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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ МИЛОСЕРДЯ 
У СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

В статье рассмотрена проблема воспитания гуманной личности через формирование чувства милосер-
дия. Проанализирован студенческий возраст как особый период онтогенетического развития, когда личность 
приобретает профессиональные знания, умения и навыки. Формирование чувства милосердия касается не-
посредственно социальных качеств личности, которые проявляются в действиях, поступках, отношении к 
окружающим. Именно благодаря этим проявлениям можно понять внутренний мир личности, ее духовные и 
индивидуально-личностные качества. Отмечено, что студенческий возраст является периодом становления 
и дальнейшего развития социальной активности, конкретизации дальнейших жизненных планов.

Ключевые слова: милосердие, студенческий возраст, социальность, социальная активность, обществен-
ные ценности, потребность.

In the article is shown the problem of education humane personality through the formation of a sense of charity. It 
is analised students’ age as a special period of ontogenetic development, when a person acquires not only professional 
knowledge, and skills. The sence of charity   formation  is connected with the social qualities of the personality, which 
are appeared in actions, attitudes towards others. According to these developments we can understand the inner world 
of personality, their spiritual and individual-personal qualities. Students age is a period of formation and further de-
velopment of social activity, the concretization future life plans.
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Підвищення ефективності будь-яких процесів, зокрема соціалізації студентської молоді, 
потребує активної уваги з боку суспільства. Набуття соціальних якостей студентською молод-
дю здійснюється через формування індивідуально-особистісних якостей і загальний розвиток 
особистості, що відповідає суспільній перспективі та уможливлює соціальні трансформації. 
За таких обставин, актуальною стає соціалізація студентської молоді – прогресивної частини 
нової генерації, яка опановує інформаційне багатство людства та буде визначати перспективу 
розвитку країни в майбутньому.

Наукові підходи до формування гуманної особистості в сучасних умовах розроблено 
в дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних філософів, педагогів, психологів минуло-
го та сучасності. Зокрема, соціальну зумовленість процесу формування особистості вивчали  
О. Андреєва, І. Андреєвський, Л. Беленчук, І. Бех, В. Бочарова, C. Bардумян, Ф. Гідденс, 
А. Гуревич, В. Данилова, М. Демков, І. Звєрєва, А. Капська, К. Колтакова, І. Кон, С. Коно-
шенко, С. Курінна, Д. Лебедєв, М. Лукашевич, С. Омельченко, М. Пирогов, М. Сакурова,  
В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, К. Ушинський та ін. Значущості набуває соціальне ви-
ховання студентської молоді, яка вирізняється соціальною активністю, переймається вибором 
життєвої стратегії, вибудовує життєві плани тощо. Так, дослідження різних аспектів вихо-
вання, особистісного розвитку студентства в умовах ВНЗ вивчали В. Баженов, В. Бочаров, 
Б. Брилін, М. Головатий, М. Ільчиков, В. Лісовський, В. Литвинович, Ф. Маков, З. Моркунас, 
Є. Старовойтенко та ін. До того ж, учені зазначають, що важливими в умовах сьогодення є 
питання, пов’язані з наданням допомоги самотнім людям похилого віку, дітям-сиротам, хво-
рим, а також з облаштуванням притулків для людей без визначеного місця проживання, тва-
ринам тощо. Метою нашої статті є висвітлення особливостей формування почуття милосердя  
в студентської молоді.

З огляду на визначену проблему, ми розглядаємо проблему виховання соціальної спрямо-
ваності особистості, адже, на думку Н. Вишнівської, тут поєднується два аспекти: 1) духовно- 
емоційний (позитивні співпереживання, співчуття, причетність, турбота про інших, прак-
тична допомога іншим та негативні замкнутість, байдужість, відлюдність, показне співчуття, 
холодна філантропія); 2) конкретно-практичний – прагнення допомогти конкретній люди-
ні або суспільству щодо розв’язання соціальних проблем. Зокрема не йдеться про жалість,  
а стосується життєвої позиції особистості молодого покоління. Процес формування почуття 
милосердя стосується безпосередньо соціальних якостей особистості, що виявляються у діях, 
учинках, ставленні до інших. За цими проявами можна зрозуміти внутрішній світ особис-
тості, її духовні та моральні якості, що створюють можливості не лише пізнання соціальних 
якостей особистості, а й формувального на них впливу [1].

