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ДУХОВНІ І МОРАЛЬНІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ГАРАНТІЯ 

ОСОБИСТІСНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Анотація: в статті з’ясовано, що виховання духовних моральних ціннісних 

орієнтацій у студентів набуває актуальності. Визначено, що потреба утвердження в 

освіті підходів, які забезпечують гармонійний баланс моральних і професійних якостей 

випускників закладів вищої освіти, акцентується у стратегічних документах освіти 

України щодо ціннісних орієнтирів сучасної школи та національно–патріотичного 

виховання в закладах освіти. В дослідженні підкреслено, що ефективність виховання 

духовності  та моральності у майбутніх інженерів відбувається за рахунок 

усвідомлення студентами сутності духовних моральних ціннісних орієнтацій, а також 

стимулювання потреби професійного саморозвитку у майбутніх фахівців. У статті 

описано реалізацію авторського спецкурсу “Духовні і моральні ціннісні орієнтації: 

шляхи виховання” в освітньому процесі Харківського національного автомобільно–

дорожнього університету. 

Ключові слова: виховання, духовні і моральні ціннісні орієнтації, заклади вищої 

технічної освіти, майбутні інженери, інноваційні форми виховання, інноваційні методи 

виховання. 
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ДУХОВНЫЕ И МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК ГАРАНТИЯ 

ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: в статье установлено, что воспитание духовных и нравственных 

ценностных ориентаций у студентов приобретает изрядную актуальность. Определено, 

что потребность утверждения в образовании подходов, обеспечивающих гармоничный 

баланс моральных и профессиональных качеств выпускников высших учебных 

заведений, акцентируется в стратегических документах образования Украины. В 

исследовании подчеркивается, что эффективность воспитания духовности и 

нравственности у будущих инженеров, происходит за счет осознания студентами 

сущности духовных и нравственных ценностных ориентаций, а также стимулирования 

потребности профессионального саморазвития у будущих специалистов. В работе 

описана реализация авторского спецкурса “Духовные и нравственные ценностные 

ориентации: пути воспитания” в образовательном процессе Харьковского 

национального автомобиль–нодорожного университета. 

Ключевые слова: воспитание, духовные и моральные ценностные ориентации, 

высшие учебные технические заведения, будущие инженеры, инновационные формы 

врспитания, инновационные методы воспитания. 
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Розширена анотація для ознайомлення з цією темою:  

“Духовні і моральні ціннісні орієнтації як гарантія особистісно значущих 

якостей студентської молоді” 

 

Постановка проблеми в загаль-

ному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. 

Соціальні зміни в Україні, виклики глоба-

лізації, орієнтація на створення спільного 

освітнього Європейського простору ви-
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магають змін у системі вищої школи. 

Упродовж останніх років в Україні змі-

нилися соціокультурні обставини, які 

висвітлили багато негативних тенден-

цій: зростання нетерпимості й агресії у 

взаєминах і студентському середовищі, 

втрата життєвих морально-ціннісних 

орієнтацій у певної частини молоді 

тощо. Аналіз пропозицій робочих підгруп 

та експертного товариства дозволили 

визначити, що однією з вагомих складо-

вих місії Стратегії розвитку вищої 

освіти в Україні на 2021–2031 роки є 

розвиток духовності та моральності у 

здобувачів вищої освіти. На необхідність 

формування духовного потенціалу у здо-

бувачів вищої освіти вказали 12% 

респондентів.  З огляду на це заклади ви-

щої освіти покликані стати соціальним 

інститутом, що виконує випереджальну 

роль у становленні особистості молодої 

людини – студента, формує його 

світогляд та здатність до самоактуалі-

зації в суспільстві на основі духовних і 

моральних ціннісних орієнтацій. 

За сучасних умов майбутні фахівці 

є головним суб’єктом реформування та 

інноваційного розвитку вищої школи і 

суспільства загалом, тому проблема ви-

ховання духовних і моральних ціннісних 

орієнтацій у студентів набуває гострої 

актуальності, зокрема у закладах вищої 

технічної освіти. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, у яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми і на які спира-
ється автор. Проаналізовано останні 
науково-педагогічні публікації щодо 
виховання духовних і моральних ціннісних 
орієнтацій у сучасній освіті. Розглянуто 
загальні закономірності розвитку особи-
стості та особистісно-орієнтований 
підхід у вихованні, що визначає у своїх 
працях відомий вітчизняний педагог І. Бех 
[1]. Проаналізовано психолого-педагогічні 
теорії стосовно особистості та її зміни 
в онтогенезі, що досліджувались 
О. Бодальовим [3] та Н. Тализіной [24]. 
Розглянуто засади  гуманістичного вихо-

