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ХХІ сторіччя – нова епоха в суспільстві та в житті окремого індивіда, що дедалі 

більше дізнається про світ, у якому живе. Адаптуючись до відповідних умов життя, він 
змінює й систему цінностей, зокрема, моральних, до яких, на жаль, ставлення міняється на 
гірше. Домінують перш за все матеріальні цінності, можливо, через нинішні складні життєві 
умови. Матеріальний світ вийшов на перший план: молодь прагне поліпшити своє життя, 
забезпечити насамперед свій добробут, висуваючи наперед власні інтереси та поступово 
занедбуючи свій внутрішній світ. 

Справжній фахівець не може повноцінно збагачуватись, опановуючи тільки свою 
спеціальність. Треба розвивати власні риси характеру, зміцнювати психологічні особливості, 
дбати про духовний розвиток. Якщо людина є морально вихованою, добре орієнтується в 
загальнолюдських цінностях, якими вона володіє, як власними, тим краще вона пристосована 
до життя та професійної діяльності. 

Моральне виховання – це вплив сім’ї, школи, оточення на норми поведінки, моральну 
позицію, що стимулює особистісний розвитку. Процес такого виховання полягає в набутті 
моральних потреб, які спрямовані на самовдосконалення, здобуття щонайвищих моральних 
висот та бездоганної поведінки. Унаслідок цього виникає бажання бути добрим і 
толерантним по відношенню до інших людей, виробляється прагнення бути корисним 
суспільству. 

За класифікацією О. Вишневського моральні цінності поділяються на абсолютні, 
вічні, національні, громадянські, сімейні, валео-екологічні, цінності особистого життя, 
цінності життєспрямованості та мотивації життєдіяльності, цінності сфери усвідомлення 
змісту, мети й процесу діяльності, цінності реалізації процесу діяльності, цінності, 
репрезентовані індивідуальними якостями суб’єкта діяльності. На думку О. Вишневського, 
кодекс цінностей виховання й розвитку, якщо «спільними зусиллями такий кодекс довести 
все ж до рівня відносної досконалості ... міг би слугувати основою для складання програм – 
найперше для потреб громадського виховання» [1;128]. 

У педагогічному процесі до студента потрібно ставитися як рівноправного члена 
суспільства, партнера позаяк у 18 років він уже є громадянином держави, має права та 
обов’язки, здобуває освіту, пізнає світ, накопичує життєвий та професійний досвід, набуває 
вмінь та навичок. Але все менше звертає увагу на мораль. Викладач сам повинен бути 
зразком таких цінностей, щоби продемонструвати їх молоді, змусити задуматися насамперед 
над вічними категоріями добра й зла, духовності та бездуховності, любові й ненависті, а 
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також справедливості, чесності тощо. 
На заняттях викладач має демонструвати поважне ставлення до молоді, між старшим 

– викладачем і молодшим – студентом повинні бути рівні зичливі взаємини,  студенти мають 
навчитися цінувати “сродну працю”, що, мовлячи по-сковородинівськи, є основою 
суспільного життя, де людина самостійно реалізується та морально вдосконалюється. Саме 
під час узаємодії викладача й студентів «відбувається виховний вплив на свідомість і волю 
студентів, з одного боку, через зміст навчального матеріалу, з іншого – через організацію 
студентів на навчальну працю й передусім через морально-духовний потенціал викладача» 
[2; 166].  

Студент як майбутній спеціаліст повинен поставити перед собою чітко визначену 
мету, продумати план реалізації її досягнення, а для цього потрібно мати здоровий дух, 
тренувати пам'ять, самостійно вчитися. У процесі спілкування між викладачем і студентами 
необхідно використовувати різні активні форми занять: бесіди, дискусії, діалоги, полілоги, 
полеміку, репліки та ін., які б сприяли кращому розумінню та актуалізації знань та умінь 
студента, його морально-етичній вихованості. «Першим і найголовнішим обов'язком людини 
щодо себе самої й системи виховання щодо неї є вироблення духовного стрижня особистості, 
вектора її загальних прагнень» [1; 131]. 

Справді, якщо виховувати в індивідуумі, починаючи з дитинства, уміння прощати й 
просити вибачення, говорити правду, співчувати іншим, ставитися з повагою до дорослих, 
природи, приділяти час здоров’ю, виявляти інтерес до спорту, розвиваючи власні якості 
дитини, її здібності, талант та ін., то в майбутньому швидше за все ми побачимо 
висококваліфікованого спеціаліста, міцного духом, здорову, всебічно розвинену людину, яка 
є патріотом своєї держави й живе та працює на її та власне благо. «Без духовності не 
мислимо собі справжньої моральності, справжнього  патріотизму, дійсної демократії, 
родинності, сили характеру тощо» [1; 132]. 
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Болонський процес започаткований 19 червня 1999 року представниками 29 країн. Він 
втілює стратегічний напрямок розвитку Європи з метою створення загальноєвропейського 
простору вищої освіти. Приєднавшись до участі в Болонському процесі 19 травня 2005 року 
в Норвегії, Україна зобов’язалася внести відповідні зміни в національну систему освіти та 
приєднатися до роботи над визначенням пріоритетів у процесі створення єдиного 
європейського простору вищої освіти [3].  

З 2006 року в Україні активно проводиться реформування системи вищої освіти, 
метою якого є підвищення її якості та визнання українських дипломів у європейських 
країнах. Засобом реформування української вищої школи є її модернізація за європейським 
взірцем. Саме з цією метою Україна приєдналася до Болонської конвенції, основне завдання 
якої – приведення вищої освіти в європейських країнах до єдиних стандартів і критеріїв. 


