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Актуальність дослідження визначається потребами в оновленні суспільства, з 

погляду гуманістичних ідеалів, на основі культурних загальнолюдських цінностей, 

посиленні процесів інтеграції, в тому числі в галузі культури і вищої освіти. Наука, 

філософія, мистецтво, література, освіта, мораль – усе це залучається до глобального 

світового процесу, в якому відбуваються і обмін духовними цінностями, і народження 

нових духовних цінностей (зокрема – ноосферних). Процеси інтеграції, враховуючи їх 

глобальний характер, сприяють зближенню культур, їх взаємозбагаченню. Це викликає 

побоювання, щодо втрати своєрідності окремих культур, й зумовлює посилення 

етнонаціональних процесів та повернення до історичних й культурних джерел.  

Мета дослідження: визначити основні ідеї впровадження педагогіки розуміння М. 

Палтишева в умовах сучасної вищої освіти, з урахуванням ноосферного підходу до 

формування духовної культури у вищій школі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Питання ноосферного підходу до 

формування духовної культури у студентів ВНЗ в тій, чи іншій мірі досліджуються 

такими вченими (Т.В.Калініна, Н.В.Маслова, М.В.Полякова, Г.П.Сікорська, А.І.Субетто, 

Ю.О.Сушкова, Т.Н.Янкова та ін.). 

Ноосферна культура – це система духовних і матеріальних цінностей, заснована на 

творчій діяльності, яка сприяє гармонізації відносин між суспільством і природою. Її 



особливість – спрямованість на розуміння духовних та матеріальних цінностей, що ведуть 

до розв'язання глобальних суперечностей. Ноосферна культура включає в себе різні види 

цінностей – загальнолюдські, економічні, політичні, духовні, естетичні тощо [8, с. 146]. 

Духовна культура формується за допомогою духовних та моральних цінностей, які 

засвоєні людьми і функціонують у різних видах діяльності, найбільш точно відображаючи 

ситуацію в суспільстві і систему духовних цінностей. 

Розвиток духовної культури ноосферної цивілізації передбачає переклад цінностей 

загальнолюдської духовності і моралі в сферу практичної діяльності людини, оскільки 

загальнолюдська духовність існує як якийсь ідеал й реально втілюється в життя тільки 

окремими індивідами. Відтак, необхідно формувати духовні цінності в індивідів, завдяки 

яким духовність стала б дійсно внутрішнім критерієм сформованості особистості, тому в 

ноосферній цивілізації існує зростаюча потреба в духовності, як внутрішній системі 

цінностей для кожної людини. Цінності спрямовані на розвиток в кожному індивідуумі 

особистої відповідальності за порушення гармонії у взаєминах суспільства і природи, 

відповідно, на основі цих цінностей формується суспільна свідомість і духовність. 

У педагогічній науці та педагогічній практиці існують протиріччя між потребою 

суспільства в особистості, що усвідомлено будує свою діяльність відповідно до ідей сталого 

розвитку суспільства, і недостатньою орієнтацією системи вищої освіти на ноосферний підхід 

у духовному вихованні студентів.  

Позиція ноосферного підходу, по-перше, сприяє формуванню нової світоглядної 

освітньо-виховної парадигми, під чим розуміється зміна системи цінностей, пріоритетів, 

ідеалів сучасної освіти та виховання;  

по-друге, здійснює теоретико-світоглядний внесок у розробку цілей сучасної освіти і 

виховання, набуває соціально-особистісної спрямованості, випереджаючий характер і 

орієнтується на розвиток планетарного мислення особистості;  

по-третє, оновлює зміст освіти та виховання відповідно до ноосферних ідей, понять, 

термінів, що відображають творчу, гуманістичну, духовно-моральну спрямованість 

сучасної педагогічної науки і практики;  

по-четверте, розкриває ноосферну спрямованість сучасної вищої освіти, що 

визначається її орієнтацією на узгоджений, гармонійний розвиток природи, людини і 

суспільства;  

по-п'яте, доповнює історико-педагогічне та науково-теоретичне обґрунтування 

фундаменталізації вищої освіти, яка спрямована на взаємозв'язок природничо-наукового і 

гуманітарного знання [5]. 