вання, що викладені у працях 
В. Сухомлинського [22], Л. Новикової [9], 
К. Роджерса [21]. Визначено провідну 
роль системного підходу до виховання, 
дослідженого науковцем М. Красовицьким 
[13]. З’ясовано, що проблемам станов-
лення ціннісної сфери особистості прис-
вячено праці закордонних науковців 
М. Рокича [29], В. Франкла [25]. 
Здебільшого науковці схиляються до не 
обхідності створювати певні умови під 
час освітнього процесу з метою вихован-
ня духовних і моральних ціннісних 
орієнтацій у здобувачів освіти. 

Виділення не вирішених раніше ча-
стин загальної проблеми, котрим присвя-
чується дана стаття. Зважаючи на 
проведений аналіз наукових досліджень, 
можна зробити висновок, що в умовах 
реформування вищої школи, нагальним 
стає звернення до питань виховання ду-
ховних і моральних ціннісних орієнтацій 
як гарантії сформованості особистісно-
значущих якостей студентської молоді. 
Аналіз наукової літератури показав наяв-
ність суперечності підготовки майбутніх 
фахівців: між запитом суспільства на 
майбутніх інженерів із високим рівнем 
сформованості духовних і моральних 
ціннісних орієнтацій та недостатністю 
науково–методичного забезпечення осві-
тнього процесу закладів вищої технічної 
освіти програмами з виховання духовних і 
моральних ціннісних орієнтацій у майбу-
тніх фахівців технічного профілю. 
Невирішеними частинами порушеної про-
блеми лишається виховання відпові-
дальності, толерантності, милосердя, 
гідності у майбутніх інженерів під час 
освіти, розроблення спецкурсу для 
практичного впровадження у закладах 
вищої технічної освіти під час викла-
дання дисциплін гуманітарного профілю.  

Формулювання цілей статті 
(постановка завдання). Метою статті є 
обґрунтування доцільності запровад-
ження авторського спецкурсу “Духовні і 
моральні ціннісні орієнтації: шляхи 
виховання” для формування духовного 
потенціалу у студентів закладів вищої 
технічної освіти. 
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Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Одним 
із завдань реформування вищої технічної 
освіти є створення такого освітнього 
середовища, що забезпечує виховання 
особистості студента, якому прита-
манні духовні і моральні ціннісні 
орієнтації та високий рівень культурного 
світогляду [15]. Майбутній інженер має 
набути здібностей, що дадуть йому 
змогу не лише стати висококвалі-
фікованим, конкурентоспроможним фа-
хівцем, який відповідально ставиться до 
виконання професійних обов’язків і 
спроможний самостійно ініціювати 
рішення, але й бути самодостатньою 
особистістю з почуттям толерант-
ності, відповідальності, власної гідності, 
милосердя [18].  

Про гостру актуальність  проб-
леми духовних і моральних ціннісних 
орієнтацій у сучасній українській освіті 
свідчить наказ міністерства освіти та 
науки України про створення у 2019 році 
робочої групи з підготовки методичних 
рекомендацій щодо ціннісних орієнтирів у 
сучасній українській школі [19]. Це 
обумовлюється прагненням освітньої 
інтеграції в межах Європейського Союзу, 
забезпеченням конкурентоспроможності 
вчених та випускників закладів вищої 
технічної освіти не тільки за рахунок 
сформованих професійних навичок, а й 
розвинутими морально-ціннісними орієн-
таціями.  

Для виховання духовних і 
моральних ціннісних орієнтацій майбут-
ніх інженерів у Харківському національ-
ному автомобільно-дорожньому універ-
ситеті було розроблено спецкурс 
“Духовні і моральні ціннісні орієнтації: 
шляхи виховання”, метою якого є усвідо-
млення студентами сутності духовних і 
моральних ціннісних орієнтацій, а також 
стимулювання потреби професійного 
саморозвитку майбутніх фахівців. 
Спецкурс був впроваджений у 2018–2020 
навчальних роках на дисциплінах вільного 
вибору: “Соціально – політологічні 

проблеми сучасного суспільства”, 
“Політологія” для спеціальностей 193 
Геодезія та землеустрій,192 Будівництво 
та цивільна інженерія, 151 Автома-
тизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології; 121 Інженерія програм-
ного забезпечення; 133 Галузеве машино-
будування, 152 Метрологія та інфор-
маційно-вимірювальна техніка.  

