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ВСТУП 

Соціальне оздоровлення суспільної моралі та покращення 

морального виховання підростаючого покоління в значній 

мірі залежить від сформованості моральної культури 

вчителя.. Процес формування моральної культури соціуму 

інтегрує усі без винятку виховні підсистеми, оскільки по мірі 

розвитку демократизації суспільного життя моральна 

регуляція соціальних процесів все більше стає провідною по 

відношенню  до  правової  нормативної  регуляції поступаль-

ного розвитку суспільства. 

Суспільні претворення на шляху демократизації 

соціальних процесів вимагають від системи освіти розробки 

найбільш новітніх технологій формування моральної 

культури майбутніх учителів у відповідності до потреб 

сучасності. Соціально-політичні суперечності, що мають 

місце у нашому суспільстві загрожують досягненню 

стабільності суспільного життя. Вони пов’язані, насамперед, 

з низьким рівнем суспільної свідомості у різних її проявах і 

формах, серед яких моральна свідомість відіграє провідну 

роль.  

В сучасних умовах, коли все більше загострюються 

проблеми культурного і духовного відродження України, 

формування моральної культури майбутніх учителів  слід 

розглядати як найголовнішу передумову становлення 

української державності. Для педагогічної науки все більш 

очевидною постає проблема недостатньої теоретичної 

визначеності мети, завдань і змісту морального виховання 

молоді і юнацтва. Більш детальної розробки потребують 

також питання розвитку соціокультурної та духовної сфер 

особистості і всього суспільства. 

Оптимізація навчально-виховного процесу в підготовці 

підростаючого покоління, яке має бути гідним ідеї розбудови 

відкритого,  гуманного  демократичного  суспільства, немож-

лива без вирішення проблеми удосконалення професійної і 
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морально-психологічної підготовки  вчителя до педагогічної 

діяльності. 

Сучасні процеси реформування системи освіти 

передбачають розробку теоретико-методологічних засад 

формування особистості майбутнього керівника 

педагогічного колективу, здатного до саморегуляції своєї 

діяльності та поведінки в умовах вільних, відкритих 

соціальних відносин. Тому постає завдання розробки 

теоретичних і методичних питань формування внутрішніх 

моральних механізмів, що активізують формування 

моральної свідомості, потребнісно-мотиваційної сфери, 

об’єктивно виважених моральних суджень, переконань та 

форм поведінки керівника системи освіти.   

Актуальність проблеми формування моральної культури 

майбутнього керівника педагогічного кролективу пов’язана: 

по-перше, з необхідністю гуманізації системи освіти, 

наукового пошуку, забезпечення того, щоб нові наукові 

розробки в галузі природничих та суспільних наук 

спрямовувались насамперед на примноження суспільного 

блага. По-друге, демократизація суспільних відносин, як 

соціальна цінність має слугувати соціальному та моральному 

прогресу суспільства, забезпечувати соціальну стабільність, 

запобігати різним непорозумінням і соціальним конфліктам, 

що можливе за умови активізації морально-психологічного 

людського чинника. 

Актуалізація та покращення системи морального 

виховання в освітніх структурах вкрай необхідні для 

морального оздоровлення суспільства. Але все це можливе 

завдяки удосконаленню процесу формування моральної 

культури майбутніх учителів, як потенційних представників 

інтелектуальної та управлінської еліти суспільства. Оскільки 

―мораль, моральність, етитка як у їх теоретичному сенсі, так і 

в практичному застосуванні має таку ж реальну фактичну 

силу, яка може змінити ситуацію, як і конкретна дія‖ 
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[82, c. 194]. Підвищення соціокультурного та морально-

психологічного рівня майбутнього керівника в системі 

освіти, розвиток його морально-естетичних та духовних 

потреб важко переоцінити в активізації людського фактору з 

тим, щоб розбудувати на демократичних і гуманістичних 

засадах дійсно відкрите, процвітаюче суспільство. 
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                                             РОЗДІЛ I  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ                                    

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 
 

1.1. Морально-етичні засади професійної 

підготовки вчителя 

Моральна культура педагога є найголовнішою 

передумовою не лише оволодіння педагогічною 

майстерністю, але й загального професійного 

самовдосконалення. Така закономірність зумовлена 

декількома обставинами. По-перше, моральна культура 

майбутніх учителів є невід’ємною частиною духовної 

культури суспільства, студентська молодь покликана 

розширювати та примножувати її соціально-культурний 

зміст. По-друге, зростання моральної культури вчителя 

сприяє його чинному ставленню не лише до об'єктів, що 

мають соціально-культурний зміст, але й до наукових знань, 

що містять в собі безцінні надбання соціокультурного 

досвіду людства. 

Враховуючи глибокий зміст поняття "моральна культура", 

її виховання на особистісному рівні розглядається не лише як 

один з напрямків загального виховного процесу, а як цілісний 

інтегрований механізм повноцінного розвитку і становлення 

соціалізованої особистості. "Стратегія виховної дії щодо 

розвитку особистості студента, — зазначає І. Д. Бех, — має 

видобудовуватись із основного соціокультурного постулату 

сучасності. Головною справою людства, нормою його життя 

виявляється вирішення моральних проблем. Це для багатьох 

із нас незвичайна позиція, але вона єдино правильна. Наші 

нинішні негаразди (і економічні в тому числі) — результат 

нехтування цим постулатом. Отже, всі зусилля мають бути 

спрямовані на те, щоб організація життєдіяльності молодої 

людини була вчинковою‖ [15, с. 14]. Таким чином, 

наголошується на необхідності визначення соціальних і 
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моральних завдань, що ставить соціум перед студентською 

молоддю, вирішення яких відкриє простір для дослідження 

більш часткових, ситуативних проблем удосконалення 

системи освіти і, зокрема, формування моральної культури 

майбутніх учителів.  

Демократизація суспільного життя вимагає розширення 

морально-духовного, художньо-естетичного, ідейно-

політичного та релігійного плюралізму студентської молоді. 

Цю тенденцію можна розглядати як цілком закономірну в 

умовах відкритого демократичного суспільства. Але, 

водночас, світоглядне і ціннісно-орієнтаційне розшарування 

студентів в умовах соціальної нестабільності містить в собі 

певну соціально-політичну напругу і морально-етичну 

невизначеність. Тому проблема інтеграції студентів в 

сучасному державотворчому процесі на засадах 

загальнолюдських морально-духовних цінностей, які 

відпрацьовані багатовіковим розвитком прогресивної світової 

думки набуває все більш високої соціальної значущості. 

Вчитель має уособлювати в собі інтелектуальний, 

найбільш прогресивний морально-духовний і 

соціокультурний потенціал майбутнього українського 

суспільства. Від того, яку світоглядну і ціннісно-моральну 

орієнтацію отримають студенти педагогічних спеціальностей 

в умовах вузівської освіти, залежить розвиток демократичних 

державотворчих, процесів. 

У сучасних розробках проблем суспільної моралі і 

морального виховання пріоритетними напрямками є 

визначення системи зв'язків між моральним розвитком 

особистості і суспільства в цілому. Тому основним виховним 

завданням вищої школи є виховання особистості, здатної до 

морального самовдосконалення і автономної саморегуляції 

своєї діяльності і поведінки, яка не може бути підвладна 

впливу стихійних або цілеспрямованих деструктивних 

соціальних чинників. Це досягається завдяки розвитку 
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високої особистої моральної культури вчителя під впливом 

науково виважених цілеспрямованих навчально-виховних 

технологій. 

Виховання необхідно розглядати як "специфічний 

регулятивний процес, метою якого має бути доведення 

поведінки людини у відповідність до вимог суспільства... Не 

завжди соціальне регулювання є вихованням, але будь-яке 

виховання... — це особливий регулятивний процес. 

Специфіка цієї форми регулювання полягає в тому, що вона 

створює внутрішні механізми саморегулювання. Виховна 

робота — це управління змінами, що відбуваються в 

особистості під впливом регулювання її діяльності... 

Моральне виховання є не лише регулюючий і управляючий 

механізм, а й регульований і керований об'єкт" [115, c. 8-9]. 

Пошук новітніх технологій навчально-виховного процесу 

не може обмежуватись сукупністю педагогічних вимог, 

правил та прийомів, які здебільше спрямовані на досягнення 

суто дидактичних завдань. Поряд зі спеціальною підготовкою 

вища школа покликана сформувати духовно багату, 

інтелектуально розвинену, ціннісно зорієнтовану особистість, 

спроможну діяти і творити за законами краси і добра. 

Досягнення зазначених завдань можливе лише на підґрунті 

визначення і культивування серед майбутніх учителів 

найбільш пріоритетних моральних цінностей. 

Посилення етико-психологічної підготовки майбутніх 

вчителів, спрямовані на регулювання системи моральних 

відносин на різних рівнях педагогічного процесу і 

налагодженню здорового морально-психологічного клімату 

шкільного колективу є об’єктивною необхідністю 

удосконалення всієї системи освіти. Особливої уваги 

заслуговує дослідження найбільш оптимальних шляхів 

підготовки вчителя до взаємодії з учнями на доброзичливих 

гуманістичних засадах в різних підсистемах навчально-

пізнавальної, репродуктивної і творчої діяльності . 
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Особливої уваги заслуговує проблема підготовки педагога 

для вищої школи, вирішення якої має покращити навчально-

виховний процес у вищих навчальних закладах. На жаль, 

педагогіка вищої школи все більше вивчає проблеми 

формування знань, вмінь і навиків студентів у відповідності 

до отримання конкретної спеціальності і значно менше 

досліджень присв’ячених вивченню виховних і формуючих 

завдань підготовки педагогів у відповідності до найбільш 

гострої соціальної проблематики суспільства. 

Соціокультурна і соціально-політична інтеграція 

студентської молоді на основі демократичних засад може 

бути досягнута за умови розробки науково обгрунтованих і 

універсальних ціннісно-орієнтаційних підходів педагогічної 

підготовки майбутнього фахівця. 

Виходячи з аналізу найкращих педагогічних розробок 

вітчизняних та закордонних вчених, можна констатувати, що 

в світовій практиці не існує більш досконалої альтернативи 

змістовного повноцінного навчально-виховного впливу на 

особистість і конструктивної взаємодії з нею, ніж виховання 

на гуманістичних цінностях: істини, краси, любові, добра і 

справедливості. Вони здатні формувати повноцінну, 

світоглядно, морально і психічно урівноважену особистість. 

Основна проблема полягає в інтеріоризації цих цінностей, 

їхньому функціонуванні на рівні світоглядних соціально і 

особистісно значущих орієнтирів і механізмів, спрямованих 

на утворення елементів гуманістичного світосприйняття, що  

позитивно впливає на морально орієнтовану мотивацію 

поведінки студента. 

Розробка проблеми формування моральної культури 

вчителя потребує ретельного аналізу таких категорій, як 

"мораль" і "моральність", їхню взаємодію та співвідношення. 

Єдність цих понять полягає в тому, що вони відображають 

сферу належного. Мораль зосереджує в теоретичній 
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свідомості суспільства принципи, норми, ідеали, що 

виконують функцію регуляції поведінки людини. 

На відміну від моралі як форми суспільної свідомості, 

моральність має здебільше індивідуально зорієнтовану 

спрямованість. Вона може формуватись на рівні теоретичної 

свідомості та під впливом соціальної практики на підґрунті 

власного життєвого досвіду вчителя, завдяки впливу 

моральних норм, традицій та форм поведінки, що утворились 

в певному соціально-культурному середовищі. 

Суб’єктивне ставлення вчителя до моральних норми і 

принципів як належних, що утворились на рівні буденної 

моральної свідомості не сприяє його повноцінній соціалізації, 

бо нормотворча функція моралі в студентській спільноті 

може не відповідати загальнолюдським моральним нормам, 

що відпрацьовані історичною соціальною практикою.  

Підвищення моральної свідомості вчителів до рівня 

соціально випробуваних моральних вимог є однією з 

найголовніших завдань виховного процесу вищої школи, бо 

коли світогляд і система цінностей студента формуються 

стихійно, на рівні буденної вузькопрагматичної моралі, то за 

даних умов його поведінка буде грунтуватись на основі 

прагматичного мислення, основний постулат якого випливає 

з прислів’я: хочеш жити – вмій крутитись. За даними 

опитування було встановлено, що 84 % опитаних студентiв 

вважають цілком нормальним ―етичний‖ принцип: «Хочеш 

жити — вмiй крутитись», 9 % — не зовсiм згоднi з ним, i 7 % 

такого принципу не визнають. 