До основних понять ноосферного підходу вчені В.С. Ежов та І.В. Балабан [1] 



відносять наступні:  

 ноосферизація – це процес формування нової науково-світоглядної системи, тобто 

ноосфери, в якій розумна діяльність людини стає вирішальним чинником розвитку 

природи, людини і суспільства; 

 ноосферний розвиток – усвідомлено керований, телеологічно-орієнтований 

розвиток природи, людини, суспільства, при якому задоволення життєвих потреб 

населення здійснюється без шкоди для інтересів майбутніх поколінь і Всесвіту; 

 ноосферна освіта – процес навчання і виховання, спрямований на формування 

розуму людини. Основна функція ноосферної освіти – формування ноосферної людини з 

притаманним їй ноосферним мисленням і ноосферною свідомістю; 

 ноосферне виховання розуміється як процес формування розумної особистості, що 

володіє найвищим внутрішнім духовним, інтелектуальним і культурним змістом, здатної до 

самовдосконалення та саморозвитку, а у своєму активному житті – до розумної поведінки 

щодо природи, суспільства і людини; 

 ноосферна свідомість – розумна свідомість індивіда, спрямована на кооперативну 

взаємодію з природою та іншими людьми, засновану на усвідомленні людиною себе як 

частини природи і своєї приналежності до всього людського роду протягом його історії; 

 ноосферне мислення – формування розумного, гармонійного, цілісного, екологічно 

здорового типу мислення, яке може дати людині цілісну картину світу і здатне стати 

інструментом вирішення глобальних проблем людства; 

 ноосферний світогляд характеризується розумною і духовною установкою на 

критичний аналіз застарілих світоглядних смислів і цінностей і на обґрунтування 

перспектив та переваг нових ціннісно-світоглядних орієнтирів, які програмують можливі і 

дійсні зразки поведінки, спілкування і діяльності особистості, соціальних груп і 

суспільства в цілому в нову історичну епоху; 

 ноосферизація освітньо-виховної діяльності – процес трансформації освітніх установ, 

навчальних стандартів, навчальних програм, сфери управління освітою, спрямований на 

формування розумної (ноосферної) людини [1]. 

До провідних принципів ноосферного підходу можна віднести наступні:  

 принцип цілісності ноосферної освіти передбачає усвідомлення суб'єктами різних 

рівнів свого планетарно-космічного середовища (ноосферної реальності) як свого 

власного ноосферного (духовно-матеріального) тіла; 

 фундаментальність освіти традиційно розуміється як поєднання в рамках, наприклад, 

університетської освіти природничо-наукового і гуманітарного знання в найголовніших 

фактах, емпіричних узагальненнях і закономірностях; 



 принцип гуманізації та екологізації освіти передбачає не стільки збільшення 

кількості відповідних дисциплін (екстенсивний підхід), скільки екологічну та антропно-

аксіологічну орієнтацію ноосферної освіти і виховання; 

 принцип розвиваючої освіти розуміється в більш широкому контексті, ніж це має 

місце в рамках розвиваючого навчання. Він розкриває здібності кожної людини з метою 

розуміння всього багатства світової культури й окрім теоретичного навчання передбачає 

використання різноманітних форм практичного буття людини. 

За рамками проблематики духовного виховання та формування духовної культури 

особистості залишається проблема сукупності і єдності значення ноосферного світогляду 

та якості думки, як основних факторів людини майбутньої епохи. Традиційно 

вітчизняними вченими формування духовної культури розглядається як взаємодія, 

співпраця вихованця і вихователя. Коли йдеться про духовне виховання молоді 

(студентів), провідна роль належить внутрішнім силам вихованця як особистості. Зусилля 

викладачів повинні бути спрямовані на збереження, збагачення і розвиток цих сил, а не на 

формування якоїсь стандартної особистості. 

В умовах ноосферного підходу до формування духовної культури у студентів ВНЗ 

залишаються актуальними ідеї, запропоновані педагогами – новаторами у ХХ столітті 

(Ш. А. Анонашвілі, Е. М. Ільїн, С. М. Лисенков, М. М. Палтишев, В.О. Сухомлинський, 

В. Ф. Шаталов та інші). Наприклад, В.О.Сухомлинський визначав виховання як 

«багатогранний процес постійного духовного збагачення і оновлення – вихованців 

(студентів) і вихователів (викладачів), причому цей процес характеризується глибокою 

індивідуальністю явищ». В.О. Сухомлинський вказує, що «Виховання – це, насамперед, 

постійне духовне спілкування вихователя і вихованця» [6, c. 149]. 

У цьому аспекті особливий інтерес викликають праці М. М. Палтишева та його 

концепція педагогіки розуміння, яка відповідає вимогам ноосферного підходу й може 

бути адаптована для впровадження в умовах сучасної вищої освіти, з метою формування 

духовної культури студентів [3], [4].  

Про Миколу Миколайовича Палтишева писали вчені (Ю. К. Бабанський, 

Б. С. Гершунський, В. В. Паламарчук,М. М. Поташник, А. В. Усова та ін.), журналісти 

(Юрій Дуров, Марина Шанигіна та ін.), була велика публікація в енциклопедичному 

довіднику "У світі професій" та багато інших.  