На нашу думку, почуття милосердя є тим механізмом, що спонукає особистість до бла-
годійності. Ще минулого століття М. Бердяєв, М. Вебер, П. Флоренський та ін. доводили, 
що благодійна діяльність зумовлена розвитком потребово-мотиваційної сфери особистості, 
адже доброчинність, милосердя і співчуття за своєю сутністю є соціальними явищами. Тому, 
використовуючи принципи гуманності та взаємодопомоги, має бути створено соціально- 
педагогічні умови для формування духовної сфери особистості, моральної спрямованості її 
психічної діяльності, інтересів, поглядів, думок, чеснот, соціальної позиції. Серед цього роз-
маїття формуються особистісні та суспільні чесноти: доброта, увага, чуйність, милосердя, 
толерантність, доброчесність, чесність, повага, правдивість, справедливість, гідність, повага 
до людей, благородство, вірність, мужність, великодушність, витримка, достоїнство, щирість, 
жертовність, скромність, сміливість, співчуття, працелюбність, бережливість тощо. До того 
ж, їх формування пов’язано емоційно-чуттєвою сферою особистості через її психіку. Від цьо-
го залежить прийняття або відмова від благодійної діяльності, оскільки примусити до проя-
ву почуття милосердя неможливо. Це має відбутися усвідомлено та стати власним мораль-
ним надбанням. З огляду на вищезазначене, необхідно зауважити, що формування почуття 
милосердя у студентської молоді в процесі благодійній діяльності неможливо здійснити без  



77

СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

розв’язання проблеми морального формування особистості загалом, її життєвої позиції та 
соціальної активності.

Разом з тим, на думку І. Беха, означений процес може ускладнюватися через супереч-
ність між невпинно зростаючими вимогами до моральної вихованості особистості та невідпо-
відністю використання з цією метою методичних засобів [2]. Широко застосовані у виховній 
практиці методи (привчання, заохочення, покарання тощо) реалізують теоретично невиправ-
дану, проте дієву стимул-реактивну схему. У результаті відбувається культивування моралі в 
молодіжному середовищі, орієнтованої на зовнішнє підкріплення її соціальної значущості. 
Мораль, як поведінка, що передбачає самовинагороду, перестає бути для нього властивою. 
Це можна пояснити тим, що уявлення про волю як діяльність суб’єкта, що здійснюється на 
засадах усвідомленої необхідності, залишаються не перетвореними у конкретно-психологіч-
ні закономірності. Отже, неможливо розв’язати проблему свідомого сприйняття особистістю 
певних моральних норм, що має здійснюватися відповідно до вольового спонукання. 

Так, І. Бех розкриває принципові положення розкриття психологічного механізму вольового 
спонукання. На його думку, воля є … первинною динамічною основою психічного життя, ста-
дією оволодіння процесами поведінки; усвідомленим прагненням, способом породження окре-
мих компонентів самосвідомості загалом, як інтелектуально-афективної єдності [2].

Процес свідомого вияву милосердя відбувається через оволодіння зовнішньою ситуацією  
на засадах емоційного переживання, а вже потім, як результат, тобто внутрішня, рефлексійно-
вольова діяльність, готовність втілення її в реальну поведінку. Від того, наскільки сильно у 
суб’єкта розвинена воля, залежить рівень його морального розвитку. Через багаторазові повто-
рення морального вчинку довільний механізм спонукання перетворюється в постдовільний та 
характеризується ознаками, що відповідають бажанню. У цьому контексті моральний вчинок 
набуває форми звички. Між моментами вольового рішення і становлення звички відбувається 
довготривала діяльність переходу від волі, як первинного мотиваційного чинника, до невольо-
вого за психологічною структурою мотиву вчинку [7]. Вчинок є милосердям, що сприймається 
та усвідомлюється активним суб’єктом як суспільний акт та прояв суб’єкта, який виказує став-
лення людини до оточуючих. На відміну від імпульсивних дій, вчинок здійснюється відповід-
но до прийнятого наміру. Вчинок є елементом поведінки, що підпорядкований мотивам і меті  
діяльності людини. Через нього виявляється ціннісна сутність особистості – її провідні  
потреби, ставлення до навколишньої дійсності, характер, темперамент, а також такі риси осо-
бистості, як наполегливість, лицемірство, відвертість, замкненість тощо. Відповідно до соціаль-
них, етичних та правових норм, вчинок оцінюють як моральний/аморальний, чесний/нечесний,  
героїчний/боягузливий тощо. Проте милосердя стосується безпосередньо моральності осо-
бистості, що містить не лише знання про моральні та духовні цінності, а й прагнення їх на-
слідувати. Важливим у цьому контексті є вміння керуватися в житті вищими духовно-мораль-
ними принципами, усталеність вияву моральних якостей, турботливість та доброзичливість, 
соціальна активність, спрямована на благо нужденних [7].