З огляду на завдання цього курсу, а 
саме  ознайомлення студентів із  сутніс-
ними ознаками феноменів “духовність”, 
“духовні і моральні ціннісні орієнтації” 
та їхніми структурними компонентами; 
сприяння вихованню відповідальності, 
толерантності, милосердя, гідності 
майбутніх інженерів у взаєминах із ін-
шими людьми насамперед в професійній 
діяльності;  опанування майбутніми 
фахівцями знань про духовні і моральні 
ціннісні орієнтації в професійній та ін-
ших сферах життя, запропоновано  
комплексні критерії змістовного відбору 
матеріалу курсу: виховна спрямованість 
змісту курсу; орієнтованість змісту ку-
рсу на розвиток пошукової діяльності, 
розвиток творчого мислення та креати-
вності студентів; взаємозумовленість 
пізнавальної інформації та практичних 
робіт, закладених у зміст спецкурсу; 
логічність викладу освітнього матеріалу, 
послідовність та наступність; враху-
вання потреб сучасного ринку праці під 
час розробки лекційних, семінарських 
занять та завдань на самостійне опра-
цювання. Визначено, що виховання 
духовних і моральних ціннісних орієнтацій 
як особистісно-професійної якості май-
бутніх інженерів полягає в оновленні змі-
сту навчального матеріалу, запрова-
дженні інтерактивних методів освіти, 
використанні нових підходів до 
викладання з урахуванням трьох базових 
ціннісних парадигм, які мають вплив на 
освітній процес (традиційна, модерніза-
ційна, постсучасна) [23]. 

З’ясовано, що виховання духовних і 

моральних ціннісних орієнтацій відбува-

ється через прояви педагогічної підтри-

мки майбутніх інженерів упродовж 
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всього періоду освіти та на всіх етапах 

виховання духовних і моральних ціннісних 

орієнтацій, при цьому педагогам вищої 

школи необхідно демонструвати студе-

нтам приклад гідного, відповідального 

ставлення. Визначено, що обов’язковою 

умовою виховання духовних і моральних 

ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців 

технічного профілю повинна бути опора 

на позитивний соціальний досвід, який 

складається з уміння взаємодіяти з 

людьми та вести діалог з урахуванням 

єдності всіх аспектів духовності. 

Висновки з даного дослідження 

та перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. Вивчено досвід Харків-

ського  національного  автомобільно-

дорожнього університету щодо вихо-

вання духовних і моральних ціннісних 

орієнтацій у майбутніх інженерів. 

З’ясовано, що вагому роль у процесі вихо-

вання духовних і моральних ціннісних 

орієнтацій у майбутніх фахівців техніч-

ного профілю  має розроблений спецкурс 

“Духовні і моральні ціннісні орієнтації: 

шляхи виховання”, оскільки він створює 

оптимальні умови для здобуття 

студентами знань про духовні і моральні 

ціннісні орієнтації, накопичення досвіду 

виявлення відповідальності, толерантно-

сті, милосердя, гідності, самодос-

татності. Визначено, що змістове 

наповнення занять зі спецкурсу спрямо-

вано на активне навчання майбутніх 

інженерів вольової саморегуляції, 

прийомів самовиховання, ознайомлення з 

техніками ефективного само програму-

вання щодо виявлення духовних і 

моральних ціннісних орієнтацій у 

професійному та повсякденному житті і 

екстремальних ситуаціях. Перспективи 

подальшого дослідження проблеми 

пов’язані з поглибленим концептуальним 

аналізом духовних і моральних ціннісних 

орієнтацій особистості в сучасних 

умовах, виявом статевих та індивідуаль-

них відмінностей проявів духовності, 

особливостей їхнього виховання  у сту-

дентів іншої професійної спрямованості. 

Потреба такого аналізу зумовлює пошук 

адекватних методів діагностики цього 

інтегрального утворення в контексті 

цілісного особистісного розвитку студен-

тів та теоретичне обґрунтування ефек-

тивних освітніх технологій з його 

виховання. 

