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Н. Химич, кандидат педагогічних наук, 

завідувач лабораторії духовного розвитку особистості 
ДВНЗ «Університет Григорія Сковороди в Переяславі»

ПЛЕКАЙМО ДУХОВНІСТЬ!

Основні напрямки діяльності:
•	 відродження	духовних	традицій	укра-

їнської нації, її святинь;
•	 забезпечення	 духовного	 піднесен-

ня освітнього процесу вишу шляхом 
включення загальнолюдських духо-
вних цінностей органічною складо-
вою в систему роботи з молоддю;

•	 організація	 досліджень	 у	 галузі	 духо-
вної культури як цивілізаційного фе-
номену;

•	 удосконалення	 фахової	 кваліфікації	
студентів та професорсько-викла-
дацького складу університету;

•	 організація	 творчих	 зв’язків	 у	 співп-
раці з іншими закладами освіти, на-
уковими установами шляхом коор-
динації тематики наукових робіт, 
організації спільних наукових пошу-
ків, проведення конференцій, нарад, 
семінарів тощо.

Здобутки й досягнення лабораторії духо-
вного розвитку особистості

2016-2020 роки  – здійснення експери-
менту в ЗДО “Любавонька” за темою до-
слідження «Виховання духовної культури 
у дітей старшого дошкільного віку шляхом 

створення музейного простору в закладі до-
шкільної освіти».

Лабораторією започатковано щорічні за-
гальноуніверситетські благодійні акції:  «Сту-
денти педуніверситету  – дітям» та “Подаруй 
посмішку дітям”, які проводяться у формі Ве-
ликодніх та Різдвяних радощів, забав.

Співпраця із закладами дошкільної осві-
ти та закладами вищої освіти Київської, 
Черкаської, Одеської, Рівненської та інших 
областей України. Організовано творчу 
співпрацю з колективом дитячого естетико-
натуралістичного Центру «Камелія» міста 
Бровари Київської області.

Ведеться постійне співробітництво з на-
уково-дослідницькою лабораторією хрис-
тиянської етики, психології та педагогіки 
Національного університету “Острозька 
академія”. Підрозділ щорічно проводить 
Всеукраїнські науково-практичні семінари: 
«Духовно-моральне виховання особистості 
в дошкільному дитинстві: теорія, традиції, 
практика»; «Виховання духовної культури 
особистості в дошкільному дитинстві».

Нещодавно підписано угоду про співп-
рацю з президентом Всеукраїнського фонду 
сприяння розвитку освіти та культури «До-
бро» Поликовською Ольгою Олександрівною.

За період діяльності лабораторії орга-
нізовано різноманітні форми роботи зі 
студентами	 (магістрантами),	 аспірантами,	
викладачами, педагогами-практиками та 
громадськістю: круглі столи, семінари, дис-
пути, засідання клубів, лекції, виступи тощо.

Свідченням спільних духовних пошуків є 
створення рукотворних продуктів діяльності.

Перспективи розвитку лабораторії
•	 Розширення	 творчих	 зв’язків	 та	 на-

лагодження співробітництва з освітя-
нами закладів освіти інших областей 
України	 (Волинська,	 Тернопільська,	
Хмельницька), Всеукраїнським фон-

У 2020 році виповнюється 15 років з дня заснування лабораторії духовного розвитку 
особистості, яка розміщена на базі престижного державного вищого навчального  закладу 
«Університет Григорія Сковороди в Переяславі».
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дом сприяння розвитку освіти та 
культури  «Добро».

•	 Проведення	 Всеукраїнських	 та	 Між-
народних конференцій на базі лабора-
торії духовного розвитку особистості 
ДВНЗ «Університет Григорія Сковоро-
ди в Переяславі».

•	 Поглиблення	 наукових	 досліджень	 із	
проблеми духовного розвитку особис-
тості, широке залучення магістрантів, 
аспірантів та докторантів до співпраці 
у даному напрямку.

•	 Активна	участь	ЛДРО	у	міжнародно-
му співробітництві з вузами щодо об-
міну досвідом роботи у царині вихо-
вання духовного потенціалу молоді.