Моральність особистості характеризує наявність 

різноманітних моральних якостей, які відображають 

елементи (критерії) її морального зростання до належного 

рівня. "Мораль і моральність в єдності розкривають сферу 

належного, в залежності від конкретно-історичних умов 

можуть як повністю, або частково співпадати за своїм 

змістом, так і суттєво відрізнятись поміж собою‖, оскільки "в 
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моралі підкреслюється, насамперед, теоретичне уявлення, 

абстрактно виражене, соціально зумовлене бачення морально 

досконалого суб'єкта, а в моральній культурі — практично 

здійснюваний процес морального розвитку людини і 

суспільства, реальний рівень їхньої моральної зрілості‖ [89, 

с. 14-17]. 

Моральна культура є комплекс особистісних якостей 

вчителя, що відображають систему його відносин до самого 

себе, найближчого соціального оточення та 

макросередовища, включаючи суто етичні, соціально-

культурні, соціально-економічні, соціально-правові, 

соціально-політичні та екологічні аспекти, бо всі вони, в тій 

чи іншій мірі, мають етичний сенс. Виходячи з цього, 

правова, економічна, політична, екологічна, фізична культура 

є важливими складовими частинами моральної культури 

вчителя, оскільки всі соціальні відносини опосередковуються 

моральними відносинами. 

Основним критерієм моральної культури вчителя є його 

реальні вчинки. Це відстоювання загальнодержавних та 

національних інтересів, піклування про примноження 

суспільного блага, відстоювання справедливих відносин між 

суб'єктами діяльності, чуйність і такт по відношенню до 

інших, які, насамперед, утворюються на підґрунті 

доброзичливих почуттів, моральної свідомості і 

гуманістичного мислення. 

Моральна культура вчителя тісно пов'язана з художньою 

культурою, бо здатність людини сприймати прекрасне в 

мистецтві, природі та в людських стосунках є важливим 

показником її морального розвитку і важливою передумовою 

саморегуляції поведінки. Виходячи з цього, моральна 

культура вчителя утворюється не лише на підґрунті розвитку 

суто моральної свідомості та почуттів, але й естетичних 

потреб і почуттів, і здатності індивіда творити за законами 
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краси, бо етична поведінка і соціально значуща діяльність 

опосередковуються елементами естетики. 

Розвиток моральної культури вчителя зумовлений 

соціальними чинниками, бо мораль як форма свідомості 

суспільства є, насамперед, соціальним явищем, тому 

особистісна моральна культура вчителя, його громадянська 

і професійна позиція не можуть утворитись без засвоєння 

соціально-культурного та морального досвіду суспільства. 

Формування моральної культури вчителя вимагає 

дослідження не лише часткових виховних технологій, але й 

загальних соціально-культурних тенденцій морального 

розвитку суспільства і кожної особистості, бо ―коли мораль 

підводять під поняття оціночно-імперативної форми 

регуляції або під поняття сукупності норм поведінки, то 

формально це вірно, але ще недостатньо для розуміння 

специфіки саме моральної регуляції, моральної норми. Цю 

специфіку необхідно вивести із специфічної основи моралі, 

з тієї особливої задачі, яку ставлять перед нею ті соціальні 

умови, які її породжують... Мораль завжди регулює 

поведінку особистості в інтересах певної соціальної 

спільноти. Разом з цим, її вимоги виконуються 

добровільно, за внутрішніми переконаннями‖ [17, с.14]. 

Виховання моральної культури особистості передбачає 

не лише підкорення власних інтересів студента суспіль-

ним вимогам, але найбільш оптимальну гармонію 

суспільних і особистих інтересів у його свідомості.  

Обмеження та пригнічення вчителя суспільно 

зумовленими імперативами виховного впливу, що йдуть 

всупереч його особистим інтересам містить в собі елемент 

примусової неетичності, яка, в свою чергу, не може мати 

нічого спільного з ідеями загальнолюдської гуманістичної 

моралі. Морально досконала особистість наслідує, 

насамперед, суспільні моральні норми як надбання 

соціально-культурного досвіду і системи соціальних 
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цінностей, сприймаючи їх як необхідні і корисні, як такі, 

що впливають на соціальний прогрес суспільства і 

гуманізацію соціальних відносин. 

В противному разі, "при дефіциті суспільної моральності 

життя стає грубим, важким, ображаючим душу... Тільки 

суспільство високоморальне може бути щасливим, бо щастя 

неможливе без хорошого самопочуття...‖ [17, с. 4]. Важливим 

елементом моральної культури вчителя є його моральні 

орієнтації як складова частина моральних уявлень і 

переконань. Mоральні орієнтації "концентрують в собі 

усвідомлене, відносно стійке, емоційно пережите відношення 

особистості до моральних цінностей, більш послідовно і 

цілеспрямовано здійснюване в повсякденній поведінці". 

Виходячи з соціальної значимості моральних орієнтацій, 

виділяються декілька їхніх рівнів: 1) орієнтації вищого рівня, 

що характеризують уявлення людини про моральний ідеал, 

сенс і цілі життя; 2) орієнтації, що конкретизують вищий 

рівень, але стосовно до різних видів діяльності; 3) орієнтації, 

які пов'язані з дотриманням елементарних норм етикету [89, 

с. 23]. Моральна культура студента концентрує в собі 

моральні переконання, що згодом перетворюються в життєві 

цілі і завдання, вольові якості, високу соціальну значущість 

мотивації поведінки, діяльності та творчості, яка торкається 

різних сфер соціалізації і різних об'єктів моральних відносин. 

Система соціальних зв'язків між студентом і суспільством 

ґрунтується на засадах злагоди, людяності, добра і гуманізму, 

причому "кожне часткове моральне відношення — 

відношення обов'язку, гуманності, справедливості, 

піклування про громадську власність, чемне відношення до 

праці тощо — це форми прояву основного морального 

відношення і за своєю сутністю є відносинами духовними‖ 

[17, с. 25]. 

Елементи поведінки вчителя можуть бути свідомо 

виваженими і спонтанними. Спонтанність поведінки, частіш 
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за все, трапляється за умови, коли вчинок здійснюється під 

впливом страху перед можливим засудженням з боку 

громадської думки спільноти, до якої належить вчитель. 

Тому не можна вважати дійсно етичним вчинок, який поряд 

із зовнішньою суспільно корисною спрямованістю за 

мотивацією виражає егоїстичні наміри людини, зневажає 

колективні інтереси. 

Для дослідження проблеми формування моральної 

культури вчителя в сучасних умовах і удосконалення 

практики виховної роботи важливо визначити конкретні 

моральні якості, які мають бути притаманні морально 

вихованій людині. Поряд з цим, важливо з'ясувати, яке місце 

мають посідати моральні якості у загальній структурі 

особистісних властивостей вчителя.  

Аналіз цієї проблеми на теоретичному рівні показав, що 

існує декілька підходів у визначенні тезаурусу загальних і 

суто моральних властивостей людини. Так, наприклад, 

В. А. Блюмкін особисті якості людини розподіляє на 4 типи: 

1) світоглядні, ідейно-політичні, загальноаксіологічні 

(ціннісні); 2) моральні; 3) ділові; 4) прагматичні. Суто 

моральні якості розподіляються на 4 підтипи: 

1) колективістські якості: колективізм, почуття солідарності 

товариськості, почуття обов'язку, відповідальність, альтруїзм, 

самовідданість, героїзм; 2) гуманістичні якості: гуманність, 

людяність, людинолюбство, доброзичливість, доброта, 

благочестя, увага до людей, душевність, чуткість, милосердя, 

делікатність, тактовність, довіра тощо; 3) якості, що пов'язані 

з відношенням особистості до розподілу цінностей: 

справедливість, безпристрасність, безкорисність, вдячність, 

почуття змагання, лагідність, упокорення, незаздрісність; 

4) якості, що зумовлюють особливості моральної регуляції 

поведінки: почуття гідності, сорому, самолюбство, 

ввічливість, чесність, сумлінність, порядність, вірність, 

надійність, принциповість, відвертість, прямота, правдивість, 
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доброчинність, моральна стійкість, ригоризм, моральний 

максималізм, безкомпромісність тощо [16, с. 39-40]. 

Виділяючи модулі рівнів моральної зрілості особистості, 

за основу беруться особливості морального регулювання 

поведінки від просто наслідування звичаям і традиціям, 

підкорення впливу громадської думки до морального 

саморегулювання. Виходячи з особливостей морального 

саморегулювання, виділяються три рівні (модулі) етичної 

досконалості особистості.  

Перший модуль характеризується як рівень елементарної 

моральності, морального навіювання і наслідування. Він 

утворюється під впливом засвоєння простих моральних норм, 

набуття культури поведінки і етикету, розвиток слухняності, 

дисципліни, доброзичливості і поваги до людей. Другий 

модуль характеризується як рівень орієнтації особистості на 

зовнішні регулятори поведінки, самолюбства і змагальності. 

Цей рівень утворюється завдяки впливу громадської думки, 

який призводить в дію механізми сорому і гідності. Зазначені 

механізми пов'язані з моральною самооцінкою особистості, 

усвідомленням своєї самоцінності і могутності, з прагненням 

до лідерства. Але, водночас, "самолюбство, пихатість, 

почуття гідності та інші якості другого рівня... не можна 

вважати найвищим досягненням моральної культури. Це, 

скоріш за все, перехідна форма, важливий і необхідний етап 

на шляху становлення моральної свідомості, перехід від 

егоїзму індивіда, що сприймає світ лише через призму 

особистих інтересів, до моральної свідомості особистості, яка 

здатна повністю або майже повністю керуватись інтересами 

суспільства, інших людей, відкидаючи на другий план 

вузькоособистісні, егоїстичні інтереси‖ [16, с. 39]. 

До третього модуля якостей, що характеризують 

моральну культуру особистості, належить рівень морального 

саморегулювання, або рівень совісті, який пов'язаний з 

такими рисами характеру, як колективізм, гуманізм, почуття 
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обов'язку і відповідальності, альтруїзм, безкорисність, 

почуття справедливості і вдячності, чесність, сумлінність [16, 

с. 40]. Зазначені моральні якості утворюються в постійній 

взаємодії між собою, інтегруючись в ціннісно-світоглядну 

орієнтацію студента, єдиний стиль життя і поведінки. 

Характерною особливістю морального розвитку вчителя є 

те, що суто моральні якості не можуть утворитись без 

належного рівня загальної особистісної культури. При 

дослідженні проблеми виховання особистості на засадах 

інвайронментальної педагогіки виділяються декілька 

структурних груп особистісної культури:  

1) складники, що визначають "фізичне здоров'я людини, її 

здатність запобігти захворюванням; 

2) зовнішнє вираження фізичної міцності, моральної 

витриманості, естетичної завершеності; 

3) набір комунікативних прийомів і правил, вміння 

слухати співбесідника, узгодженість вираження всього, чим 

володіє особа для себе і про себе (езотеричне) і для всього 

світу (екзотеричне). Здатність особистості до гармонії, 

злагоди, визначеності, відкритості або закритості, почуття 

міри [82, с. 31-32]. 

Виходячи з ідей інвайронментальної педагогіки, моральна 

культура вчителя, її виховання передбачає засвоєння правил і 

норм, що вказують шлях до самореалізації, злагоди з собою і 

з довкіллям, здатності до саморегуляції своєї поведінки, до 

самовиховання і самовдосконалення. 

Для подальшої розробки проблеми формування моральної 

культури у майбутніх учителів і розробки шляхів 

вдосконалення практики виховної роботи важливо з'ясувати 

співвідношення між загальною і моральною культурою 

вчителя. У загальному контексті культуру особистості 

розглядається як міра "освоєння людиною системи 

моральних і духовних цінностей певного конкретно-

історичного суспільства або класу, а також способів 
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діяльності, що спрямовані на створення, розвиток і 

перетворення даної системи цінностей‖ [28, с. 8]. В цьому 

визначенні, насамперед, підкреслюються аксіологічні і 

вчинкові аспекти особистісної культури, але, на відміну від 

неї, моральна культура розглядається як "міра освоєння 

моральних норм, принципів і ідеалів і міра відповідності 

моральних аспектів діяльності індивіда об'єктивним 

інтересам... і потребам поступального розвитку суспільства‖ 

[28, с. 10]. Основним недоліком цього визначення є 

відсутність орієнтації на загальнолюдські моральні цінності, 

норми і принципи. 