 
Problem setting. Education of 

spiritual and moral value orientataions of 
student youth, development of new morals, 
new ethical ideas corresponding to the 
current state of society and the requirements 
to change the place of morality in society has 
become one of the important tasks of modern 
higher education in Ukraine. Many scholars 
in their research link spirituality and morality 
to human vitality, which, in turn, determines 
their professional values and growth. 
Viability of a professional is determined not 
only by a set of professional skills and 
abilities, but also primarily by spiritual and 
moral value orientations. 

The strategic documents of the 
education sector of Ukraine, in particular the 
Law of Ukraine “On Higher Education”, the 
Concept of Education of Children and Youth 
in the National Education System, the 

Concept of National-Patriotic Education of 
Children and Youth, the Strategy of 
National-Patriotic Education, emphasize the 
need for such approaches, which provide not 
only for the acquisition by the future 
professional of a certain amount of 
professional knowledge, skills, abilities, but 
also ensuring a harmonious balance of their 
creative and professional qualities, education 
of spiritual and moral value orientations [14; 
17]. A student of higher education institution 
must acquire the qualities that will allow 
them not only to become a highly qualified 
specialist being responsible for the 
performance of their duties and able to make 
decisions independently, but also to be a 
self-sufficient person with a sense of self-
worth. 

The education of spiritual and moral 
value orientations of youth  in the practical 
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sense is reflected in the documents of the 
Ministry of Education and Science of 
Ukraine, which deal with national patriotic 
education. The report on the approval of 
research and experimental work on the topic: 
“Education of patriotism as a basic quality of 
a citizen of Ukraine” for 2015–2020 
emphasizes that the research and 
experimental program is based on a system 
of values that includes educational, 
upbringing, training components [16]. One 
of the goals of this program was the 
formation of a high moral personality with a 
focus on universal values through moral, 
mental, aesthetic, physical and labor training, 
improving the innovative qualities of the 
individual and the development of a positive 
self-concept. In view of the above, we note 
that in the theory and practice of education in 
Ukraine, the problem of educating the 
spirituality and morality of modern youth is 
becoming increasingly important. This 
determined the topic of our research. 

Recent research and publications 
analysis. Scientific works of modern 
scientists dealing with the problem of 
education of spiritual and moral value 
orientations are analyzed. 

The fundamental postulate of our 
research became the concept of “spiritual 
value”, which I. Bekh qualifies as highly 
meaningful, unconditional in the emergence 
of education, on the basis of which an 
individual form their  own self-spiritual and 
realize it in life [1, p. 6–7]. The scientific 
works of A. Chkhaidze, who believes that 
spiritual and moral value orientations are the 
result of work, creative activity, are analyzed 
[26, p. 96]. Noteworthy is the definitive 
analysis of the concepts of “value”, “value 
orientations”, “needs”, “education”, made by 
A. Osiptsov [10]. 

It was useful for our work to refer to 
the scientific works of V. Zenkivsky, who 
combined the moral, aesthetic and religious 
life of a person into such concept as spiritual 
life. He claimed that religion is a deep, inner 
necessary mental function that cannot be 
removed from the human soul [6]. 

The basis of our research became A. 

 Sychov’s presentation of aspects of the 
problem of values in education and his 
definition of three basic value paradigms that 
have an impact on the educational process, 
namely: traditional, modernization , 
postmodern [23]. Modern foreign scholars J. 
Shapiro and J. Stefkovich pay attention to 
the real moral dilemmas that exist in 
education. The authors demonstrate the 
application of four ethical paradigms – ethics 
of justice, ethics of care, ethics of criticism and 
professional ethics [31]. Scientists G. Halsted 
and M. Taylor began a discussion on values in 
education and educational values. They 
distinguish six groups of values: spiritual, 
moral, environmental, democratic, values of 
art, health and healthy lifestyle [28]. 

We studied out that foreign scholars 
identify a number of methods that contribute 
to the education of spiritual and moral value 
orientations of students, namely: the method 
of forming consciousness (suggestion, 
persuasion, example) and the method of 
gaining social behavior experience (teaching, 
exercise, assignment, requirement), self-
education [30]. Scientist S. Hryhoryeva 
emphasizes that the priority must be given to 
consciousness as a value category of 
personal education [4]. 

It was useful for our work that 
researchers O. Ponomaryov, N. Sereda, 
M. Chebotaryov determine the relationship 
between the value orientations of higher 
education teachers and the culture of 
pedagogical activity in general, in particular 
in the education of spiritual and moral value 
orientations of students [12]. 