В наш час у вчених і педагогів-практиків не зменшується інтерес до праць і науково-

практичних доробок М. М. Палтишева. За часи науково-практичної педагогічної 

діяльності він надрукував понад 170 науково-методичних праць, виступив більш ніж на 70 

конференціях, з'їздах вчителів, на Асамблеї ЮНЕСКО в Парижі, видав 11 книг і брошур, 



серед яких три найвідоміші: "Гармонія уроку", "Педагогічна гармонія", "Секрети 

практичної профтехпедагогіки". Автор поетапної системи навчання, яка була визнана 

Академією педагогічних наук СРСР, та Академією педагогічних наук України. Щороку 

(1982-1989) він проводив більше 300 відкритих уроків, які відвідало близько 30 000 

вчителів. Його учні неодноразово ставали переможцями олімпіад з фізики. У нього багато 

нагород і відзнак, зокрема Народний вчитель СРСР (1987), єдиний в Одесі Народний 

вчитель СРСР (один з чотирьох на Україні). 

М.М. Палтишев ввів у навчальний процес поетапну систему навчання (1982), яка була 

поширена в навчальних закладах СРСР, Японії, Франції, Німеччини, Куби, Монголії. Першим 

в країні почав проводити уроки-вистави із застосуванням музики, поезії та живопису. 

Проводив показові відкриті уроки у всіх республіках СРСР, а також у Монголії, В'єтнамі, 

Японії та Німеччині. 

Його ідеї актуальні і в наш час, оскільки в останні десятиліття все важче 

порозумітися викладачам і студентам, адже розвиток технологій, пріоритетів та інтересів 

призводить до збільшення розбіжностей й виникнення непорозумінь, особливо це 

стосується викладачів старшого покоління, яким складно пристосуватися до сучасних 

реалій й адаптувати свою систему викладання до вимог часу, наприклад перехід до 

дистанційного навчання, створення віртуальних лабораторій, проведення відео 

конференцій.  

Також викладачі не завжди враховують, що під впливом сучасного життя і 

технологій змінились як вимоги до освіти, так і самі студенти – вони вже не такі як були 

двадцять-тридцять років назад. Сучасна молодь більш інформована, кожен з них – 

особистість вільна й успішна. Це вимагає нових підходів до викладання і виховання у 

ВНЗ, застосування інноваційних технологій та методів навчання і виховання. 

Виховна робота у ВНЗ починається з визначення духовних і моральних потреб 

молоді. Соціологічні і психологічні дослідження довели, що переважна більшість 

студентів має таку ієрархію потреб: потреба у професійному самовизначенні, набутті 

певної свободи і можливості прийняття самостійних рішень, задоволення особистих 

культурних потреб, наявність кола спілкування, вирішення проблеми дозвілля та 

побутових проблем. 

Відповідно до означених потреб, студент ВНЗ постійно перебуває у виховному 

середовищі, виховні завдання вирішуються під час навчальних (аудиторних) і 

позааудиторних занять, кураторських годин, освітніх та виховних заходів.  

З метою формування духовної культури студентів, відповідно до концепції               

М.Палтишева, ми розробили ряд виховних заходів, проводили екскурсії 



культурологічного й духовного змісту, наприклад екскурсії культурними та історичними 

місцями Одеси, музеям, галереям. По завершенню екскурсій проводились бесіди духовно-

морального змісту, круглі столи з обговорення історичних подій і постатей, їхньої ролі у 

формуванні сучасної культури, духовності суспільства, їхнього впливу на розвиток сучасної 

України та формування економічної культури (наприклад внесок градоначальників Одеси 

різних часів у розвиток економіки і культури регіону). Також студенти відвідували 

театральні вистави, концерти класичної музики, виставки сучасного та класичного 

європейського й українського живопису, знайомились з життям і творчістю одеських 

художників, композиторів, письменників та поетів. Ми не тільки долучали молодь до 

скарбниці вітчизняного й зарубіжного мистецтва, а й наголошували на його духовній 

складовій, моральному підтекстові.  

Висновки. Результати проведеного дослідження довели, що не слід недооцінювати 

роль виховання духовної культури у професійному становленні молоді, адже саме від 

того, якими принципами будуть керуватися у своїй професійній діяльності майбутні 

фахівці, залежить майбутнє нашої держави. 

Проаналізувавши теоретичні основи педагогіки розуміння М. М. Палтишева ми 

вважаємо, що сучасний підхід до викладання у ВНЗ має відповідати реаліям часу і 

вимогам, які висуває суспільство. Викладач повинен намагатися зрозуміти особливості 

кожного студента, його соціальне становище, склад сім'ї емоційний, психологічний тип, 

захворювання тощо. Молоді нової формації потрібні заняття за стінами аудиторії, які б 

викликали в них інтерес, радість, спонукали до творчості. Студенти повинні знати, що їх 

розуміють, підтримують, люблять, а педагогіка розуміння може стати основою розвитку 

сучасної вищої школи.  
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