Сучасна практика розбудови нашого суспільства і його 

інтеграції у світовий простір переконливо доводить, що за 

основу моральної культури мають бути покладені ті моральні 

цінності, істинність яких доведена найбільш прогресивними 

мислителями минулого і конкретно-історичною практикою 

людства. Так, посилаючись на ідеї Каріона Істоміна, серед 

критеріїв моральної культури, морального розвитку і успіху 

особистості Л. С. Нечепоренко виділяє: виконання десяти 

заповідей Ісуса Христа; утримання від семи смертних гріхів 

(похіть, черевоугодництво, гнів, бездіяльність, заздрість, 

пихатість, жадібність); сповідання трьох вічних 

доброчинностей, таких як Віра, Надія, Любов [82, с. 193]. 

У визначенні феномену "моральна культура" дещо іншої 

точки зору дотримується Л. Волченко. Не відкидаючи 

ціннісно-нормативної сутності моральних норм і принципів, 

наголошується на тому, що "моральна культура є не що інше, 

як процес і результат розвитку сутнісних сил людини, які 

пов'язані з її здатністю сприймати цінність іншої людини, 

поважати її гідність, критично оцінювати свою поведінку у 

відповідності до суспільних інтересів і суспільноі моралі, 

правильно, прогресивно її орієнтувати, бути морально 

активною особистістю, співпереживати, радіти, жаліти тощо, 

і оскільки розвиток цих сил можливий лише в соціумі і 
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завдяки соціуму, то сутнісний зміст моральної культури 

складає позитивний моральний досвід людства, що 

накопичений в процесі історичного соціального розвитку...‖ 

[28, с. 93]. Підкреслюється, що серед найголовніших 

складових моральної культури людини є культура 

морального мислення, єдність моральних почуттів з 

переконаннями, що дають особистості вірну моральну оцінку 

своїх дій і вірну орієнтацію в системі моральних цінностей. 

Все це сприяє оволодінню людиною моральними формами 

управління своїм громадським і індивідуальним життям.  

Розглядаючи моральну культуру з позиції аксіологічного 

ціннісно-імперативного аналізу, А. Титаренко дійшов 

висновку, що в моралі міститься аксіологічний зміст 

культури. Якщо "розглядати моральні відносини як 

об'єктивацію духовних цінностей в практичній (матеріально 

фіксованій) масовій поведінці, в рамках і координатах 

культури, то тоді особливого значення набуває методологія 

аксіологічного аналізу культури, її морального змісту — як 

динамічної системи моральних цінностей, орієнтацій, 

способів самореалізації особистісної поведінки...‖ [108, с. 31-

32]. 

Вирішення проблеми формування моральної культури 

вчителя в системі соціальних і моральних відносин потребує 

більш детального налізу особливостей розвитку моральної 

культури спілкування, бо при її відсутності виникають 

непорозуміння між людьми, розбіжність системи цінностей, 

інтересів, моральних і світоглядних переконань.  

Відсутність належної культури спілкуваннясе негативно 

впливає на моральне самопочуття і внутрішню моральну 

саморегуляцію поведінки вчителя. В подоланні морально-

психологічних труднощів, що виникають при низькому рівні 

моральної культури спілкування "важливе формування таких 

елементів моралі і моральної культури поведінки 

особистості, які, по-перше, пов'язані з ефективними 
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механізмами супідрядності системи норм і забобон, вміння 

знайти в кожній конкретній (в тому числі конфліктній) 

ситуації саме таку шкалу цінностей, яка б визначала їхню 

вірну підпорядкованість, ієрархію, і, по-друге, забезпечують 

гуманне сприйняття людиною людини, вміння вжитись в 

духовні переживання іншої людини...‖ [108, с. 33]. 

Проблема узгодження моральних відносин між 

учасниками навчально-виховної діяльності в процесі 

спілкування пов'язана з багатьма чинниками, зокрема, зі 

стереотипом сприйняття іншої людини, який склався під 

впливом попереднього досвіду, здатності до об'єктивної 

морально-естетичної оцінки вчинків інших, провідними з цих 

елементів є здатність студента подолати в собі гнів, почуття 

неприязні, агресивності, зневаги, образи до іншого, що 

можливе лише за умови розвитку в  нього великодушності, 

альтруїзму, безкорисливості, які, в свою чергу, утворюються 

на засадах гуманістичного виховання. 

Виходячи з аналізу проблеми співвідношення загальної і 

моральної культури, можна відзначити, що моральна 

культура є не лише складовою, а й інтегруючою сутністю 

загальної культури майбутнього вчителя. Серед основних її 

структурних компонентів можна виділити:  

а) рівень розвитку морально-естетичних потреб і почуттів; 

б) єдність особистих моральних якостей, що відповідають 

вимогам соціалізації, моральних принципів і етичних 

переконань; 

в) рівень розвитку вмінь та навиків, що містять в собі 

досвід етичної поведінки; 

г) активна дійова позиція студента по відношенню до 

об'єктів соціальної практики, існуючої системи моральних 

відносин і до самого себе, що зумовлює моральну 

саморегуляцію його діяльності і поведінки. 

Виходячи з аналізу проблеми співвідношення загальної і 

моральної культури особистості, можна відзначити, що 
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моральна культура є не лише складовою, а й інтегруючою 

сутністю загальної культури майбутнього вчителя. 

Основними структурними компонентами моральної культури 

студентів, які найбільш за все потребують дослідження, є:  

а) рівень розвитку морально-естетичних потреб і почуттів, 

які включають відчуття прекрасного в природі, мистецтві і в 

людських стосунках, естетичнтй смак, любов до прекрасного, 

почуття совісті та педагогічного обов’язку, любові до 

Батьківщини та своєї професії;  

б) морально-дійова позиція студента, по відношенню до 

об'єктів соціальної практики, існуючої системи моральних 

відносин і до самого себе, яка має відповідати вимогам його 

соціалізації. Морально-дійова позиція студента включає 

наявність морально-вольових якостей і дійових вчинків у 

відповідності до існуючих моральних принципів та норм, 

самодисципліну, здатність до моральної саморегуляції 

поведінки, творчо-естетичну спрямованість діяльності, 

наявність готовності захищати національні інтереси України; 

в) рівень розвитку вмінь та навиків, що містять в собі 

досвід етичної поведінки, який включає моральні звички та 

навики дотримання вимог етикету, альтруїстичні вчинки, 

культури спілкування, навики морально-виховної діяльності, 

працелюбство та досвід колективної діяльності; 

г) морально-естетичні переконання, що зосереджують в 

собі почуття справедливості, усвідомлення морального та 

естетичного ідеалів як провідних орієнтирів життєдіяльності, 

морально-ціннісні орієнтації, почуття колективізму та 

патріотизму.  

Зазначені критерії моральної культури вчителя 

розглядаються окремо як абстрактні теоретичні та емпіричні 

показники, але об’єктивно вони знаходяться в системі 

взаємозалежностей та деяких протиріч, які, з методологічної 

точки зору, потребують подальшого аналізу. 
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1.2. Моральна  культура як елемент  

креативності вчителя 

Співвідношення моральних якостей вчителя і його 

творчої активності є проблемою досить актуальною, бо 

вчитель є основним спадкоємцем, носієм та хранителем 

моральної культури соціуму. Дослідження моральної 

культури вчителя в контексті формування його креативних 

вмінь і навиків має велику актуальність, бо коли активна 

соціально-культурна, педагогічна, науково-технічна чи 

художня творчість йде всупереч об’єктивним моральним 

вимогам соціуму, то вона втрачає гуманістично орієнтований 

соціальний сенс і не примножує суспільне благо. За даних 

умов етично неконтрольована творчість приносить 

суспільству більше шкоди, ніж добра. Соціальна практика 

має безліч прикладів, коли творчі надбання талановитих 

вчених спрямовуються не на примноження суспільного 

блага, а на різні види діяльності, що пов’язані з науково-

технічним прогресом, і, зокрема, безпосередньою або 

опосередкованою розробкою, вдосконаленням технічних та 

біологічних засобів масового знищення людей.  

Неконтрольоване використання шкідливого виробництва, 

гонка озброєнь, накопичення генетично і екологічно 

небезпечних продуктів харчування поставили людство на 

межу виживання. За етичним сенсом творчість не може бути 

індиферентною щодо етичних критеріїв, бо "особливістю 

моральної регуляції поведінки людини, орієнтації в цінностях 

життя і культури є її універсальний характер. Моральні 

принципи, норми поведінки, оцінки пронизують всю систему 

суспільних відносин, регулюють всі без винятку сфери життя 

людини, в тому числі професійну‖ [87, с. 67]. 

Творчість вчителя зумовлена моральною та соціально-

культурною сутністю педагогічної діяльності, спрямованої на 

підготовку інтелектуально освідченого та морально 

здорового підростаючого покоління. Основною 
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критеріальною оцінкою педагогічної діяльності вчителя є 

наслідки, до яких вона призводить окрему підростаючу 

особистість, соціальні спільноти і все людство у виборі 

пріоритетів та перспектив свого подальшого розвитку і 

їхнього співвідношення з суспільним благом. Тому етичний 

сенс формування творчого потенціалу вчителя як провідного 

елементу його моральної культури полягає у визначенні 

найбільш пріоритетних моральних соціально-зумовлених 

цілей і завдань удосконалення системи освіти у відповідності 

до найбільш актуальних проблем становлення суспільства. 

Моральний аспект підготовки вчителя до творчої 

діяльності ще не отримав належної уваги з боку науковців. 

Теоретико-методологічний аналіз цієї проблеми показує, що 

серед моральних чинників і механізмів, які найбільш за все 

впливають на розвиток творчої активності вчителя є: 

соціально-деонтологічний, потребносно-мотиваційний, 

ціннісно-орієнтаційний та особистісно-регулятивний. У 

сукупності вони складають певну систему, в якій 

особистісно-регулятивний механізм є провідним.  

За своїм змістом творчість має соціально зумовлений 

характер і є важливою складовою професійної діяльності 

вчителя, яка, в свою чергу, спрямована на виконання 

соціального замовлення суспільства по вихованню морально 

досконалого типу особистості, зумовленого об’єктивним 

прагненням різних соціальних спільнот до суспільного блага. 

Соціально-етична зумовленість творчої діяльності педагога 

полягає і в тому, що вивчаючи творчу спадщину своїх 

попередників, він намагається створити нові більш досконалі 

напрямки розробки різних педагогічних систем і технологій, 

спираючись на моральний і соціально-культурний досвід 

минулих поколінь.  

Деонтологічна сутність творчості випливає з належного, 

вона зумовлена прагненням вчителя до створення більш 

досконалих освітньо-виховнихх технологій, елементів 
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соціально-культурної і художньої творчості. Протиріччя між 

існуючим і належним є основною рушійною силою науково-

технічного і соціально-культурного прогресу суспільства. 

Розуміння і переживання цього протиріччя є стимулюючим 

чинником підвищення творчої активності  вчителя. 

У розвитку творчих задатків вчителя велику роль відіграє 

його морально-етична культура мислення, бо саме вона 

дозволяє усвідомити належне, більш досконале у 

функціонуванні соціально-педагогічних процесів і підсистем. 

На підґрунті загального індивідуального розвитку вчителя, 

його етичної інформованості формується моральна 

свідомість, яка, в свою чергу, підвищує моральну рефлексію, 

розвиває критичне мислення, здатність до поглибленого 

аналізу існуючих зразків творчості. "Орієнтація фахівця на 

такі професійні цінності, як професійний обов'язок, 

відповідальність, гідність, активізує творчі пошуки, які 

спрямовані на досягнення більш високої ефективності 

трудової діяльності. Без критичного осмислення морального 

досвіду ...в професійній діяльності минулих поколінь, 

неможлива творчість...‖ [87, с. 69]. 

Усвідомлення існуючої недосконалості деяких 

педагогічних систем і переживання належного в 

педагогічній діяльності як ідеальної субстанції створює 

установку і готовність до творчого пошуку, активно впливає 

на морально-дійову сферу вчителя, тому прагнення до 

належного можна розглядати як один з провідних стимулів і 

мотивів його творчої діяльності.  

Потребносно-мотиваційний компонент розвитку творчої 

активності майбутнього фахівця полягає в розкритті його 

внутрішніх установок, потенційних можливостей і 

природних задатків, бо мотиви є основними рушійними 

силами різних видів діяльності. Якщо праця студента не 

підкріплена особисто значущими мотивами і стимулами, то 

творче ставлення до неї значно знижується. Але в 
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організації виховного процесу важливо, щоб особисто 

значущі мотиви творчої діяльності студента не вступали в 

протиріччя з колективними і суспільними інтересами. З 

іншого боку, соціальна зумовленість професійної діяльності 

має відповідати вимогам раціональності, доцільності і не 

повинна пригнічувати творчий потенціал студента. 