In defining in the work the value 
orientation of “tolerance”, we turned to the 
Declaration of Principles of Tolerance, 
proclaimed by UNESCO in 1995 [5], it was 
also useful to refer to the work of V. 
Pavlenko and M. Melnychuk, who in the 
system of value orientations give a leading 
place to tolerance [11, p.145]. It is 
noteworthy for us that scientists V. Sitarov 
and V. Maralov distinguish the terms 
“forbearance” and “tolerance” [8]. For our 
study, the leading definition was the one 
made by N. Byrko, according to which 
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“tolerance” – “is a moral quality of 
personality that characterizes a bearable 
attitude towards other people, regardless of 
their ethnic, national or cultural identity, 
bearable attitude to different views, habits, 
worldview”[2]. 

The definition of the role of 

spirituality in the formation of responsibility 

of students of technical universities by the 

scientist I. Ripko [20] deserves attention. 

The results of research by these 

scientists are reflected in our work. 

Highlighting previously unsolved 

parts of the general problem to which this 

article is devoted. Given the analysis of 

scientific research, we can conclude that in 

the reform of higher education, it becomes 

urgent to address the issues of education of 

spiritual and moral values as a guarantee of 

the formation of personally significant 

qualities of student youth. Analysis of the 

scientific literature showed the contradiction 

of training future professionals: between 

society's demand for future engineers with a 

high level of spiritual and moral values and 

the lack of scientific and methodological 

support of the educational process of higher 

technical education programs for education 

of spiritual and moral values of future 

professionals. Unresolved parts of the 

problem remain the education of 

responsibility, tolerance, mercy, dignity of 

future engineers in education, the 

development of a special course for practical 

implementation in institutions of higher 

technical education in the teaching of 

humanities. 

Paper objective. The purpose of the 

article is to offer the author’s special course 

“Spiritual and moral value orientations: ways 

of education” for the formation of spiritual 

potential in students of higher technical 

education. 

Paper main body. To educate the 

spiritual and moral value orientations of 

future engineers, we developed a special 

course “Spiritual and moral value orienta-

tions: ways of education”, which aims to 

make students aware of the essence of 

spiritual and moral values, as well as stimu-

late the need for professional development of 

future technical professionals. The imple-

mentation of the program of education of 

spiritual and moral value orientations of 

students of agricultural institutions of higher 

education took place at the Kharkiv National 

Automobile and Road University. The 

special course was introduced in the 2018-

2020 academic year in the disciplines of free 

choice: “Socio-political problems of modern 

society”, “Political science” for specialties: 

193 Geodesy and Land Management, 192 

Construction and Civil Engineering, 151 

Automation and Computer-integrated 

Technologies; 121 Software Engineering; 

133 Industrial Engineering, 152 Metrology 

and Information-measurment Technique. 

Course objectives: 

– acquaintance of students with the 

essential features of the phenomena “spiritu-

ality”, “spiritual and moral value orienta-

tions” and their structural components; 

– promoting the education of 

responsibility, tolerance, mercy, dignity of 

future engineers in relationships with other 

people, especially in professional activities; 

– acquisition by future specialists of 

knowledge about spiritual and moral value 

orientations in professional and other spheres 

of life. 

The modeling of the content of the 

developed course on education of spiritual 

and moral value orientations of students is 

based on the urgent needs of the society and 

the requirements it puts before the future 

specialists of technical profile. The choice of 

materials for our special course was due to 

its availability on both theoretical and 

practical levels. 
During the selection of the content of 

the special course, we were guided by the 
following complex selection criteria: 
educational focus of the course content; 
orientation of the course content on the 
development of searching activities, the 
development of creative thinking and 
creativity of students; interdependence of 
cognitive information and practical work 
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included in the content of the special course; 
logic of presentation of educational material, 
sequence and continuity; taking into account 
the needs of the modern labor market during 
the creation of lectures, seminars and tasks 
for self-study. 

Thus, it should be noted that the 
education of spiritual and moral value 
orientations as a personal and professional 
quality of future engineers was to update the 
content of educational material, the 
introduction of interactive methods of 
education, the use of new approaches to 
teaching based on three basic value 
paradigms that affect the educational process 
(traditional, modernization, postmodern). 

The structure of the process of 

education of spiritual and moral value 

orientations of students, humanistic 

orientation covered the consciousness of 

future technical professionals, their 

emotional and sensory sphere, skills and 

habits of behavior. That is why this process 

is subject to certain dialectical laws and 

includes interrelated components: 

1) education of one's own worldview; 

2) education of the ability to 

empathize; 

3)  mastering the rules and norms of 

spiritual and moral behavior. 