Сьогодні лабораторія духовного розвитку 
особистості чимало зусиль приділяє станов-
ленню високого духовного потенціалу під час 
підготовки студентів до майбутньої педаго-
гічної діяльності. Необхідно, на наш погляд,  
сконцентрувати увагу не на зовнішній сторо-
ні, а на розбудові внутрішнього потенціалу, 
плеканні внутрішньої Людини, розкриваючи 
багатство досягнень людського духу. Цьому 
сприяють спецкурси, включені до системи 
професійної підготовки майбутніх фахівців. 
Так, на бакалавраті спеціальності «Дошкільна 
освіта» ДВНЗ «Університет Григорія Сково-
роди у Переяславі» в категорії «Дисципліни за 
вибором» студентам пропонується спецкурс 
«Виховання особистості на засадах христи-
янської моралі», у процесі роботи над яким 
майбутні педагоги усвідомлюють важливість 
духовно-морального виховання молодого 
покоління через залучення до християнської 
духовної традиції, починаючи з дошкільного 
дитинства. Спецкурс зорієнтований пере-
важно на духовно-моральне виховання дітей 
дошкільного віку в сім’ї. 

З огляду на актуальність окресленої про-
блеми та необхідність розширення поля 
реалізації духовно-морального потенціа-
лу особистості для студентів магістратури 
розроблено новий спецкурс, який більш де-
тально зорієнтований на  систему освітньої 
роботи закладу дошкільної освіти в цьому 
напрямку та професійне становлення май-
бутніх педагогів. До уваги пропонується 
фрагмент програми спецкурсу «Духовно-мо-
ральне виховання дітей дошкільного віку в 
освітньому просторі ЗДО».  

Мета. Сформувати в студентів компетент-
ності, необхідні для здійснення духовно-мо-
рального виховання дітей дошкільного віку 

як пріоритетного під час формування особис-
тості. Сприяти усвідомленню необхідності 
виховання високоморальної та високодухов-
ної людини, здатної жити за законами Добра, 
у гармонії з собою і навколишнім світом.

Програма	навчальної	дисципліни	(окремі	
модулі та змістове наповнення)

Модуль І. Теоретичні аспекти виховання 
духовно-морального потенціалу особистості.

Тема 1. Поняття про духовність. Духовна 
взаємодія людини з навколишнім світом.

Духовність як феномен людства. Структу-
ра духовного потенціалу та компоненти ду-
ховної культури особистості. 

Сутність та специфіка духовної взаємо-
дії особистості у системі «Людина – оточу-
ючий світ».

Тема 2. Погляди класиків педагогічної 
думки та сучасних вчених на духовно-мо-
ральне виховання підростаючого покоління.

Зарубіжні педагоги про важливість духо-
вно-морального виховання дітей дошкільно-
го віку.

Вітчизняні класики педагогіки про духо-
вно-моральне виховання дошкільників.

Сучасні дослідження проблеми духовно-
морального виховання підростаючого поко-
ління.

Модуль ІІ. Духовно-моральне виховання 
дітей дошкільного віку в системі роботи су-
часного закладу дошкільної освіти.

Тема. Система роботи з духовно-мораль-
ного виховання в освітньому процесі ЗДО.

Гуманно-особистісний підхід до вихован-
ня дошкільників.

Християнські цінності в духовно-мораль-
ному вихованні дітей дошкільного віку.

Засоби, форми та методи духовно-мо-
рального виховання дітей дошкільного віку в 
освітньому процесі закладу дошкільної освіти.

Інтеграція роботи ЗДО з родиною в духо-
вно-моральному вихованні дітей.

Отож опанування теоретичного матеріа-
лу потребує не тільки засвоєння знань, але й  
практичної	реалізації	у	різних	формах	(про-
ведення диспутів, конкурсів, семінарів-прак-
тикумів, зустрічей з цікавими людьми та ін.), 
а також неперервного самовдосконалення, 
постійного прагнення до ідеалу. Допомогти 
у цьому й покликана лабораторія духовного 
розвитку особистості, аби сучасні студенти, а 
в майбутньому фахівці, з гідністю виконали 
добровільно обрану ними педагогічну місію.