У противному разі, коли зовнішня соціально і морально-

стимулююча зумовленість діяльності пригнічує студента, то 

за даних обставин руйнується і вся інша природно 

зумовлена та внутрішньо мотивована його психологічна 

структура. Водночас "для багатьох людей внутрішнє творче 

середовище — це вони самі. Саме їхня індивідуальність 

допомагає знаходити виходи зі складних ситуацій. Вона 

також керує нашою поведінкою і зумовлює образ наших 

думок. В деякій мірі, наші думки — це є ми самі, і навпаки. 

Наше внутрішнє творче середовище невід'ємне від нас,‖ — 

підкреслює Ван Ганді [24, c. 26]. 

До компонентів внутрішнього творчого середовища 

особистості належать: самооцінка, мотивація, здатність до 

критичного аналізу, наполегливість, впевненість в своїх 

силах, допитливість, рішучість йти тільки вперед, здатність 

вірно формулювати проблему, оптимізм, гнучкість розуму, 

здатність до сприйняття нових ідей, готовність до ризику, 

незалежність мислення, фантазія, концентрація уваги, 

образність мислення, терпимість до невизначеності, почуття 

гумору, дисципліна‖ [24, с. 36-58]. Всі зазначені якості 

складають творчий потенціал особистості вчителя і, в 

значній мірі, впливають на формування позитивної 

мотивації його поведінки. 

Творчий характер діяльності вчителя значно 

посилюється, коли в дію вступають соціально зумовлені 

моральні мотиви: почуття обов'язку, любов до професії, 

бажання творити добро, прагнення до самоствердження і 

набуття певного соціального статусу, до визнання успіхів з 
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боку оточуючих і громадськості, прагнення творити за 

законами краси, бажання відчути моральне задоволення від 

результатів педагогічної праці тощо. 

Володіючи навиками саморегуляції, що випливають з 

елементів нормативної етики, вчитель може більш якісно 

оцінювати, контролювати і усвідомлювати свої потреби, 

піддавати їх етичній сегрегації у відповідності до інтересів 

інших. Лише за таких умов мотиви і потреби загального 

характеру стають важливими етичними складниками 

саморегуляції творчої діяльності і поведінки вчителя. 

"Експериментально встановлено: розумові здібності 

виявляються, лише відбиваючись від мотиваційної сфери 

особи, яка чи стимулює, чи гальмує реалізацію їх. Кожній 

людині притаманна певна система мотивів. Мотиваційна 

сфера як рушійна сила людської поведінки посідає провідне 

місце у структурі особи. Вона зумовлює її спрямованість, 

характер, емоції, здібності, діяльність, соціальні ролі й 

установки, впливає практично на всі психологічні процеси‖ 

[50, с. 72]. 

Усвідомлення вчителем своїх соціальних і моральних 

потреб стимулює розвиток його суспільно значущої 

мотивації творчої діяльності. Водночас розширення 

соціальних потреб зумовлене рівнем соціалізації особистості 

і тією системою цінностей, якій вона надає перевагу. Тому 

розкриття творчого потенціалу майбутнього фахівця в повній 

мірі неможливе без цілеспрямованого формування його 

морально орієнтованого, ціннісного ставлення до майбутньої 

професійної діяльності. 

В процесі виховної роботи серед майбутніх вчителів 

важливо сформувати таку систему цінностей, яка б 

відображала не тимчасові, а вічні соціально-культурні і 

духовно-практичні надбання світової цивілізації. З цього 

приводу А. Маслоу стверджував, що цінністю є визначення 

більш "високого духовного життя", бо "суще" співпадає з 
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"належним", факт з цінністю, світ, яким він є, який 

описується і сприймається, стає тим же, що світ, який цінять і 

якого бажають. Світ, який є, стає світом, який має бути‖ [70, 

с. 107]. Усвідомлення вчителем своєї творчої місії в 

підготовці морально досконалої підростаючої особистості є 

провідним механізмом переходу від пасивного оцінювання 

об'єктів соціально-культурної дійсності, до активної творчої 

діяльності. 

Ціннісні орієнтації вчителя утворюють змістовну сторону 

його спрямованості на творчу діяльність, тому, з 

методологічної точки зору, постає важливою проблема про 

сутність найвищої досконалості у педагогічній творчості, 

тобто про те, яким критеріям має відповідати належне і яким 

шляхом до нього треба рухатись в процесі творчого пошуку? 

Вбачається, що найголовнішими методологічними засадами 

творчості вчителя мають бути критерії доцільності і 

раціональності педагогічної діяльності по відношенню до 

самої людини, певної соціальної спільноти і до всього 

людства. За змістом і кінцевим наслідкам творчі пошуки 

педагога мають бути не лише соціально зумовленими, а й 

людяними, вони мають відповідати критеріям добра, краси і 

корисності. 

У формуванні ціннісно-орієнтаційної спрямованості 

творчої діяльності вчителя важливу роль відіграє його 

ставлення до праці як провідної соціально-культурної 

цінності, бо при відсутності внутрішньої установки на різні 

види діяльності і переконань з питань працелюбства творчий 

потенціал особистості значно звужується. Як показали 

дослідницькі бесіди, серед студентської молоді є поширеною 

думка про те, що праця не належить до пріоритетних 

соціальних цінностей. Така світоглядна установка утворює 

споживче ставлення до матеріальних і духовних цінностей. 

За даних умов споживання і задоволення від нього само по 

собі стає цінністю, хоча задоволення потреб майбутнього 
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вчителя має бути не самоціллю, а одним з найважливіших 

стимулів його творчої діяльності, тому виховна робота серед 

студентської молоді повинна впливати на формування 

системи соціально значущих цінностей і переконань, зокрема 

переконань про працю як найважливішу соціально-культурну 

цінність. 

Творчість є, насамперед, проявою індивідуальності та 

внутрішнього світу вчителя, але, певною мірою, вона 

соціально зумовлена. Творчість вимагає дисциплінованості і 

відповідального ставлення до праці, але надмірна 

примусовість і регламентація діяльності студента 

зовнішніми нормативними вимогам обмежує його творчий 

потенціал.  

Творчість не сумісна з насильством над особистістю і її 

моральним пригніченням, тому проблема творчості 

об’єктивно зумовлена розвитком внутрішньої морально-

регулятивної сфери особистості студента, що включає 

збалансованість зовнішніх і внутрішніх стимулів діяльності, 

потреб і інтересів, індивідуальної і суспільно значущої 

спрямованості науково-пізнавальних пошуків і розробок, 

узгодженість внутрішніх психічних процесів, які 

стимулюють творчу активність особистості. 

Проблема особистісно-регулятивних механізмів творчої 

діяльності особистості ще недостатньо вивчена, але в цьому 

напрямку є деякі розробки. І. П. Калошина, виходячи з 

аналізу цієї проблеми виділяє декілька груп механізмів 

творчої діяльності, пов'язуючи їх з пошуком невідомого за 

допомогою механізму аналізу через синтез, взаємодії 

інтуїтивного і логічного започаткувань, евристичних 

прийомів і методів пошуку нового та механізму асоціації. 

Наголошується на тому, що "методологічні евристики... 

забезпечують суб'єкту можливість більшої саморегуляції 

творчої діяльності, ніж предметні‖ [48, с. 31-43]. Отже 

саморегуляція творчої діяльності вчителя пов'язана, 
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насамперед, з формуванням у нього загальної моральної 

культури і культури розумової діяльності, яка дисциплінує 

особистость і робить її поведінку регламентованою, 

раціональною і морально узгодженою.  

Поряд з цим, саморегуляція творчої діяльності зумовлена 

типом характеру вчителя, розвитком його свідомості, яка 

робить творчу діяльність більш мотивованою і стратегічно 

визначеною. "Багато людей перебуває під впливом думки, 

що вони ефективно піддані самоконтролю, їм здається, якщо 

не зважати на їхні тимчасові помилки, то вони добре 

розуміють усе, що роблять. Між тим, є незаперечні докази, 

що така думка не має під собою ніякого підґрунтя. 

Більшість дій людина виконує, не усвідомлюючи цього. 

Там, де відсутня самосвідомість, не може бути 

самоконтролю", — відзначають О. І. Клепіков та 

І. Т. Кучерявий‖ [50, с. 116]. 

Постійний самоаналіз, самоконтроль і самооцінка 

надають можливість вчителю проявляти значно більшу 

гнучкість, мобільність і оперативність в організації власної 

інтелектуально-творчої діяльності. Тому оволодіння 

студентом навиками самоаналізу, самооцінки і саморегуляції 

діяльності, використання ним чітко відпрацьованого 

психологічного інструментарію і новітніх педагогічних 

технологій надасть йому можливість більш ефективно 

впливати на внутрішні морально-регулятивні механізми своєї 

поведінки і творчої діяльності.  

До педагогічних передумов розвитку морально-

регулятивної сфери вчителя слід віднести: загальну культуру 

емоцій, домінування морально-естетичних почуттів над суто 

психічною сферою, високий рівень моральної самосвідомості 

і рефлексії, вміння керувати власним емоційним станом, 

високий рівень моральної мотивації поведінки та вольових 

якостей. У моральній саморегуляції поведінки особистості 

провідну роль відіграють  самосвідомість, її бажання і вміння 
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самій оцінювати свої вчинки, налагоджувати доброзичливі 

стосунки з іншими, успішно вирішувати власні проблеми і 

негаразди, вміння досягати власних сенсожиттєвих цілей. 

Аналіз проблеми співвідношення морально-регулятивних 

якостей і творчої активності вчителя показує, що у розвитку 

творчого потенціалу фахівця важливо надати йому 

можливість духовного, морально-психологічного і 

культурного зростання як повноцінної соціалізованої 

особистості. Лише за таких умов творчий потенціал 

обдарованої студентської і учнівської молоді буде більш 

наполегливо слугувати покращенню морального стану 

суспільства, його діяльнісній спрямованості на примноження 

суспільного блага. 

Морально-етичний сенс творчості вчителя тісно 

пов’язаний з формуванням його педагогічної майстерності, 

бо вона зосереджує в собі не лише високий педагогічний 

професіоналізм, але й внутрішню морально-етичну 

досконалість, духовну та естетичну привабливість. 

Формування педагогічної майстерності вчителя в більшості 

науково-методичних розробок розглядається з позиції 

володіння формальними знаннями, вміннями і навиками, що 

пов’язані з елементами педагогічної техніки і акторської 

майстерності, але реалізація цих елементів на практиці якісно 

неможлива коли вчителеві бракує внутрішньої морально-

духовної культури, інтелектуальної та художньо-естетичної 

привабливості.  

В дослідженні найбільш оптимальних шляхів формування 

педагогічної техніки вчителя існує багато науково-

методичних розробок, але, поряд з цим, проблеми 

формування морально-етичних елементів, що зумовлюють 

формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя 

досліджені  ще недостатньо. 

Вплив моральної культури вчителя на формування його 

креативних якостей і педагогічної майстерності за своєю 
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сутністю є поліфункціональний, бо він активізує внутрішні 

приховані механізми його професійного становлення і 

зростання як фахівця. Проблеми активізації моральних 

чинників у формуванні педагогічної майстерності вчителя 

полягають в такому: по-перше, в системі вищої педагогічної 

освіти, особливо в університетах, серед частини студентів 

існує профорієнтаційна невизначеність щодо професії 

вчителя, оскільки кваліфікація педагога надається поряд з 

отриманням спеціальності з природничого або гуманітарного 

профілю. В умовах університету, загальний об'єм годин, що 

призначені на педагогічну підготовку, складає в середньому 

від 7 до 12 % його загальної вузівської підготовки. 

По-друге, студент, який поступив в університет після 

закінчення загальноосвітньої школи, ще не володіє стійкими 

соціальними, інтелектуальними та морально-естетичними 

якостями, які зумовлюють успішність педагогічної 

діяльності, забезпечують його подальше професійне 

зростання, утворюють власні педагогічні погляди та 

переконання. Соціальна та професійна невизначеність 

студента заважає утворенню стійкої моральної спрямованості 

на професійне самовдосконалення і моральне самовиховання. 

По-третє, студент, який не має педагогічного досвіду, 

здебільше не здатний об'єктивно оцінити неперевершене 

значення педагогічної спадщини минулого та сучасного 

передового педагогічного досвіду як моральної самоцінності. 

