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Формування духовності у студентів, зокрема у майбутніх юристів, є 
актуальною проблемою сьогодення. Це зумовлено, у першу чергу, осо
бливостями суспільних відносин, що нерідко характеризуються низьким 
рівнем духовного розвитку суб’єктів таких відносин. Напівпорожній 
внутрішній світ породжує негативні якості, що порушують гармонію 
у суспільстві: жорстокість, жадібність, безвідповідальність, агресивність. 
Для того, щоб уникати цих та інших негативних рис, необхідно спрямо
вувати молодь на формування у неї гуманістичного світогляду.

Що ж представляє собою духовність? Насамперед, це найвища цін
ність людини, яка презентує основні моральні та життєві орієнтири. 
Духовність -  «це рівень зрілої відповідальності особистості -  лідера, 
здатної пізнавати і творити світ з добром для людей, використовуючи 
гуманістичний підхід до задоволення суспільних потреб» [1]. Відповід
но, правник, як високоосвічена особистість з надзвичайно розвинутою 
правовою свідомістю, повинен бути морально сформованим та етично 
компетентним. Саме освіта надає імпульс людині для розвитку цих яко
стей, а також сприяє її самовдосконаленню та самовихованню.

Згідно з чинним законодавством сучасна освіта має бути спрямова
ною «на формування компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою 
своїх прав і обов’язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей 
громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства 
права, прав і свобод людини і громадянина» [3]. Ці компетентності 
повинні якісно реалізовуватися під час підготовки майбутнього юриста. 
Зокрема, вони мають проявлятися при формуванні його внутрішнього 
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світу, який стимулює всебічний розвиток, надає розуміння сенсу життя 
та призначення професійної діяльності.

Як же формується духовність студентів юридичного факультету? 
По-перше, слід відзначити наявність у навчальній програмі дисциплін, 
які сприяють формуванню гуманістичних ціннісних орієнтирів. Такі 
предмети, як філософія, історія культури, етика розширюють розуміння 
людського буття та взаємин між людьми. Крім того, вони сприяють 
усвідомленому включенню особистості в духовну культуру. До її струк
турних елементів відносять: знання ф ілософ ії законів В сесвіту, 
інтелектуальне осмислення історії людства, народних традицій, релігії, 
художньої літератури, мистецтва, дотримання норм вищої правничої 
етики, використання загальнолюдських цінностей у правовому полі [6, 
с.126]. На думку Л. Зеліско, «функції духовної культури, серед яких ми 
виділяємо осмислення юристом законів духовного світу, духовне 
піднесення, збагачення гуманістичним світоглядом, запобігання духов
ним стресам, осмислення духовного змісту юридичних законів, форму
ють у юриста найвищі духовні цінності, розвивають його духовну 
свідомість як захисника добра і милосердя» [2].

Не менш важливим у даному аспекті є розвиток моральної складової 
духовності, що також відбувається у межах освітнього процесу. Навча
ючись за правознавчим спрямуванням, студенти розвивають свою 
правосвідомість, поглиблюють знання законодавства, адже їхня майбут
ня професія безпосередньо пов’язана з нормативно-правовими та право- 
застосовними актами. Разом із тим, у юридичній діяльності надзвичайно 
важливе значення має моральна сторона правничої професії. Саме за
вдяки взаємодії та взаємному зв’язку права і моралі регулювання сус
пільних відносин стає більш ефективним, забезпечуючи узгодженість 
інтересів громадян із дотриманням принципів рівності та справедливос
ті.

По-друге, освітній процес містить таку складову, як виховання. Воно 
спрямоване на формування ціннісних орієнтирів під впливом викладачів, 
які в процесі навчання не тільки надають студентам нові знання, а й 
здійснюють виховну роботу. Це значною мірою закріплено в статті 54 
Закону України «Про освіту»: «Педагогічні, науково-педагогічні та на
укові працівники зобов’язані: настановленням і особистим прикладом 
утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зо-
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крема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, 
працелюбства»[3]. З огляду на цей аспект освіти слушною є думка 
Е. В. Стриги про те, що викладач повинен «формувати не тільки про
фесійні, але й соціально-особистісні компетенції, які передбачають на
явність активної громадянської позиції, соціального інтелекту, розвиток 
соціальної прогресії, міжособистісної комунікації для забезпечення 
якісної підготовленості до майбутнього працевлаштування»^].