In view of this, within the developed 

course “Spiritual and moral value 

orientations: ways of education” we offer the 

following sequence of the process of 

education of spiritual and moral value 

orientations of future engineers: 

– in lectures students gain new 

knowledge about spiritual moral values as a 

social phenomenon, the genesis of the 

development of ideas of spiritual pedagogy, 

components of spiritual and moral value 

orientations, features of spiritual and moral 

value orientations and their significance in 

future professional activities; 

– during seminars and individual 

work in the process of influencing 

consciousness and feelings, future engineers 

deepen the acquired knowledge on the 

problems of education of spiritual moral 

value orientations and its pedagogical 

essence, work out organizational and 

methodological aspects of spiritual and 

moral interaction; 

– during practical classes students 

improve practical skills and abilities of 

tolerant interaction. 

The developed curriculum of the 

course “Spiritual and moral value 

orientations: ways of education” provides for 

the purposeful consistent formation of 

spiritual education, reflection and tolerant, 

responsible behavior of students in higher 

technical education institutions, as well as 

the selection of effective forms, methods and 

means of educating students of spiritual 

moral value orientations.  

The offered course includes 

interdisciplinary links with all disciplines of 

the humanities and teaching cycle, taught to 

future technical specialists at the Kharkiv 

National Automobile and Road University. 

The course also contains theoretical and 

practical parts, presented by lectures and 

seminars, individual work of students. The 

use of interdisciplinary links in the studying 

process of this course, aimed at educating the 

spiritual and moral value orientations of 

students, provides the formation of 

knowledge, skills and abilities of future pro-

fessionals, considering future professional 

activities of an engineer. 

The working educational curriculum 

of the developed course is concluded 

according to the requirements of the credit-

module system of education organization. 

The program determines the amount of 

knowledge that a student must master; 

algorithm for studying the educational 

material of the special course “Spiritual and 

moral value orientations: ways of 

education”; necessary methodological 

support; components and technology of 

assessment of educational achievements of 

students of technical profile. 

The content of the working 

educational curriculum highlights the 

theoretical issues of lectures and seminars, 

tasks for self-study, recommended list of 
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topics for individual research tasks, a list of 

sources used, as well as a list of questions for 

credit. In general, the course “Spiritual and 

moral value orientations: ways of education” 

is designed for 72 hours, of which 16 hours - 

lectures, 12 hours - seminars, 4 hours - 

individual work, 36 hours - independent 

work, 4 hours - modular control. The form of 

final control is a pass-fail test. 

Thus, the implementation of the 

education of spiritual and moral value 

orientations of future engineers, which took 

place in various organizational forms and 

using various methods, was designed to 

promote the education of spiritual and moral 

value orientations of students of higher 

technical education institutions. 

The special course “Spiritual and 

moral value orientations: ways of education” 

anticipated the involvement of future 

engineers in a discussion on the issues 

identified in our research. Participation in 

such discussions gave students the 

opportunity to form independent judgments 

about the problem of spiritual and moral 

value orientations of the individual, to 

expand the worldview, taught to deeply and 

comprehensively analyze and evaluate 

situations that arise in their relationships, as 

well as problems, motives of their behaviour. 

In addition, participation in the discussion 

formed not only the spiritual but also the 

willpower of students, as future technical 

professionals learned to justify their position, 

justify their opinions, which contributed to 

the ability to listen to others, formed 

endurance, discipline, tact, responsibility, 

mercy, fostered tolerance personality. 

Among the advantages of the discussion are 

the following: the discussion provided an 

opportunity to clarify one’s position on the 

importance of educating spiritual and moral 

value orientations among students and to 

understand the position of others; taught to 

listen to the opinions of others, to interact 

with participants in the discussion; it was 

during the discussion that the future 

specialist had the opportunity to form a 

conscious judgment about the need to 

educate spiritual moral values during 

training at the Kharkiv National Automobile 

and Road University and in society as a 

whole; gave the opportunity to see the multi-

variability of the way out of certain life 

situations. 