Тому формування позитивного ставлення студента до 

постійного професійного зростання та оволодіння сучасними 

педагогічними знаннями як до внутрішньо мотивованої і 

особистісно значущої цінності у вузівському виховному 

процесі є вкрай актуальним завданням.  

Формування креативних якостей вчителя і їхньої 

реалізації через елементи педагогічної майстерності має 

передбачати не лише розвиток потреб в оволодінні фахової 

наукової інформації, але й відповідний рівень сформованості 
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морально-вольової сфери через розширення морально-

етичних мотивів його професійного зростання (патріотичні 

громадянські почуття, професійний обов'язок, професійна 

відповідальність, самовідданість педагогічної професії тощо). 

Педагогічний досвід переконливо вказує на те, що 

неможливо з буденного педагога середнього рівня зробити 

педагога майстра, застосовуючи лише примусові 

адміністративні дії по розробці та втіленні в педагогічну 

практику різних елементів навчально-виховних технологій, 

що підвищують рівень педагогічної майстерності вчителя. 

Креативні якості вчителя та його професійна педагогічна 

майстерність виникають лише на підґрунті особистісної 

моральної культури та культури інтелектуальної діяльності, 

що зумовлює формування компонентів внутрішньої 

саморегуляції його поведінки, які є однією з найважливіших 

передумов утворення позитивної установки на постійне 

самовиховання і професійне самовдосконалення.  

Підвищення моральної компетентності вчителя ще не 

отримало належного стимулювання в системі загальної 

середньої освіти. Як показав аналіз сучасної педагогічної 

практики, оцінка успішності діяльності вчителя, насамперед, 

визначається за формальними показниками, що мають 

переважно дидактичну спрямованість і не враховують 

елементи моральної культури, загальної вихованості та 

рівень вихованості і соціалізації учнів, але, водночас, саме ці 

критерії стимулювання педагогічної діяльності мають бути 

провідними в розбудові системи освіти у відповідності до 

сучасних соціально несприятливих умов. 

Справжній вчитель може виховувати і викликати в учнів 

зацікавленість до предмета і потяг до знань здебільше 

завдяки власній моральній культурі і духовному багатству. 

Без широкого інтелектуального багатства, високого 

тезаурусу, оволодіння культурою мови і мовлення не може 

утворитись справжній вихователь, здатний виховувати, за 
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висловом В. О. Сухомлинського, єдиним витонченим і 

надійним, всесильним і гострим інструментом виховання — 

словом. Як свідчить практика виховної роботи, вербальні 

методи виховання можуть бути дійовими і ефективними 

тільки за умови, коли вчитель є взірцем різнобічної моральної 

та інтелектуально-духовної звершеності. 

Культуру розумової діяльності і мислення можна 

розглядатиє універсальний і інтегруючий показник морально-

духовної досконалості вчителя. Сутність культури творчого 

мислення в контексті виховання особистісної морально-

духовної культури вчителя розкривається в наступному: 

 - по-перше, вчитель покликаний нести учням не лише 

знання, але й закласти основи гуманістичного 

світосприйняття, навчити їх різним нормам, правилам та 

прийомам безпосередньої і опосередкованої пізнавальної 

діяльності в процесі самоосвіти і самовиховання; 

 - по-друге, культура мислення дозволяє вчителю більш 

об'єктивно визначати проблематику і найбільш слабкі 

ділянки навчально-виховного процесу, актуалізувати й 

формулювати виховні завдання, знаходити найбільш 

оптимальні шляхи і методи їхнього вирішення; 

 - по-третє, без належного рівня моральної рефлексії та 

культури мислення значно ускладнюється втілення вчителем 

теоретичних положень і урахування об'єктивних 

закономірностей виховання у повсякденну практичну 

діяльність, вивчення і теоретичне узагальнення передового 

педагогічного досвіду та творчого пошуку нових шляхів 

оволодіння педагогічною майстерністю.  

Культура моральної свідомості є визначальним і 

провідним процесом розвитку моральної рефлексії вчителя, 

його здатності до самопізнання та об'єктивної моральної 

самооцінки своєї поведінки і педагогічної діяльності, вміння 

бачити себе з боку інших, об'єктивно оцінювати ту систему 

моральних відносин, яка утворилась навколо нього. Культура 
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гуманістичного мислення підвищує рівень соціальних і 

професійних домагань вчителя, сприяє цілеспрямованості, 

організованості і ефективності педагогічної діяльності. 

Формування моральної культури вчителя передбачає не 

лише засвоєння ним загальнолюдських моральних норм і 

принціпів, що регулюють поведінку особистості, але й 

орієнтацію в системі соціальних і моральних норм, що 

склалась у суспільстві під впливом соціально-культурних 

процесів. Тому проблему формування моральної культури 

вчителя необхідно розглядати в контексті його особистісної 

моральної і соціально-орієнтаційної позиції, що утворилась 

під впливом позитивних і негативних соціальних чинників. 

В сучасних наукових розробках приділяється значної 

уваги до проблем соціалізації учнівської та студентської 

молоді, але, водночас, серед науковців не виникає питання 

про те, наскільки сам вчитель є морально зрілою та соціально 

вихованою особистістю, вірно сприймає і оцінює позитивні 

перетворення, що відбуваються у суспільстві, визначає своє 

місце в цих зрушеннях. Це питання постає актуальним тому, 

що ―вірна соціалізація стає можливою лише тоді, коли 

людина свідомо прагне до гармонії власного "Я" з інтересами 

інших людей, не тільки вміє, але й старається поступитись 

своїми бажаннями за ради інтересів загального блага‖ [82, 

с. 41]. 

Важливе місце в соціалізації майбутнього вчителя посідає 

усвідомлення великої етичної місії, що покладена на нього 

суспільством, яка полягає в підготовці духовно багатого, 

інтелектуально і морально зрілого підростаючого покоління, 

здатного захищати національні інтереси в загальному 

державотворчому процесі. Виховний потенціал освіти у 

формуванні моральної культури особистості досліджений ще 

недостатньо, але вбачається, що предмети гуманітарного 

циклу створюють важливі передумови для підготовки 

майстра-вихователя. Вони містять в собі великі потенційні 
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можливості в активізації механізмів формування моральної 

культури вчителя і, зокрема, вказують на виваженість та 

доцільність використання елементів педагогічної техніки, її 

спрямованість у вирішенні найбільш актуальних, соціально 

зумовлених і методологічно виважених педагогічних завдань 

сучасної системи освіти. 

Підсумовуючи аналіз проблеми формування моральної 

культури вчителя, можна зробити наступні гносеологічні 

висновки: 

По-перше, моральна культура вчителя є цілісна 

структурна сукупність його моральних якостей, що 

проявляються в системі відносин між особистістю і 

соціумом, та по відношенню особистості до себе і 

внутрішнього ―Я‖. Моральна культура вчителя включає 

моральні орієнтації, уявлення, переконання, що 

перетворюються в життєві цілі, вольові якості, високу 

соціальну значущість мотивації поведінки, яка торкається 

різних сфер його соціалізації і різних об'єктів моральних 

відносин. Дослідження проблеми формування моральної 

культури майбутнього вчителя в умовах демократизації 

системи освіти, насамперед, має бути сконцентроване на 

вивченні внутрішніх соціально-педагогічних механізмів 

моральної саморегуляції його поведінки в умовах 

обмеженого соціального контролю. 

По-друге, моральна культура вчителя утворюється на 

підґрунті наслідування соціальних і моральних норм, що 

містять в собі найбільш прогресивний соціально-культурний 

досвід попередніх поколінь і систему загальнолюдських 

соціальних цінностей. Основними критеріями моральної 

культури вчителя є його реальні вчинки, що спрямовані на 

досягнення злагоди з макро- та макросередовищем, 

відстоювання в своїй діяльності загальнодержавних і 

національних інтересів. Формування моральної культури 

вчителя є цілісний процес повноцінного розвитку і 
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професійної підготовки спеціаліста у відповідності до 

моральних вимог становлення гуманного, демократичного 

суспільства. Виховання художньо-естетичної, екологічної, 

правової, політичної, економічної і фізичної культури 

вчителя є найважливішими складовими передумовами 

формування його моральної культури. 

По-третє, елементи етичної поведінки вчителя можуть 

бути свідомо виваженими і спонтанними, етична поведінка 

може характеризуватись за зовнішніми проявами і за 

внутрішньою мотивацією, яка є провідною у визначенні 

морального сенсу вчинку. Постійне пригнічення студента 

суспільно зумовленими імперативами соціального впливу 

містить в собі елемент примусової неетичності, воно має 

негативний вплив на розвиток його внутрішньої морально-

психологічної структури, яка зумовлює саморегуляцію 

його життєдіяльності та поведінки.  

По-четверте, формування моральної культури вчителя 

знаходиться в тісному зв’язку з процесами набуття 

різноманітних морально-естетичних, інтелектуальних і 

фізичних якостей, що зумовлюють його різнобічну 

науково-пізнавальну, репродуктивну, професійну і творчу 

діяльність. Моральна саморегуляція поведінки студента як 

провідний елемент його моральної культури має 

триступеневу структуру. З якої, перший рівень 

характеризує елементарні якості, другий — утворюється 

під впливом зовнішніх регуляторів поведінки і третій 

рівень пов'язаний з дією внутрішніх імперативів поведінки, 

таких як совість, почуття обов'язку, відповідальності, 

колективізм, альтруїзм тощо. 

Найбільш доцільне поєднання зовнішніх моральних 

санкцій до студента, з його внутрішніми морально-

вольовими чинниками поведінки складають гармонійну 

основу його моральної культури. Рівень соціального 

контролю до студента знаходиться в зворотньому 
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відношенні до формування його внутрішніх морально-

регулятивних механізмів поведінки. Обмеження свободи 

вибору поведінки студента негативно впливає на розвиток 

його внутрішніх моральних чинників поведінки. Важливим 

елементом моральної саморегуляції поведінки майбутнього 

вчителя є його совість як осмислене переживання своїх 

вчинків, усвідомлення їхнього співвідношення до 

моральних норм, правил і традицій соціальної спільноти, 

до якої він належить. 

По-п’яте, перехід моральної норми до внутрішньої 

морально-психологічої структури вчителя є провідним 

елементом свідомої моральної саморегуляції його 

поведінки. Важливою умовою переходу об'єктивних 

моральних цінностей і норм в суб'єктивну структуру 

моральної свідомості вчителя є його потреба в наукових 

знаннях і, особливо, гуманітарного характеру. У 

формуванні моральної культури вчителя велику роль 

відіграють його пiзнавальні потреби і гуманістична 

ціннісно-орієнтаційна спрямованість світогляду, яка сприяє 

інтеріоризації морально-духовних цiнностей. 

Провiдну роль у формуваннi моральних вiдносин мiж 

учасниками навчально-виховного процесу вiдiграє 

особистiсть викладача. Готовнiсть педагога до 

квалiфiкованого вирiшення виховних завдань залежить вiд 

його спецiальної пiдготовки, яка має передбачати 

володiння теорiєю і методикою морального виховання. 

Здатнiсть майбутнього педагога виконувати свою виховну 

функцiю знаходиться в прямiй залежностi вiд його 

загального морального розвитку. Проблема морального 

розвитку майбутнього фахiвця полягає в недостатньому 

його залученнi до системи духовного виробництва, яка 

вiдкриває доступ до духовних надбань суспiльства, що 

сприяє утворенню нових інтелектуальних і морально-

духовних цінностей. 
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Високий рiвень загальної гуманiтарної пiдготовки 

майбутнього вчителя сприяє утворенню поглибленого 

гуманiстичного мислення, що створює установку на 

засвоєння iдеї соцiального гуманiзму, виховує вiру в учня і 

безмежнi можливостi людської досконалостi. Моральна 

культура вчителя має визначатись, насамперед, не рiвнем 

його чутливостi до зовнiшнiх примусових дiй, а рiвнем 

сформованостi внутрiшнiх iмперативiв поведiнки: совiсть, 

культура мислення, власна гiднiсть, почуття педагогічного 

обов’язку i справедливостi. Цi iмперативи, з одного боку, 

можна розглядати як критерiї сформованості моральної 

культури вчителя, i з iншого — як основнi внутрiшнi 

моральнi механiзми його поведiнки, якшо вони 

розглядаються як складнi, структурованi, взаємозумовленi 

динамiчнi процеси. 
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РОЗДІЛ II. 
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ 
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 

 

2.1. Когнітивно-пізнавальний механізм 

формування моральної культури вчителя 

Дослiдження проблеми формування механізмів моральної 

культури студентів може бути вірогідним на основі її 

всебiчного теоретико-методологiчного аналiзу. На основі 

аналізу попередніх розробок було встановлено, що ця 

проблема має чотири аспекти: етичний, соцiально-

педагогiчний, психолого-педагогiчний i методичний. Тому в 

процесi дослiдження використовувались основнi 

фундаментальнi концептуальнi положення, якi мають 

методологiчний сенс щодо вивчення проблеми формування 

моральних механiзмiв поведiнки майбутнього вчителя, як 

процесів, що об’єктивно опосередковують традиційні виховні 

системи і технології.  

