чинку, наводять основні види відпочинку, критерії й умови відновлення сил 

людини, розглядають особливі психофізіологічні стани організму людини, ана-

лізують умови, за яких людина отримує найбільшу користь від відпочинку; ви-

значають, що лише свідоме поєднання праці й відпочинку забезпечує можли-

вість духовного зростання й гарантує духовну безпеку. 

М.М. Чурсін у статті «Духовна безпека, духовна культура і концепція 

стійкого розвитку суспільства» [10, с. 346-361] подає обґрунтування необхідно-

сті свідомого поєднання праці й відпочинку в житті особистості як умови його 

духовної безпеки; проаналізовані основні наукові підходи до вивчення праці й 

відпочинку, подані основні види відпочинку, критерії й умови відновлення сил 

людини, розглянуті особливі психофізіологічні стани організму людини, про-
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аналізовані умови, за яких людина отримує найбільшу користь від відпочинку; 

визначено, що лише свідоме поєднання праці й відпочинку забезпечує можли-

вість духовного зростання й гарантує духовну безпеку. 

Проблему виховання та розвитку духовності висвітлює у своїй статті Г.Г. 

Шевцова [13], відзначаючи її однією із центральних проблем сучасної педагогі-

ки та психології. Духовні потреби розглядаються як перша сходинка у станов-

ленні духовності особистості, завдяки їй формуються духовні ціннісні орієнта-

ції, далі — духовні здібності, що зумовлюють духовну діяльність, у процесі 

якої створюються нові духовні цінності. В свою чергу розвиток духовності роз-

кривається як процес позитивних кількісних та якісних змін:  

1) у розумовій сфері людини (дитини) — від пізнання предметів та явищ на 

чуттєвому рівні до усвідомлення їхньої  сутності та взаємозв’язку; 

2) у почуттєво–емоційній сфері — від простих емоцій до здатності співчува-

ти та переживати духовні стани та почуття; 

3) у моральній сфері —  від егоцентризму до гуманізму та альтруїзму; 

4) у діяльнісно-вольовій сфері — від мимовольних дій до цілеспрямованої 

саморегуляції, духовних вчинків;  

5) у естетичному світосприйнятті — від споглядання естетичних об’єктів до 

естетичних потреб та естетичної діяльності. 

Розвиток духовності, сходження особистості у виховному процесі до ви-

соких цінностей духовності вимагає від неї значного напруження всіх внутріш-

ніх сил, зазначає І.Д. Бех  у статті, присвяченій духовному розвитку та сучас-

ному процесу виховання на основі ціннісного порівняння Духовно орієнтова-

ному життю надається особистісна перевага перед его–орієнтованим. Тож лише 

духовний шлях підростаючої особистості, його осмислення дозволяє їй усвідо-

мити, що надбання Его-орієнтованого життя – це лише «цінності для себе»; во-

ни не ведуть таку особистість у великий світ людей, де панує вдячність іншому, 

справжня повага, піклування і захоплення іншим. Таку особистість забуває 

найближче оточення, а нерідко й її рідні. У такій духовно порівняльній роботі 

підростаюча особистість й робить висновок-переконання про недосконалість 

розкритого способу життя. Такий висновок-переконання може межувати з на-

лежною непохитністю, на основі якої особистість реально засуджує Его-

орієнтовану позицію, йдучи наперекір її прихильникам. Це ж, у свою чергу, 

стає потужним імпульсом до подальшого духовного збагачення особистості. У 

цьому зв’язку виокремлюються чотири рівні функціонування духовності особи-

стості: від лише її розуміння до практичної реалізації у поведінці, спілкуванні 

та діяльності [5, с. 30-51].  Також подається схема організації виховного проце-

су, спрямованого на свідоме оволодіння підростаючою особистістю вищими 

духовними цінностями. На основі розкритого теоретичного стану проблеми 

«духовність – підростаюча особистість» пропонується ряд більш чи менш кон-

кретних приписів як доцільних способів виховного впливу, коли вихованець, не 

створюючи психологічних бар’єрів, діє за їхнім ціннісним змістом, і який стає 

значущим для нього.  
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У наступній своїй статті автор спрямовує теоретичні  пошуки  на розу-

міння природи духовного у людини [4, с.68]. На основі глибокого розуміння 

природи духовного пропонується процес виховання як планомірне сходження 

підростаючої особистості до духовності. Цей процес пов’язується з розгортан-

ням у вихованця особистісної рефлексії як механізму, на основі якого він сві-

домо привласнює певну духовну цінність. 

З цією метою були запропоновані процесуальні когнітивний, емоційно-

ціннісний і поведінково-діяльнісний компоненти, поступове проходження яких 

має забезпечувати свідоме привласнення вихованцем певної духовної цінності, 

що повинна практично реалізуватися. Виходячи з наявного дослідницько-

виховного станузапропоновано введення у трьохкомпонентну процесуальну 

схему компонента довільної спонуки (або Я-виклику), який би підхоплював ре-

зультати емоційно-ціннісного компоненту, посилював їх з метою переходу від 

бажання вихованцем духовної цінності до її практичної реалізації Наголошу-

ється на необхідності введення чотирьох-компонентної схеми, оволодіння якою 

перетворює вихованця на суб’єкта духовно-морального діяння. Доводиться ва-

жливість реалізації компонента довільної спонуки, який до цього часу не був 

теоретично осмисленим, у результаті чого виховний процес не завжди призво-

див до досягнення мети педагога. Пропонуються прийоми, які стимулюють у 

вихованця перехід від стану бажання духовної цінності до стану готовності дія-

ти за її змістом. 