Among the effective methods of 

education of spiritual and moral value 

orientatios of future technical specialists 

should be singled out the training “Education 

of spiritual and moral value orientations in 

action”, which gave a number of advantages: 

training helped students to understand and 

solve their tasks; the common goal brought 

future engineers closer and made them aware 

that the problem of educating spiritual and 

moral values affects everyone; the training 

provided an opportunity to hear the opinions 

of others on the problem of educating 

spiritual and moral values, including 

responsibility, tolerance, mercy, dignity and 

compare them with your vision of the 

problem; group work contributed to the self-

analysis of students’ behavior in certain 

situations. During the training, future 

engineers were educated in tolerance, mercy, 

responsibility to representatives of other 

nations, cultures, religions, as well as the 

views and opinions of others. 

Knowledge of the peculiarities of 

tolerance, mercy, dignity, students received 

during the conversation. In order for the 

conversation to give a positive result in the 

education of students’ spiritual and moral 

value orientations, we substantiated this 

problem in an accessible form for mastering 

the material, formulated the questions in 

such a way that they stimulated the 

conversation. We suggested the following 

topics for discussion: “Spirituality as an 

interdisciplinary phenomenon”, “Spiritual 

and moral value orientations as a basis for 

overcoming conflicts”. Students were 

involved in an adequate assessment of 

examples of positive subject-to-subject 

interaction. The expediency of using 

conversations in the process of educating 

spiritual and moral value orientations of 

future engineers is due to the fact that the 
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conversation activates pedagogical process, 

stimulates students to think, analyze, rethink, 

helps to structure the information already 

received. Conducting interviews provided an 

opportunity to bring important issues to the 

discussion, which encouraged students to 

talk, involved them in the assessment of 

events, actions, phenomena of public life and 

on this basis fostered in them a tolerant, 

responsible attitude. 

The narrative was an auxiliary 

method of educating spiritual and moral 

value orientations of future technical profes-

sionals during extracurricular activities. Sto-

ries on the following topics were used: 

“Peculiarities of spiritual relations between 

the subjects of the educational environment 

of Kharkiv National Automobile and Road 

University”, “Observance of student rights 

and freedoms in the context of spirituality”. 

The saturation of the story with problem 

situations of subject-to-subject interaction, 

logical tasks, research work with archival 

materials on the problem of spirituality in 

society was useful in comparing facts with 

theory and use in practice. 

Using the method of explanation, we 

provided students with information about 

spiritual and moral values and answered their 

questions on this issue. This method instilled 

in students moral norms and rules of conduct 

in relationships with groupmates and other 

people. 

The special course included a 

“brainstorming” (for example: “Spiritual and 

moral value orientations are…”, “What does 

it mean to reveal spiritual and moral value 

orientations?”), which consisted in 

organizing collective mental activity to find 

non-traditional ways to solve problems of 

spiritual and moral value orientations. 

Implementing this method, within the limits 

of the specified problem we have reached 

creative mastering by future engineers of a 

material concerning education of spiritual 

and moral value orientations; provided the 

connection of theoretical knowledge with 

practice; intensified educational activities of 

students; developed critical thinking and 

flexibility of thinking; formed the ability to 

concentrate attention and efforts on solving 

the topical issue of education of spiritual and 

moral value orientations; created a positive 

educational environment. 

While working with students, we 

used the case method “Spiritual and moral 

value orientations”, which was based on 

conducting by future technical professionals 

analysis of the information received on 

problematic issues related to the education of 

spiritual and moral value orientations, as 

well as finding ways to solve them. The case 

method is an interactive method of teaching 

that allows to bring the educational process 

closer to the real practical activities of future 

engineers. It contributed to the formation of 

skills of rational solution of problems of 

education of spiritual and moral values, 

formed the ability to analyze and diagnose 

the problems of spirituality of students. The 

special course involved the use of the 

following types of cases: case-incident, case-

exercise, case-situation. 

The case-incident revealed a special 

case, it was used during the lecture to 

illustrate a certain idea of educating students 

in spiritual and moral value orientations or to 

raise up questions for discussion. 

The case-exercise gave students the 

opportunity to put into practice the acquired 

skills of spirituality. 

The case-situation required students 

to analyze situations of interaction based on 

the identification of spiritual and moral value 

orientations. In it, the most often asked 

question was “Why did the process of 

interaction have such development?”. 