Активізація системи механізмів формування моральної 

культури майбутнього вчителя залежить вiд рiвня його 

соцiальних домагань і характеру науково-пiзнавальиих 

потреб, якi грунтуються на усвiдомленнi соцiальної цiнностi 

знань i професiйної квалiфiкацiї. Об’єктивна необхiднiсть 

дотримання цiєї вимоги пiдвищується в мiру розвитку 

демократичних засад навчально-виховного процесу.  

Фундаментальні концептуальні положення зумовили 

стратегiю i тактику дослiдження, сприяли бiльш детальнiй 

розробцi науково-дослiдницького iнструментарiю та 

теоретичнiй iнтерпретацiї отриманого емпiричного матерiалу. 

Соціально-етичний аспект проблеми формування 

механізмів моральної культури майбутніх вчителів  

розроблявся на основi рiзних концептуальних пiдходiв i 

рiшень. До них належать: спiввiдношення свiдомих i 

надсвiдомих компонентiв моральної поведінки особистостi 
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(Л. Божович, А. Леонт’єв, I. Кон, Б. Нiколаїчев, 

К. Обуховський, С. Рубiнштейн), детермiнацiя поведiнки 

особистостi (М. Боровський, В. Iванов, Б. Кедров, Л. Кулiков, 

М. Парнюк, С. Попов), спiввiдношення об’єктивних i 

суб’єктивних компонентiв моральної поведiнки особистостi 

як цiлiсної системи (Л. Рувiнський, Н. Абрамова, В. Iльїн, 

Г. Короткова, Е. Маркарян, О. Целiкова та iн). 

Аналіз специфічних особливостей виховної дії 

опосередкованих механізмів формування моральної культури 

майбутніх учителів передбачало використання рiзноманiтних 

методiв пiзнання та осмислення педагогiчних процесiв, серед 

яких особливе значення мали аналiз та синтез, абстрагування 

(iзолююче та узагальнююче), iдеалiзацiя понять, 

моделювання розвитку особистостi та соцiально-

педагогiчних процесiв, конкретизацiя теоретичних положень, 

висновкiв i гiпотез. Це надало можливість проаналізувати 

наступні концептуальні механізми формування моральної 

культури студентів: когнітивно-пізнавальний, соціально-

орієнтаційний, морально-нормативний та морально-

регулятивний. 

Концептуальні механізми формування моральної 

культури студентів розглядались абстрактно, але їхня дійова 

спрямованість сконцентрована в синтезуючій взаємодії і 

взаємозумовленості, тому об’єктивно вони виступають як 

синтезуючі домінанти виховного процесу, між якими існує 

система опосередкованих зв’язків. 

Складність формування когнітивно-пізнавального 

компоненту моральної саморегуляції поведінки студента 

полягає в тому, що його етичнi погляди формуються 

переважно пiд впливом соцiального оточення, або власного 

життєвого досвiду, який може вступати у протирiччя з 

об’єктивними етичними вимогами. Виникає проблема 

співвідношення між об’єктивною сутністю соціальної 

інформації, яка містить моральний сенс, і її суб’єктивною 
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оцінкою вчителем в залежності від його світоглядної позиції, 

яка утворилась під впливом попереднього, перцептивного 

життєвого досвіду. 

Комплексний підхід до розробки концептуальних 

теоретичних засад формування моральної культури студентів 

передбає всебiчний більш поглиблений теоретико-

методологiчний аналiз проблеми переходу соціально 

зумовлених моральних вимог до студента в його внутрішнью 

морально-світоглядну структуру. "Коли втрачається 

світогляд, зазначає В. І. Вернадський, з ним втрачається 

найвища усвідомлена насолода, яку дає наука, і залишаються 

окремі мікроскопічні радощі; почуття обов'язку і 

усвідомлення ідеалу оволодівають людиною, яка дивиться на 

науку широким поглядом, а не поглядом спеціаліста, який не 

бачить нічого за межами своєї спеціальності і вважає себе 

вченим" (26, 153). Етичні погляди В. І. Вернадського щодо 

наукової творчості пов'язані з розвитком світоглядної позиції 

вченого, у пригніченні і обмеженні людської думки він 

вбачав перші паростки її етичної деформації. Обмеження 

потенційних інтелектуальних можливостей особистості не 

лише затуплює її розвиток, а й є значною перешкодою 

загального інтелектуально-етичного прогресу суспільства.   

Основна теоретико-методологічна вимога певного 

напрямку дослідження виховного процесу полягає в тому, що 

його концептуальний аналіз повинен грунтуватись, 

насамперед, не на безпосередній розробці технологічних 

виховних систем, а на дослідженні системи об’єктивних, 

очевидних і прихованих закономірностей морального 

зростання студента, на основі якого здійснюється більш 

детальна розробка концептуальних і технологічних систем та 

підсистем виховного процесу з урахуванням його стихійних і 

цілеспрямованих, об’єктивних та суб’єктивних чинників, 

закономірностей, визначенням між ними прямої і 

опосередкованої системи зв’язків. 
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Дослiдження є більш вірогідним, коли воно передбачає 

використання рiзноманiтних методiв пiзнання та осмислення 

педагогiчних процесiв.  

Формування механізмів моральної культури особистостi 

залежить не тiльки вiд її природнiх задаткiв, але й вiд цiлої 

сукупностi зовнішніх соцiальних чинникiв, бо «рiзнi 

чинники, що зумовлюють моральну поведiнку особистостi, 

дiють не твердо, однозначно, а переломлюючись через 

внутрiшнiй духовний свiт людини, яка володiє волею i 

свiдомiстю, на дають їй можливiсть робити вибiр варiантiв 

реагування, вибірно вiдповiдати на рiзноманiтнi 

детермiнанти» [22, c. 22]. Одним з найважливiших чинникiв, 

що детермiнують поведiнку особистостi є виробничі 

вiдносини, якi опосередковуються вiдносинами 

спiвробiтництва i взаємоповаги, що надає можливiсть 

особистостi вiльного вибору реагування на рiзнi 

детермiнанти зовнiшнього середовища [22, c. 23]. 

Матерiальнi умови життєдiяльностi майбутнього вчителя, 

насамперед, впливають на формування його соціальних 

потреб і ціннісного ставлення до навколишнього середовища. 

Але, поряд з матеріальними умовами, у формуванні 

структури соціальних і моральних потреб студента важливу 

роль відіграє розвиток його соцiальних зв’язкiв з iншими, які 

можуть утворюватись цілеспрямовано і стихійно, тому його 

моральна поведiнка, здатність до внутрішньої саморегуляції в 

проведеному дослідженні розглядались через категорiї 

необхiдностi i випадковостi. 

Необхiднiсть моральної поведiнки студента зумовлена 

його прагненням до задоволення своїх соцiальних та 

матерiальних потреб, серед яких важливе мiсце посiдають 

соціальні потреби, зокрема, отримання вищої освiти, 

надбання певної спецiальностi та досягнення соціального 

статусу в суспільстві. Необхiднiсть етичної поведiнки можна 

розглядати як об’єктивну закономiрнiсть i як систему 
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вiдносин мiж об’єктивними вимогами до особистостi i 

усвiдомленiстю нею цих вимог.  

Морально зумовлена детермiнованiсть навчальної 

дiяльностi вчителя опосередковується рiвнем його соцiальних 

домагань, особливостями науково-пiзнавальиих потреб, якi 

грунтуються на усвiдомленнi соцiальної цiнностi знань i 

професiйної квалiфiкацiї. Об’єктивна необхiднiсть 

дотримання цiєї вимоги пiдвищується в мiру розвитку 

демократичних засад навчально-виховного процесу, бо 

„детермiнованiсть, необхiднiсть тих чи iнших вчинкiв 

особистостi, зовсiм не виключає свободи вибору, свободи 

волi людини, яка здiйснює цi вчинки, а, навпаки, їх 

неодмiнно передбачає. Пiзнання закономiрностей, виявлення 

необхiдностi дозволяють уникати випадковостей у виборi дiї, 

а значить - здiйснювати вчинки вiльно‖ [22, c. 27]. Концепція 

формування механізмів моральної культури студента 

передбачає активізацію опосередкованих чинників і 

виховних підсистем, що стимулюють його моральний 

розвиток як повноцінно соціалізованої особистості.  

Дослідження когнітивно-пізнавального механізму 

формування моральної культури у майбутніх учителів, поряд 

з іншими завданнями, включало визначення основних 

методологiчних засад оволодiння студентами загальними 

основами суспiльної моралi. Такий підхід надав можливiсть 

бiльш ефективно пiдiйти до вирiшення проблеми формування 

у студентiв вiрних уявлень про належне, вміння визначати 

загальнолюдськi i соцiально-iсторичнi критерiї об’єктивної 

сутностi моралї, її змiсту, основних принципiв та категорій з 

метою досягнення більш високої моральної рефлексії і 

професійної орієнтації з питань соціально-етичної та 

виховної проблематики системи освіти і шляхів її 

удосконалення. 

Досвід констатуючого експерименту показав, що у 

формуванні моральної культури студентів велике значення 
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має якiсний рiвень моральної освiти, бо якщо теорiю моралi 

викладати як систему абстрактних понять без її зв’язку з 

соцiальною практикою i її протирiччами, то така освiта може 

сформувати негативне вiдношення студента до суспільної 

моралі і її об’єктивних вимог. 

Основна проблема активізації когнітивно-пізнавального 

компоненту моральної культури студентів полягає в 

запобіганні елементам моралізуючого виховання, яке у 

практицi виховної роботи наносить значно бiльших збиткiв, 

нiж вiдсутнiсть у вихованцiв моральної освiти і елементарної 

моральній компетентності.  

Як показує практика, використання традиційних 

вербальних виховних технологій, за звичаєм, не дає 

належних позитивних результатів у моральному вихованні 

студентів, бо пiд впливом неквалiфiкованої виховної роботи, 

її вiдриву вiд соціальної практики у певної частки студентiв 

утворюється негативне ставлення до моральних норм i 

об’єктивних моральних цінностей. Частіш за все це 

трапляється за умов, коли моральна освіта зводиться до 

простого ознайомлення студентів з моральними правилами і 

професійними нормативними вимогами, а також морального 

засудження певних форм поведінки, фактів і подій соціальної 

дійсності.  

Проблема неспрацьовування когнітивно-пізнавального 

механізму, що виражається в моралізуючому вихованні 

зумовлена тим, що безпосередній вербальний вплив на 

студента утворює в індивідуальній свідомості ―особливий - 

безпроблемний стиль мислення, який зводить рiзноманiтнiсть 

причин до абстрактної протилежностi хорошого-поганого, 

чесного-безчесного. Водночас воно є певною соцiальною 

позицiєю, коли вирiшення реальних протирiч i труднощiв 

переводиться в план морального обурення» [37, c. 249-250].  

Методологiчний сенс моралiзаторства у виховному 

процесi полягає в тому, що не можна будь-яку соцiальну 
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iнформацiю розглядати тiльки з позитивної, або негативної 

точки зору, iгноруючи безлiч протирiч, що мiстить в собi 

об’єктивна моральна оцiнка. 

Прямолінійний вербальний вплив і нiчим не пiдкрiплена 

апеляцiя викладача до моральних норм, принципів, якi 

вiдбивають об’єктивну необхiднiсть дотримання певних 

моральних вимог, не завжди сприяє усвiдомленому 

засвоєнню студентами гуманістичної та соціально-культурної 

сутності моральної культури соціуму, яка регулує соціальні 

відносини. 

Педагогічна практика доводить, що пiд впливом 

попереднiх наслiдкiв «моралiзованого виховання» у значної 

частини студентiв утворюється iндиферентне, або навiть 

негативне ставлення до деяких моральних норм. Тому 

моральна оцiнка соцiальної iнформацiї, яка має бути 

предметом аналiзу з боку викладача, повинна всебiчно 

вiдбивати її об’єктивну сутнiсть, включаючи позитивнi i 

негативнi елементи, але уникання моралiзаторства не означає 

вiдхiд вiд iдеї моральної освiти студентської молодi. 