По-третє, поширеною є думка, що освітній процес повинен склада
тися з трьох основних компонентів: наявність студента, викладачів та 
якісної матеріально-технічної бази. Але для ефективного навчання слід 
враховувати ще одну досить важливу складову -  позитивну налаштова- 
ність на навчальний процес, адже саме вона спонукатиме майбутнього 
юриста до розвитку та самовдосконалення. З одного боку, мотивація 
сприяє кращому засвоєнню знань, у результаті чого відбувається меха
нізм якісних змін -  перетворення недосвідченої людини на мудру та 
духовну особистість. З іншого -  «під впливом мотивації формується 
світоглядна позиція особистості, поведінкові реакції, внутрішній емоці
ональний стан, який впливає на уявлення людини не лише про навко
лишній світ, а і на власний внутрішній світ, на адекватну оцінку ситуації 
і адекватне її сприйняття» [4].

Загалом, основною проблемою юридичної освіти на сучасному ета
пі є виховання духовності юриста. Вона полягає у тому, що необхідно 
не тільки дати майбутньому фахівцеві певні знання, а й сформувати 
в ньому гуманістичний світогляд, який сприятиме використанню цього 
знання на благо. Збагачення духовного світу є пріоритетним для сучас
ного суспільства, а отже студенти повинні використовувати навчання як 
відправний пункт у формуванні своєї особистості та професійної ком
петентності.
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ЦІННІСНА ОРІЄНТОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 
ЗА ДОПОМОГОЮ  САМООСВІТИ

Політична, правова, моральна, інтелектуальна культура формується 
за допомогою постійного поповнення й відновлення знань. Йдеться не 
про нагромадження знань, а про більш глибоке оволодіння знаннями, 
їхню систематизацію, про проникнення в сутність суспільних явищ і про
цесів, про освоєння якомога більшого культурного простору. На все, що 
створюється в суспільному житті, накладають свій відбиток розум, 
почуття і воля людини, яка й творить культурний процес. Але людина 
не тільки продукт конкретно-історичних суспільних відносин, але й 
система, що саморозвивається, самоналаштовується, самоврядовується, 
саморегулюється. Тому, потреби людини в засвоєнні інформації не є 
незмінними -  вони змінюються як протягом історії всього людства, так 
і протягом життя окремої людини.

Задоволення пізнавальних потреб і інтересів, вдосконалення освіт
нього потенціалу і як вищу форму, саморозвиток, можливо здійснювати 
за допомогою самоосвіти особистості. Самоосвіта — це один із засобів 
реалізації внутрішньої свободи й у цілому самореалізації особистості.
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ПЕРЕДМОВА

В умовах багатовимірної трансформації українського соціуму великого 
значення набуває проблема суперечності взаємодії права і моралі в сучас
ному інформаційному суспільстві.

Дослідження взаємодії моралі і права у суспільному регулюванні завжди 
мали і мають важливе значення, оскільки без урахування їх багатоаспектно- 
і’о зв’язку система законодавства малоефективна. І хоча взаємодія і взаємовп
лив між правом і мораллю історично набувають різних форм, змісту і зна
чення, вони зберігають нерозривний внутрішній зв’язок.

Завдання, які виникають на сучасному етапі функціонування соціальної 
системи України, зокрема реформування правової системи, моральних основ 
життєдіяльності, повинні вирішуватися на основі самобутніх національних 
українських традицій з урахуванням здобутків інших культур, насамперед 
досвіду розбудови правових систем, імплантації до них загальноприйнятих 
моральних норм тощо. Окреслені питання вимагають всебічного осмислен
ня, яке можливе тільки за умови комплексного міждисциплінарного дис
курсу щодо діалектики взаємозв’язку між правом і мораллю. Це уможливлює 
виокремлення і обґрунтування ключових завдань і напрямів державної по
літики, а на їх основі -  розробку концепції взаємодії моралі і нрава з ураху
ванням національних традицій з метою подолання суперечностей, макси
мального узгодження потреб та інтересів особистості, соціальних спільнот 
та суспільства у цілому.

Сьогодні, безперечно, нагальною є проблема осмислення суспільних 
основ життєдіяльності, які повинні визначатися національними моральними 
орієнтирами і сучасними правовими стандартами з урахуванням усталених 
традицій морального і правового виховання, а також усвідомлення проблем 
взаємодії моралі і права у сучасному суспільстві, реальних можливостей 
впливу на суспільство правової системи й моралі з урахуванням зміни цін
нісних орієнтирів у сучасному світі.
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