The special course also involved the 

use of the round table method. The round 

table was held on “Spirituality as a 

component of the competence of the future 

engineer”, “Spiritual and moral value 

orientations: the path to self-improvement 

and self–realization”, “Spiritual values and 

student environment”, which we used to 

discuss complex theoretical problems of 

spirituality and exchange international 

experience on this topic. 
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We used methods that promote the 

education of spiritual and moral value 

orientations of students, namely: the method 

of forming consciousness (suggestion, 

persuasion, example) and the method of 

gaining experience of social behavior 

(teaching, exercise, assignment, requirement), 

self-education. During the implementation of 

our course we used innovative forms of 

educational work, which allowed to intensify 

the demonstration of spiritual and moral value 

orientations through the interaction of future 

engineers, because, as noted by 

V. Yahodnikova, it is the innovative forms of 

education that allow students to understand 

the problem and increase its perception on an 

emotional level [27]. 

In the special course “Spiritual and 

moral value orientations: ways of education” 

the methods determined by B. Likhachov 

were used: the method of everyday, system-

atic, purposeful and free communication, 

business, friendly, trusting interaction 

(discussion, warning); method of self-

knowledge, self-organization, self-analysis; 

method of appealing to feelings (compas-

sion, conscience); method of appealing to 

will and actions (demand, suggestion, en-

couragement, punishment) [7]. 

The value of such methods in the 

process of educating the spiritual and moral 

value orientations of future engineers is 

primarily to help develop in them the ability 

to respect the views of others, better under-

stand them, as well as to consider differences 

between cultures, mentalities and other 

peculiarities of other people. 

Education of spiritual and moral 

value orientations took place through the 

manifestations of pedagogical support of 

students throughout the period of education 

and at all stages of education of spiritual and 

moral values. We demonstrated future engi-

neers an example of a dignified, responsible 

attitude. A necessary condition for the edu-

cation of spiritual and moral value orienta-

tions of future technical professionals was 

the reliance on positive social experience, 

which consisted of the ability to interact with 

people and be engaged in dialogue consid-

ering the unity of all aspects of spirituality. 

Conclusions of the research. It is 

determined that an important role in the 

education of spiritual and moral valuesof 

students of higher technical education is en-

trusted to the proposed author’s special 

course “Spiritual and moral values: ways of 

education”. With the help of this course, 

future engineers form a spiritual potential, 

which determines the development of such 

personally significant qualities as tolerance, 

responsibility, self-sufficiency, mercy, 

dignity. The course was tested at the Kharkiv 

National Automobile and Road University 

during the teaching of free choice disciplines 

“Socio-political problems of modern soci-

ety”, “Political Science” for the following 

specialties: 193 Geodesy and Land 

Management, 192 Construction and Civil 

Engineering, 151 Automation and computer-

integrated technologies; 121 Software 

Engineering; 133 Industrial Engineering, 152 

Metrology and Information and 

Measurement Technology. The content of 

the course is aimed at mastering by future 

technical specialists the techniques of self-

regulation and self-education, the demon-

stration of spiritual and moral value 

orientations in professional activities and 

other spheres of life. The course involves 

independent work of students on personal 

development. The created pedagogical con-

ditions of education of spiritual and moral 

value orientations intensified the demonstra-

tion of spiritual value orientations in 

students, which was facilitated by the use of 

innovative forms and methods of education 

in the institution of higher technical 

education. The selection of these forms and 

methods for the education of spiritual moral 

value orientations was provided considering 

the requirements of theoretical, practical and 

combined education. To achieve the effec-

tiveness of the process of education of 

spiritual and moral value orientations of 

future engineers innovative methods were 

used: discussions, training “Education of 

spiritual and moral value orientations in 
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action”, conversations, narratives, explana-

tions, “brainstorming”, case-method (case-

incident, case-exercise, case-situation), 

round table method, method of conscious-

ness formation, method of gaining 

experience of social behavior, self-education, 

method of daily, systematic, purposeful and 

free communication, business, friendly, 

trusting interaction, method of self-

knowledge, self-organization, self-analysis; 

method of appealing to feelings, method of 

appealing to will and actions. It is estab-

lished that the effectiveness of education of 

spiritual and moral value orientations of fu-

ture engineers correlates with the 

professional and personal qualities of higher 

education teachers. 

Perspectives for further work are seen 

in the conceptual analysis of spiritual and 

moral value orientations of the individual in 

modern conditions, the manifestation of gen-

der and individual differences in the 

demontration of spirituality, the peculiarities 

of their education in students of other 

professional orientation. The need for such 

an analysis determines the search for ade-

quate methods of diagnosis of this integrated 

education in the context of holistic personal 

development of students and the theoretical 

justification of effective educational 

technologies for the education. 
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