Цього можна досягти за умови керованого впливу на становлення особистості  
соціальних інституцій – сім’ї, навчально-виховних та загальноосвітніх навчальних закла-
дів, ВНЗ та громадських молодіжних організацій. Так, підвалини поняття «милосердя» 
закладають ще в ранньому віці, а головний етап їхнього розвитку і вдосконалення при-
падає на підлітковий та юнацький вік. У нашому дослідженні – це студентський вік, що 
вирізняється вищим загальним та освітнім рівнем, значним прагненням до знань, висо-
кою соціальною активністю, а також досить гармонійним поєднанням інтелектуальної та  
соціальної зрілості.

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, студент 
(слухач) – це особа, яка в установленому порядку зарахована до ВНЗ і навчається за денною 
(очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певного 
освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів [4].
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Студентський період життя людини – це переважно період пізньої юності або ранньої 
дорослості, для якого є характерним оволодіння різноманіттям соціальних ролей дорослої 
людини, отриманням права вибору, набуття певної юридичної та економічної відповідаль-
ності, можливості долучення до різних видів соціальної активності (навіть до державного 
рівня), здобуттям вищої освіти та опануванням професією. Головними сферами життєдіяль-
ності студентів є професійне навчання, особистісне зростання та самоствердження, розвиток 
інтелектуального потенціалу, духовне збагачення, а також моральне, естетичне та фізичне 
самовдосконалення [6]. У цей період формується, на думку З. Слєпканя, частина ядра особис-
тості студента – її багатство/бідність у прагненнях і задумах, духовність/бездуховність, мо-
ральність/аморальність, гідність або рабська покірливість і пристосуванство, сила/слабкість 
духу або характеру, працьовитість/лінощі й апатія, корисливість/безкорисливість [8].

На суспільний розвиток та становлення особистості звертав увагу Б. Ананьєв, вважаючи 
студентський вік особливою онтогенетичною стадією соціалізації індивіда [1]. Ми можемо 
стверджувати, що виховання спеціаліста, суспільного діяча та громадянина, опанування та 
консолідація багатьох соціальних функцій, формування професійної майстерності – не є за-
вершеним у разі відсутності такої суспільно-моральної якості, як милосердя, що свідчить 
про духовне багатство особистості. Окрім того, ВНЗ як освітньо-виховне середовище є від-
критою, мобільною соціально-педагогічною структурою, що надає можливість студентам на-
бувати соціального досвіду. Це стосується доброчинності, громадської діяльності. Потрібно 
зазначити, що доброчинна діяльність розширює світогляд, сферу спілкування, джерела отри-
мання соціального досвіду та спеціальні навички здійснення благодійної діяльності, забез-
печує рівновагу між тривалістю, масштабами благодійної допомоги та потенційними можли-
востями студентів.

Так, А. Капська вважає, що до благодійної діяльності має бути залучений кожний сту-
дент, адже її здійснюють у процесі позааудиторної діяльності, що створює можливості для 
накопичення досвіду небайдужого, турботливого, безкорисливого ставлення до людей [5].

Завдяки залученню студентів до благодійної діяльності налагоджуються зв’язки ВНЗ із 
багатьма соціальними інституціями (благодійними організаціями, фондами, недержавними 
громадськими організації, які займаються доброчинністю). Формування почуття милосердя 
у студентської молоді під час благодійної діяльності потребує розв’язання проблеми комп-
лексного підходу до процесів формування особистості та набуття студентами професійних 
знань, умінь і навичок; встановлення суб’єктно-суб’єктної взаємодії науково-педагогічних 
працівників (кураторів) зі студентами; інтеграції організованого виховного впливу з боку ку-
раторів студентських груп і студентського самоврядування; налагодження співпраці ВНЗ з 
іншими інституційними партнерами. До того ж, нагальною потребою є розроблення методич-
них рекомендацій, навчально-методичних посібників, програм елективних спецкурсів щодо 
системного формування в студентської молоді морально-духовних якостей, знань, умінь та 
навичок, здібностей, необхідних для прояву морального вчинку тощо.

Відсутність позитивної мотивації студентів до благодійної діяльності, низький рівень 
правової обізнаності та змісту благодійництва, недосконала система використання її потен-
ціалу з боку ВНЗ як професійної практики, окремі особистісні негативні стереотипи щодо 
благодійництва як у науково-педагогічних працівників, так і в студентів – це не повний пере-
лік ускладнень на шляху формування почуття милосердя.

Таким чином, формування високоморальної особистості пов’язано з розвитком свідомо-
го прагнення людини до добра, пробудження в ній любові, співчуття, жалю, здатності співпе-
реживати, вияву дієвої участі, милосердя й турботи про оточуючих. Тому ВНЗ мають приділя-
ти значну увагу формуванню в студентів почуття милосердя як важливої морально-духовної 
якості людини, оскільки цей процес відображає як ціннісне ставлення до себе, так і взаємо-
дію особистості зі соціумом на основі морально-духовних цінностей. Почуття милосердя має 
бути діяльним, а процес його формування – соціально-педагогічним.
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