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встУП

Розбудова незалежної України й інтеграційні процеси, 
учасницею яких все активніше стає наша держава, вимагають 
підготовки фахівців, які б поєднували у собі високий профе-
сійний рівень і відповідні моральні якості. Значна відпові-
дальність за здійснення морального виховання студентської 
молоді покладається на вищі навчальні заклади. Цього вима-
гають сучасні нормативні документи: Закон “Про вищу осві-
ту” України (2002 р.), Національна доктрина розвитку освіти 
(2002 р.), Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвер-
дження Національної програми патріотичного виховання на-
селення, формування здорового способу життя, розвитку ду-
ховності та зміцнення моральних засад суспільства” (1999 р.), 
концепції “Громадянського виховання особистості в умовах 
розвитку української державності” (2000 р.) й “Національно-
патріотичного виховання молоді” (2009 р.).

Водночас, за свідченням численних вітчизняних і зару-
біжних аналітиків, рівень моральності сучасної української 
молоді не відповідає високим ідеалам, які протягом століть 
складалися в українському суспільстві. У молодіжному сту-
дентському середовищі все більшого поширення набуває деві-
антна поведінка. Її гострота і прояви вимагають від науковців 
пошуків ефективних форм та методів виховної діяльності. До-
свід морального виховання студентської молоді накопичений 
у педагогічній практиці зарубіжних країн, зокрема в США, 
яка має значні педагогічні здобутки щодо виховання толе-
рантності, поваги до особистості, залучення молоді до волон-
терської діяльності, популяризації активної громадської пози-
ції, лідерства та патріотизму. Вивчення і осмислення досвіду 
морального виховання в американських вищих навчальних 
закладах дає можливість глибше усвідомити аналогічні про-
блеми в українській вищій школі та підвищити ефективність 
вітчизняної виховної системи.
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