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Формування духовного потенціалу у студентів-мовників 

 
У новому тисячолітті визначальним фактором існування молоді, яка 

вивчає іноземну мову, стає формування духовного потенціалу, в якому 
відображена міра можливостей актуалізації духовних сил особистості в 
цілеспрямованій соціокультурній діяльності. В умовах соціальних 
перетворень в Україні, які зумовлюють серйозні зміни у світогляду і 
духовному житті людства, зростає увага до духовного буття, проблеми сенсу 
життя та духовного самовизначення студентів мовних вузів. Проблема 
духовного потенціалу студента-мовника передбачає вивчення структури 
духовного утворення в контекстах вивчення іноземних мов, нормативно-
ціннісної сфери особистості. 

Державна національна програма “Освіта (Україна ХХІ століття)” визна-
чає стратегічну мету розвитку системи виховання молоді України: забезпе-
чення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, 
формування інтелектуального та духовного потенціалу як найвищої цінності 
нації. Тому, на цей час постає проблема спробувати домогтися оновлення змі-
сту професійної підготовки фахівців, які у контексті вимог сучасного соціаль-
ного буття забезпечують включення підростаючого покоління у соціокульту-
рну діяльність, актуалізують духовні сили молоді. Особливої уваги набуває 
проблема формування духовного потенціалу студентів-мовників, покликаних 
бути першими провідниками міжкультурного обміну. 

Розглядаючи духовний потенціал особи як інтегральну якість, яка відо-
бражає міру можливостей актуалізації духовних сил в цілеспрямованій соціо-
культурній діяльності, можна стверджувати, що в цьому духовному утворен-
ні синтезуються всі характеристики індивідуальної особистості в унікальну 
структуру, що визначається та змінюється в результаті адаптації до середови-
ща, яке постійно змінюється. Це дає можливість включити до структури ду-
ховного потенціалу особистості компоненти, в яких має місце високий рівень 
узагальненості “особистісних сфер”. Домінуючу роль у системі формування 
духовного потенціалу відіграє комунікативний компонент-реалізація комуні-
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кативної взаємодії викладача і студента. Духовне самовизначення особистос-
ті студента, який вивчає іноземну мову, відбувається на основі вироблення 
свого індивідуального відношення до всього соціокультурного простору. В 
індивідуальному міжкультурному просторі реалізується самосвідомість сту-
дента, його Я–концепція, а джерелом духовного потенціалу виступають са-
мопізнання, самовиховання та самовдосконалення. Навчально-виховний про-
цес у мовному вузі може виступати джерелом духовного потенціалу студен-
тів лише за умови реалізації гуманістичної мети професійної підготовки сту-
дентів, на основі цілісного відтворення змісту освіти. В основу відбору систе-
ми принципів формування духовного потенціалу студентів-мовників вкладе-
ні ідеї філософії сучасної освіти, які відповідають потребам суспільства і ві-
дображають закономірності сучасного вузівського навчально-виховного про-
цесу. 

Процес формування духовного потенціалу майбутніх фахівців іноземної 
мови органічно зв’язаний з проблемами соціально-педагогічних перетворень, 
які орієнтують на гуманізацію та демократизацію вищої освіти. Тому, слід 
зробити акцент на виділенні соціально-педагогічних умов, що забезпечують 
успішну реалізацію системи формування духовного потенціалу студентів мо-
вних вузів: орієнтація студентів на збереження та відродження інтелектуаль-
ного потенціалу українського народу; посилення гуманістичної функції на-
вчально-виховного процесу у виховані; розвиток професійної компетентності 
на основі включення студентів у соціокультурну діяльність. 

Визначення соціально-педагогічних умов формування духовного потен-
ціалу студентів-мовників дає уявлення про зміст системи вищих навчальних 
закладів, необхідних для забезпечення результативності організаційно-
методичної системи.  

Мета першого етапу формування духовного потенціалу студентів-
мовників – орієнтація студентів на гуманістичний смисл професії, збережен-
ня та розвиток інтелектуального потенціалу людини в контексті загальнолюд-
ських цінностей. Цілісне уявлення про актуальний стан та перспективи про-
блеми духовного потенціалу мистецтва країни, мова якої вивчається, дає мо-
жливість студентам виробити власні методологічні орієнтири, власну концеп-
цію духовного розвитку іншомовної країни. Цьому сприяють дидактичні 
умови вивчення матеріалу, які викликають потребу в активній взаємодії та 
постійній узгодженості двох видів досвіду: дидактично переробленого соціа-
льно-культурного досвіду, що існує у вигляді програмного матеріалу та осо-
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бистісного досвіду, що має в основі суб’єктно-суб’єктне спілкування і обумо-
влених ним ситуацій, що проявляються у формі саморозвитку.  

Другий етап формування духовного потенціалу студентів-мовників пе-
редбачає розширення морально-естетичного досвіду в іншомовному колекти-
ві на основі колективного естетичного аналізу художніх творів відомих інозе-
мних письменників, який грунтується на таких основних положеннях: мора-
льно-естетична спрямованість художнього образу виявляється в самому кон-
тексті твору, морально-естетична цінність художнього твору – багатогранна і 
залежить від повноцінності художнього сприйняття, основу повноцінного 
сприйняття та оцінювання художнього твору складає континуальність. 

Третій етап формування духовного потенціалу студентів-мовників перед-
бачає стимулювання творчої самореалізації у соціокультурній сфері. На цьо-
му етапі задля стимулювання творчої самореалізації враховується пошук ро-
зумного поєднання спокою та динаміки. Процес спілкування на практичних 
заняттях іноземної мови стимулюється спеціально розробленими вербальни-
ми та невербальними вправами в парах, рольовими іграми, елементами драми 
та груповими дискусіями. Практичні заняття з іноземної мови включають ни-
зку прийомів, спрямованих на поглиблення самосвідомості та креативності. 

Критерії сформованості духовного потенціалу студентів-мовників визна-
чаються як характеристики афективних, нормативно-регулятивних та поведі-
нкових компонентів студентів і включають такі показники, як здатність до 
емоційно-емпатичного реагування на культуру країни, мова якої вивчається, 
здатність до духовно-почуттєвого переживання, оціночно-критична здатність 
смаку та ідеал, характер світоглядової установки, узгодженість ідеального Я з 
актуальним Я, прагнення до творчої самореалізації в процесі вивчення інозе-
мної мови. 
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