Варта уваги стаття «Бездуховність як чинник саморуйнування людини і 

суспільства (у контексті інформаційно-енергетичної парадигми)» Т.Г.Тюріної 

[9, с. 287-300]. У праці в світлі концепції ноосфери В. Вернадського та сучасної 

інформаційно-енергетичної парадигми розглянуто людину як мікрокосм і мак-

рокосм одночасно, космопланетарний феномен, складну цілісну інформаційно-

енергетичну систему, яка знаходиться у сталих інформаційно-енергетичних 

взаємозв’язках, взаємодії і взаємовпливах з навколишнім простором; виявлено 

еволюційну роль духовності людини у процесі гармонізації її інформаційно-

енергетичних взаємин зі світом; розкрито сутність поняття «бездуховність», йо-

го зміст, форми прояву, інволюційну роль як руйнівного чинника у життєдіяль-

ності особистості і суспільства з погляду християнського віровчення, духовно-

езотеричних філософських концепцій, сучасних наукових досліджень. 

Висновки. Проблема духовно-морального становлення особистості ви-

ступає в нерозривній єдності із загальним процесом формування особистостіі 

соціалізації підростаючого покоління є комплексною, міждисциплінарною про-

блемою і тому її джерельна база представлена філософськими дослідженнями, а 

також соціологічними, соціально-психологічними, психолого-педагогічними 

роботами і деякими статтями публіцистичного характеру. 

 Формування духовності здавна є однією з найвагоміших проблем та най-

складнішим соціальним феноменом. Проблема формування духовності особис-

тості дитини останнім часом привертає все більшу увагу психологів усього сві-

ту. Вона стає актуальною в наш час, коли виховання особистості здійснюється в 

умовах зростаючої освіченості, соціальної активності та інформованості. Наці-
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ональне відродження та подальший розвиток духовної культури українського 

народу, декларовані Конституцією України, зумовили гостру потребу в зміц-

ненні сім’ї, яка охороняє моральні чесноти, національні звички і традиції, нев-

томно плекає родовід минулих, сучасних і прийдешніх поколінь, є своєрідним 

духовним храмом.  

У сучасному світі відбуваються протиріччя між необхідністю підвищення 

духовно-моральної складової суспільства і особистості з одного боку, і конкре-

тною реальністю, що має негативні тенденції суспільного розвитку, з іншого. У 

світлі цього зміни і тенденції сучасного суспільства визначаються особливос-

тями формування ціннісних духовно-моральних пріоритетів підростаючого по-

коління. 

В цілому, хотілося б відзначити, що проблеми, що піднімаються є вічни-

ми, індивідуально-вирішуваними. Не дивлячись на зверненість до них значної 

кількості наукового співтовариства вони залишаються актуальними і малови-

вченими на рівні емпіричних явищ духовності, у високому ступені спірними і 

важкими, але необхідними для осмислення. Наша точка зору є спробою  пред-

ставлення духовності як предмету прикладного дослідження. 

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у теоретичному об-

ґрунтуванні та експериментальному вивченні особливостей факторів впливу 

стилів сімейного виховання на духовний світ особистості людини. 
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Martolog N.V. General characteristic of the phenomenon of spirituality. The article rep-

resents theoretical analysis of the problem of spirituality in the context of modern psychological re-

search, it also illuminates the concept of character, understanding of the nature of the spiritual in a 

person, and its development, examines the spiritual needs and values, spiritual abilities and spiritual 

activity, reveals  the concept of spiritual security and needs, culture of modern personality its se-

mantic sphere. 

The research of the phenomenon of spirituality is gaining new relevance in the specific con-

ditions of the modern life. Society demands from the person a new attitude to himself, to the har-

monious development of his physical and mental abilities, to a new understanding of valuable ori-

entations.  

The study of spirituality involves choosing the unit of analysis of this phenomenon. This 

unit can serve the values that are directly or indirectly related to morality. It is morality, the internal 

moral instances of the individual that serve as a standard with the help of which it is possible to  de-

termine the presence and extent of the development of spirituality in a person. The closer the con-

tent of valuable orientations is to morality, the more relevant they are to the category of good, jus-

tice, the higher the level of spirituality. And another way, the absence of such a connection is a tes-

timony of spirituality. 

          Spirituality, the process of its formation and development is caused not only by social influ-

ences on the person and their active transformation by the person, but also by certain innate, inherit-

ed features of each individual, in particular its individual psycho-physiological properties, which 

affect the peculiarities of its response to different phenomena  in one way or another related to spir-

ituality. 

Keywords: spirituality, spiritual development, personality, value orientations, soul, spiritual 

security, spiritual needs, spirituality. 
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В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ   

 
Мар’яненко Л.В. Особистісний фактор у взаємодії вчителя з учнями в контексті 

гуманістичної парадигми. У статті викладені результати емпіричного дослідження впливу 

позитивних чи негативних якостей вчителя (стилів педагогічної діяльності та педагогічного 

спілкування) на формування пізнавальної діяльності учнів. Встановлено, що індивідуальний 

стиль педагогічного спілкування може бути і позитивним, і негативним (наприклад, демок-

ратичним або ліберальним чи авторитарним). Виявлено, що розподіл стилів педагогічного 

спілкування (на позитивний та негативний) відбувається через різницю в розвитку педагогі-

чної спрямованості та різного співвідношення позитивного і негативного морального потен-


