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У період складних процесів 
національного розвитку, коли проблеми 
соціально-економічної й політичної 
розбудови країни все більше зачіпають 
молоде покоління, особливого значення й 
гостроти в суспільстві набувають питання 
морально-духовного виховання молоді.

На сьогодні одним з пріоритетів 
педагогіки є відродження вітчизняних тра-
дицій, духовних орієнтирів в освіті. Як 
свідчить практика, звернення до морально-
духовних засад – найбільш перспективне, 
оскільки пов’язане з духовним збагачен-
ням суспільства.

У наш час у молодіжному середовищі 
панує скепсис та індивідуалізм, культ спо-
живацьких цінностей. Для того, щоб моло-
де покоління прагнуло відшукати своє ко-
ріння, необхідно звернутися до вітчизня-
них витоків. Слід шукати таких шляхів 
впливу на особистість, які б спонукали за-
мислитися над способом життя, перегляну-
ти свої погляди й поведінку.

Зміст духовно-морального розвитку 
особистості визначається відповідно до на-

ціональних цінностей і набуває визначено-
го напрямку залежно від того, які цінності 
суспільство вважає для себе важливими в 
ту чи іншу історичну епоху.

У нас є тисячолітня скарбниця педаго-
гічного досвіду – християнська мораль. 
Звернення до християнського виховного 
ідеалу за сучасних умов, коли триває по-
шук шляхів духовного відродження нашої 
держави, необхідне, оскільки суспільство 
має потребу в освітніх моделях, які б забез-
печили морально-духовні компоненти в 
змісті освіти.

Проблема відродження морально-ду-
ховних цінностей майбутніх учителів му-
зичного мистецтва набуває особливої ак-
туальності в контексті пріоритетів і осно-
вних напрямів реформування вищої осві-
ти. У Концепції духовного розвитку 
України акцентується увага на важливості 
й першорядності духовної основи суспіль-
ного життя, бо саме духовному виміру 
належить пріоритетна роль у виборі моде-
лі розвитку українського суспільства: «У 
питаннях освіти і виховання, так само як і 

Відродження морально-духовних цінностей студентської 
молоді засобами хорового мистецтва

Багрій Т.Є.
викладач Мелітопольського державного педагогічного університету  
ім. Б.Хмельницького
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в царині політики та економіки, мають 
бути вироблені чіткі духовні принципи. 
Кожен має на своєму місці: на архієрей-
ській чи університетській кафедрі, у вузі 
чи школі, у храмі чи у парламенті – відпо-
відно до наших переконань, згідно зі Сло-
вом Божим і настановами нашого сумлін-
ня, діяти» [1].

Аналіз умов, які склалися у виховній 
практиці системи вищої освіти, дозволяє 
констатувати необхідність пошуку продук-
тивних шляхів реалізації можливостей му-
зичного мистецтва у відродженні мораль-
но-духовних цінностей особистості

Духовна музика є однією з форм худож-
нього пізнання світу. Про виховний вплив 
духовної музики писали з давніх часів у 
філософській, психологічній та педагогіч-
ній літературі, підкреслюючи благородну 
місію у вихованні різних сфер особистості, 
зокрема, моральної та естетичної. Відро-
дження духовної музики в сучасних умовах 
відбувається шляхом ґрунтовного, глибоко-
го вивчення духовної хорової спадщини.

Глибокий зміст творів духовної музики 
спонукає сучасних практиків використову-
вати їх в освітньому процесі закладів ви-
щої освіти. Доповнення змісту існуючих 
програм з музичного мистецтва творами 
духовної музики, розробка нових навчаль-
них спецкурсів реалізує потенціал духо-
вної музики, сприяє активному ставленню 
до життя й мистецтва.

Розвиток і збереження традицій хорово-
го співу здійснюється в освітній системі 
підготовки майбутніх вчителів музичного 
мистецтва на заняттях хорового класу. Про-
блема формування духовних цінностей сту-

дентів у процесі вокально-хорової роботи є 
особливо актуальною для теорії та методи-
ки музичного навчання. Використання 
жанру духовної музики в навчальному про-
цесі сприяє ознайомленню з християн-
ською культурою, стилістичними особли-
востями духовної музики. Популяризація 
високих зразків мистецької творчості спри-
яє формуванню атмосфери гуманності й 
духовності. Важко переоцінити роль хоро-
вого мистецтва та його вплив на формуван-
ня культурно-мистецького середовища.

Роль духовних творів у репертуарі сту-
дентського хорового колективу є значною, 
адже вони допомагають відчути трепетний 
релігійний дух, що вирізняється світлим, 
життєрадісним колоритом, теплими, лагід-
ними інтонаціями, гармонізує душевний 
стан людини; сприяють духовному зрос-
танню особистості; перетворюються на ас-
кетичну дисципліну, що спрямовує шлях 
людини до пізнання Творця. Керівнику 
хору слід виважено підходити до вибору 
репертуару духовних піснеспівів, врахову-
ючи художню цінність і поставлені вико-
навські завдання.

Отже, завдання педагогів насамперед 
полягає у розумінні, що християнська мо-
раль є тією опорою, духовним стрижнем, 
який допоможе відродити морально-духо-
вні цінності молодого покоління.
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