Елементи моралізуючого виховання виникають тодi, коли 

розкриття моральних iстин помiтно вiдстає вiд загального 

морального i iнтелектуального розвитку студента. Сутність 

проблеми активізації когнітивно-пізнавального механізму 

формування моральної культури студента полягає в тому, що 

вербальні елементи його моральної освіти не заповнюють 

пустоти моральної свiдомостi, а, здебiльше, спрямовані на 

витiснення в нiй ―побутової‖, а iнодi i вузькоегоїстичної 

моралі, i з цiєї причини зустрiчають шалений внутрiшнiй опiр 

з боку несформованої особистостi.  

Проблема спiввiдношення якісної моральної освiти i 

моралізуючого виховання повніш за все розкриває дію 

когнітивно-пізнавального механізму формування моральної 

культури студентів, оскільки процес оволодіння студентами 

елементами етичних знань і усвідомлення їхньої соціально-



 

 47 

культурної цінності зосереджує в собі позитивні і негативні 

тенденції. Негативний сенс етичної освіти полягає в 

наявності елементів некоректної етичної повчальності, яка 

викликає у студентів зворотні етичні заперечення, але, 

водночас, відсутність певного рівня етичної компетентності 

студентів призводить до того, що ―...у молодих людей 

моральна свiдомiсть взагалi i в цiлому менше розвинута, нiж 

розумовi знання i мислення‖ [73, c. 151]. 

На необхiднiсть викладання для молодi спецiального, 

добре продуманого, змiстовного i методично виваженого 

курсу моралi вказує Л. I. Рувiнський, пiдкреслюючи, що 

згiдно з концепцiєю цiннiсного усвiдомлено-емоцiйного 

засвоєння моралi вiн може сприяти усвiдомленню i 

переживанню моральних норм i принципiв як особистiсно 

значущих [100, c. 177].  

Важливою методичною вимогою організації успiшної 

моральної освiти є формування у студентiв свiтоглядної 

думки про те, що всi людськi негаразди, якi виявляються в 

захворюваннях, вiдчуттi себе нещасливим, покинутим i 

забутим з боку своїх близьких та друзiв, або в рiзних 

конфлiктах - вiдбуваються як наслiдок морально-

психологiчного i педагогiчного неуцтва. Моральна 

неосвiченiсть і духовна обмеженість, як правило, є головними 

причинами невiрного мислення i хибної поведiнки 

студентської молодi.  

Як показали спостереження, досягнення об’єктивних 

етичних переконань кожним студентом є одним з 

найскладніших завдань виховного процесу, але якщо 

моральна освiта звiльниться вiд моралiзаторства, буде мати 

опосередкований характер як одна із складових частин 

iнтелектуального виховання особистостi i формування її 

наукового свiтогляду, то найбiльш простi моральнi iстини 

будуть позитивно сприйматись кожним студентом, 
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ідентифікуючись з основними законами людської діяльності і 

поведінки. 

Соцiальну практику не можна оцiнювати як своєрiдний 

еталон формування моральних вiдносин, моральних норм i 

принципiв, оскiльки вона вiдбиває сущє i лише, за рiдкими 

винятками, вiдповiдає належному. На цю характерну 

особливість звертає увагу А. А. Гусейнов, який не 

заперечує iснування об’єктивних моральних норм, що 

витiкають з належного, але наполягає на необхiдностi 

iснування моральних «компромiсiв» в оцiнцi будь-яких 

соцiально-iсторичних процесiв або об’єктiв реальної 

дiйсностi. «Завдання моральної критики минулого 

полягає в тому, ...щоб вiд оцiнки того, що було, перейти 

до перетворення, переробки того, що є. Якщо цього не 

вiдбувається, якщо моральний гнiв звалюється тiльки в 

минуле, обмежується засудженням особистостей, не 

переходячи на засудження обставин..., то вiн стає просто 

моралiзуванням. Тодi моральний гнiв iз сили, яка 

напружує соцiальну волю, перетворюється в силу, яка її 

розслаблює» [37, c. 256-257]. 

Як показує досвід виховної роботи, хибнiсть 

моралізування у виховному процесі полягає в тому, що 

воно призводить до морального нiгiлiзму i соцiальної 

апатiї. Соцiально-iсторичний аспект моралiзування 

сприяє утворенню однобiчних свiтоглядних позицiй 

студента, що викликає помилковiсть його суб’єктивної 

моральної оцiнки. Моральний нiгiлiзм породжує зневiру 

студента у можливiсть досягнення соцiальної 

справедливостi i пригнiчує вiру в людину. Така 

свiтоглядна установка може мати негативнi наслiдки у 

практицi формування моральної культури майбутніх 

учителів.  

Співвідношення процесу активізації когнітивно-

пізнавального механізму формування моральної культури 
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студентів i моралiзаторства є проблемою дуже складною, 

оскiльки з методологiчної точки зору обгрунтувати 

об’єктивнi критерiї моралiзаторства i моральної освiти, 

розмежувати цi поняття можна тiльки на основi визначення 

мiри втручання моралi в соцiально-економiчнi i полiтичнi 

процеси. 

Серед дослідників проблем суспільної моралі і 

морального виховання є поширеними тлумачення про те, що 

моралiзаторство є спробою дати моральну оцiнку соцiальних 

проблем, що веде за собою «непомiрне розширення кордонiв 

суспiльної дiйовитостi моралi» [37, c. 257], але таке 

тлумачення моралiзаторства значно принижує потенціальні 

можливості оцiнювальної, регулюючої, мобiлiзуючої i 

перетворюючої функцiй моральної свiдомостi колективу і 

особистості. 

Важливою умовою соцiальних перетворень є 

трансформацiя суспiльної моральної свiдомостi вiд одного 

якiсного рiвня до iншого, відсутність зазначеної вимоги 

значно ускладнює і гальмує процеси, що зумовлюють 

соцiальний та моральний прогрес суспiльства. Моральні 

зрушення в суспільстві не відбуваються спонтанно, вони 

залежать від перетворень в ментальній та морально-духовній 

сфері суспільного життя. Моральний прогрес суспільства 

значною мірою зумовлюється чітко виваженою системою 

морально-етичного і громадського виховання особистості, 

спрямованої на пiдвищенням рiвня моральної свiдомостi 

суспільства. 

Практика виховної роботи показує, що моралiзаторство є 

однiєю з причин некваліфікованого впливу сiм’ї, школи i 

iнших соцiальних iнститутiв виховання на формування 

моральної культури студентів. Моралізаторство як одна з 

форм порушення вимог тактовності в організації виховного 

процесу виникає з причини недостатньої моральної 

компетентності вихователів. 
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Підкреслюючи негативні тенденці моралізуючого 

виховання, А. А. Гусейнов зазначає, що воно: «а) витiкає з 

протиприродного розподiлу людей на «хороших» i 

«поганих», «добрих» i «злих», закрiплює такий розподiл; 

б) будучи формою лицемiрства в суспiльних вiдносинах, є 

водночас одним з його витончених джерел; в) звужує 

моральне виховання до впливу словом» [37, c. 283].  

Проблема гальмування когнітивно-пізнавального 

механізму формування моральної культури студентів 

пов’язана з вiдривом вербального впливу вiд iнших засобiв 

формування їхньої моральної свiдомостi. Обмеження засобiв 

виховного впливу призводить до порушення гармонiї мiж 

розвитком моральної свiдомостi i вольових якостей студента. 

Моральне засудження вчинкiв iнших людей не завжди дає 

бажанi результати у розвитку соцiальної активностi студента. 

Вербальний вплив на формування моральної свiдомостi 

студента буде бiльш значущим за умови, коли його змiстом 

стануть не об’єкти морального засудження, а приклади 

морального пiднесення конкретної особистості за благодiйнi 

вчинки. 

Під час проведення виховних заходів, при аналiзi 

соцiальних перетворень необхідно вбачати не тiльки 

негативнi, але й позитивнi зрушення i розглядати їх з позицiї 

морального розвитку суспiльства, оскiльки «...суспiльнi 

перетворення, органiзацiйна або предметно-матерiальна дiя, 

яка скiльки завгодно далеко знаходиться вiд сфери власно 

моралi, реально є актом морального виховання. Цей акт може 

бути свiдомим i цiлеспрямованим лише в тому разi, якщо 

особливий моральний сенс того, що здiйснюється, заздалегiдь 

враховується i стає одним з мотивiв соцiально-практичної 

дiї» [40, c. 7]. 

Об’єктивний аналiз соцiальної практики допомагає 

униканню елементів вербального моралізуючого виховного 

впливу на студента, сприяє найбiльш оптимальному 
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поєднанню у його моральнiй свiдомостi різних соціально-

культурних і морально-етичних ідей і концепцій, що 

розкривають об’єктивну сутнiсть належного, аналізу і 

синтезу прикладiв сущого, якi пов’язанi з позитивною, 

морально виваженою соцiальною практикою.  

Такий пiдхiд в організації виховного процесу сприяє 

подоланню розбiжностi мiж об’єктивно існуючими 

моральними нормами й цiнностями соціуму i суб’єктивними 

моральними цiнностями майбутнього вчителя. Досягнення 

деяких елементiв вiдповiдностi мiж об’єктивними i 

суб’єктивними моральними цiнностями студента є важливою 

методичною вимогою активізації когнітивно-пізнавального 

механізму формування його моральної культури. 

Як показують спостереження, основною причиною рiзних 

(прихованих i очевидних) конфлiктiв, якi виникають мiж 

студентом, його соцiальним оточенням i соціумом, є 

неузгодженiсть цiннiсних пiдходiв щодо визначення 

об’єктивного змiсту моральних норм і цінностей. З цiєї 

причини у деякої частини студентiв виникає невiрна 

соцiальна установка і орiєнтацiя на різні об’єкти реальної 

дiйсностi та їхня неадекватна моральна оцiнка, тому 

колективні моральнi норми поширюються на рiзнi явища, якi 

до недавнього часу вважались неприпустимими. 

Важливого методологiчного сенсу у дослiдженнi 

проблеми формування і активізації когнітивно-пізнавального 

механізму моральної культури вчителя набуває питання про 

об’єктивну сутнiсть справедливостi у розвитку моральних 

вiдносин мiж особистiстю, її соцiальним оточенням i 

суспiльством в цiлому. 

Найбільш за все деформує моральну свiдомiсть студента 

вiдчуття несправедливостi по вiдношенню до нього. 

Несправедливість ображає i морально пригнiчує особистість, 

провокує утворення зворотного механiзму психологiчного 

захисту, який виражається у прагненні студента намагатись 
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найчастіше відстоювати свої власні інтереси, навіть через 

порушення загальнолюдських моральних норм. Необ’єктивне 

і несправедливе ставлення педагога до вихованця, проява 

елементів педантичності та завищений рівень педагогічних 

вимог провокує утворення егоїстичних рис характеру 

несформованої особистості. 

Механiзм морально-психологiчного захисту часто 

виступає одним з найголовнiших мотивiв девіантної 

поведінки студента i основою морального виправдовування 

своїх вчинків. I навпаки, вiдчуття студентом поваги до себе з 

боку оточуючих і справедливостi стосункiв з ними, завжди 

утворює почуття впевненості, соцiальної і моральної 

захищеності. 

Коли майбутній вчитель переконаний в тому, що його 

дiяльнiсть має соцiальну значущiсть, буде оцiнена належним 

чином з боку оточуючих i суспiльства, то така світоглядна 

установка сприяє утворенню моральних потреб більш 

високого рівня. Вiдсутнiсть можливостi належним чином 

користуватись плодами своєї працi обмежує самореалiзацiю 

внутрiшнiх потенцiйних можливостей духовного розвитку 

студента, пригнiчує його соцiальну i творчу активнiсть.  

На цiй пiдставi поняття соцiальної справедливостi деякi 

дослiдники пов’язують зі свободою людини, оскільки: „будь-

яка суспiльно-економiчна формацiя /полiтичний лад/ є тим 

бiльше справедливою, чим в бiльшiй мiрi вона забезпечує 

свободу своїм громадянам, i навпаки, вона є тим бiльше 

несправедливою, чим в бiльшiй мiрi вона позбавляє людей 

свободи» [73, c. 30].  

Поведiнка майбутнього вчителя зумовлена, з одного боку, 

його спрямованiстю до соцiалiзацiї i набуття певного 

соцiального статусу, з iншого - його прагненням до вiдносної 

автономiї i свободи морального вибору. Згiдно з концепцiєю 

iєрархії цiнностей /Р. Арон, Дж. Бйорнхерм/ у списку 

цiнностей країн далекого зарубiжжя свобода посідає одне з 
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перших місць, отже методологiчна визначенiсть свободи як 

об’єктивної категорiї дуже важлива при розробцi проблеми 

гармонізації особистості з довкіллям і формування її 

морально-регулятивної сфери. 

Мiра свободи морального вибору має вирішальне 

значення у формуванні морально-регулятивної сфери 

вчителя, оскільки вона залежить від специфічних, 

індивідуальних особливостей його морального розвитку. 

Надання моральної свободи потребує посилення впливу 

внутрiшнiх, суб’єктивних моральних чинникiв на поведiнку 

майбутнього вчителя, серед яких важливе значення мають 

його вiрнi, найбiльш об’єктивнi уявлення про сутнiсть 

людяності, добра i зла, якi не завжди можуть вiдповiдати 

процесам моральної нормотворчості та iснуючому рiвню 

розвитку суспільних і моральних вiдносин. 

Свобода вибору дiй i вчинкiв розкриває бiльш широкi 

можливостi для морально узгодженої самореалізації 

студента. Особистiсть, яка позбавлена будь-якого 

пригноблення, бiльш схильна до вірного, морально 

узгодженого вибору різних форм поведінки. 

Активізація когнітивно-пізнавального механізму 

формування моральної культури студента в певній мірі 

зумовлена елементами аперцепції, тобто особливостями його 

попереднього життєвого досвiду, наявністю соцiальних 

потреб i моральних переконань. Але з методологічної точки 

зору є невиправданим обмеження поняття соцiальної 

справедливостi тiльки критерiєм свободи, бо кожний студент, 

з одного боку, прагне до автономностi своїх дiй, з iншого - до 

визнання своєї власної значущостi через механiзми 

самореалізації і соцiалiзацiї. 

Поняття соцiальної справедливостi включає iнтегруючу 

систему соцiально-економiчних i моральних механiзмiв, яка 

забезпечує соцiальну i морально-психологiчну захищеність 

студента вiд можливого зазiхання на його права з боку 
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формальних (соцiально зумовлених) i неформальних 

чинників та впливових дiй. Вiдчуття захищеностi студента в 

колективi позитивно впливає на розвиток його позитивних 

рис характеру. Внутрiшня свобода розкриває перед 

студентом широкi можливостi, але реалiзацiя свободи дiй має 

вiдбуватись тiльки на основi його гуманістичної соціально-

культурної визначеності і моральних переконань.  

Якщо свобода морального вибору студента не 

пiдкрiплюється соцiально зумовленою моральною 

мотивацiєю, то його поведінка і діяльність згодом 

підкорюється досягненню вузькоегоїстичних прагматичних 

цілей. За даних умов виникає iгнорування особистістю 

iнтересiв iнших людей i соцiальних спiльнот, утворюються 

елементи прагматичної моралі, які згодом призводять до 

соцiальної несправедливостi. Тому однiєю з найважливiших 

моральних вимог виховного процесу є виховання звички 

пiклуватись про iнших людей, завдяки чому вiдбувається 

активiзацiя людського чинника у розвитку належних 

моральних вiдносин.  

Формування морально мотивованої поведінки майбутніх 

учителів відбувається не лише через спілкування, але й 

завдяки використанню методики виховуючи обставин, бо ―по 

мiрі включення iндивiдiв у все бiльш складнi моральнi 

вiдносини на базi стабiльної участi у суспiльнiй практицi... 

iндивiдуальна свiдомiсть збагачується засвоєнням iдейно-

моральних принципiв, якi перетворюються у стiйкi моральнi 

цiннiснi орiєнтацiї. Пiд впливом цього i при опорi на бiльш 

складнi форми моральної рефлексiї (совiсть, вiдповiдальнiсть, 

усвідомлення сенсу життя) розширюється діапазон 

морального вибору; вiн здійснюється все більше вiльно; 

моральнi переконання посилюються завдяки навикам 

поведiнки, які набуваються практично» [75, c. 317-318]. 

Вiльне вiдношення особистості до моральних вимог 

поряд з повсякденною моральною поряднiстю 
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Л. М. Архангельський розглядає як критерiй її недостатнього 

морального розвитку, оскiльки поряднiсть передбачає 

доброчинне слiдування найпростiшим нормам працi, побуту, 

спiлкування, дотримання дисциплiни, але без проявів 

iнiцiативи. Основним критерiєм моральної вихованостi 

особистостi, на його думку, є непримиримiсть до 

несправедливостi i до будь-яких видiв антигромадської 

поведiнки, а сутнiсть моральної свободи полягає в 

переконливому прийняттi вимог моралi, активно-дiяльному 

вiдношеннi до їхнього затвердження у життi, непримиримостi 

до зла.  

Соцiальна пасивнiсть може виникати як наслiдок 

недостатнього загального розвитку студента, або як 

заздалегiдь обмiркована моральна установка, яка зумовлена 

пристосуванням до iснуючих в певній соціальній спільноті 

стандартів поведінки. Ситуативно пристосовчий характер 

моральної культури майбутнього вчителя, хоча і містить в 

собі елементи тактовності, але за змістом може не 

відповідати нормам гуманістичної моралі, бо якщо 

пристосованiсть ―грунтується не на внутрiшнiй 

переконаностi присв’ятити себе суспiльному служiнню, а на 

бажаннi мати особисту вигоду, вона настiльки ж далека вiд 

виробництва колективних моральних цiнностей, як i слiпе 

пристосування до загального образу життя‖ [75, c. 319-320]. 

Спостереження показали, що пристосованiсть поведiнки 

студента до обставин зумовлена моральним конформiзмом, 

який виникає на підгрунті підкорення його вчинків і 

діяльності думці оточуючих, навіть тоді, коли вона не 

відповідає об’єктивним критеріям моральності. Це, частiш за 

все, вiдбувається за умов неспівпадання морально-етичних 

оцінювальних суджень студента і групи, коли моральнi 

погляди студента ще не закрiпились в його моральнiй 

свідомості, не стали власними сенсожиттєвими орієнтирами і 

морально-дійовими принципами. 
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Проблема морального конформiзму в поведiнцi 

студентської молодi зумовлена її загальною соцiальною 

пасивнiстю, вiдсутнiстю бажання впливати на моральнi 

погляди iнших людей, недостатнiм розвитком вольової 

сфери. Але набуття певного рiвня справжньої духовностi, яка 

зумовлена усвiдомленням власної гiдностi i прагненням до 

морального iдеалу, значною мiрою, сприяє формуванню 

високоморальної поведiнки майбутнього вчителя незалежно 

вiд негативного впливу мікро та макросередовища.  

Однiєю з найважливiших проблем виховного процесу, 

спрямованого на активізаціію когнітивно-пізнавального 

механізму моральної культури є подолання у свідомості 

студентів споживчої психологiї, яка перероджується з 

пристрастi оволодiння речами до пристрастi пiднесення над 

людьми, бо соціальне піднесення особистості за своєю 

сутністю може розходитись з її гуманістичним ставленням до 

інших. Демократизація соціальних процесів переконливо 

вказує на необхідність удосконалення і персоналізації 

виховної роботи серед студентів з метою формування 

елементів гуманістичного мислення. Особливу актуальність 

ця проблема має на рiвнi пiдготовки майбутнiх педагогів 

вищої квалiфiкацiї, які мають бути носіями інтелектуальної і 

моральної звершеності, моральним зразком для учнів. 

Активізація когнітивно-пізнавального механізму 

формування моральної культури вчителя зумовлена 

наявністю в нього потреби в постійному поповненні знань, бо 

прагнення вчителя до постійного самовдосконалення є 

невід’ємною частиною не лише його професійної підготовки, 

але й формування професійної громадянської позиції, яка 

найбільш за все впливає на поліфункціональність 

педагогічної діяльності. 

Професійна потребнісно-мотиваційна структура 

особистості вчителя проявляється в наявності психологічної 

готовності, знань, вмінь і навиків формування позитивно 
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орієнтованої навчальної діяльності учнів. На майбутнього 

вчителя покладена велика вiдповiдальнiсть не лише за своє 

професiйне і моральне самовдосконалення, але й за 

спроможнiсть прищеплювати школярам iнтерес до навчання. 

Вивчення мотивiв навчальної діяльності в процесі 

проведеного дослідження розглядалось як важливий 

напрямок розвитку педагогiчної дiагностики навчально-

виховного процесу i виявлення основних структурно-

функцiональних елементiв його моральної регуляцiї. 

Дослiдження, якi проводились у школах м. Харків з метою 

виявлення найбільш важливих професійних якостей вчителя, 

які впливають на підвищення мотиваційної сфери учнів 

вказали на досить рiзноманiтну мотивацiю учiння школярiв. 

В процесі дослідницької роботи проводилось вивчення 

чотирьох груп мотивiв, (безпосередньо збуджуючi, 

перспективнi, iнтелектуальнi i соцiально-психологiчнi 

мотиви). До першої групи були вiднесенi повага до вчителя, 

звичка добре вчитися, iнтерес до навчальної дiяльностi, 

використання цiкавих прикладiв, наочних та технiчних 

засобiв навчання. 

Щоб визначити динамiку формування соціально 

зумовлених мотивiв учiння, анкетування проводилось 

вибiрково в молодших, середнiх та старших класах. На 

запитання; «Чи поважаєте ви вчителiв школи?» серед учнiв 

молодших класiв стверджено вiдповiли 100 % опитаних. Це 

вказує на досить високий авторитет вчителя молодших 

класiв, але в середнiх класах цей показник знижується до 

40,4 % а в старших стабiлiзується i складає 40,6 %. На це 

запитання вкрай негативних вiдповiдей не було, але бiльше 

половини учнiв середнiх та старших класiв зазначили, що 

вони поважають далеко не всiх учителiв школи. 

Повага до вчителя, перш за все, грунтується на його 

доброзичливостi, моральній звершеності, чутливостi, вмiннi 

зацiкавити школярiв своїм предметом. А це можливе тiльки 
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завдяки володiнню знаннями з психологiї та етики 

мiжособистiсних вiдносин, якi майбутнiй вчитель має 

отримати в умовах вузу. 

Дослiдження показали, що за перiод навчання iнтерес до 

нього поступово знижується вiд 91,8 % у молодших класах до 

57,6 - в старших. Цей мотив складає основу розвитку 

науковопiзнавальних потреб учнiв. На додаткове запитання 

до учнiв, якi саме предмети подобаються бiльш за все, а якi 

нi, були отриманi дуже суперечливi вiдповiдi. Одним учням 

бiльше подобаються предмети гуманiтарного, а iншим 

природно-наукового циклу. Спостереження показали, що 

інтерес до предмета пов’язаний також з особистiстю вчителя. 

Якщо учнi поважають вчителя, то вони люблять i той 

предмет, який вiн викладає. 

Дослідження навчально-виховного процесу вказало на 

необхідність його диференцiацiї вiдносно до здiбностей та 

цiннiсно-орiєнтацiйної спрямованостi школярiв. 

Диференцiацiя навчально-виховного процесу є важливою 

умовою його моральної регуляцiї, адже навiть незначний 

вибiр навчальних предметiв буде позитивно впливати на 

характер шкiльної дисциплiни, пiдвищення iнтересу до 

навчання i покращення його якості. Вчителю легше 

налагодити належні моральні відносини з учнями, якi 

виявляють здiбностi та зацiкавленiсть до предмета, активно 

включаються в різні види діяльності. 

Серед перспективно збуджуючих мотивiв тенденцiю до 

зниження виявила усвiдомленiсть учнями практичної 

значущостi знань, якi вони отримують у школi. Цей мотив у 

молодших класах склав 91,8 %, в середнiх - 85,1, i в старших - 

47,4. За перiод навчання знижується також прагнення учнiв 

до отримання згодом вищої освiти. Якщо в молодших класах 

вiн склав 94,5 %, то в старших - 67,7 %. 

Цi данi можна пояснити двома обставинами: по-перше, 

учнi в процесi соцiалiзацiї все бiльше усвiдомлюють 
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непрестижнiсть вищої освiти, яка, на їхню думку, не зможе 

забезпечити достатньо високий рiвень матерiального 

добробуту. По-друге, у зв’язку з ускладненням навчального 

матерiалу пiдлiтки та старшокласники iнодi вiдчувають свою 

неспроможнiсть його засвоєння, тому й не сподiваються на 

продовження навчання у вищих навчальних закладах. 

За весь перiод навчання учнів в школі загальна його 

мотивацiя знижується. Якщо у молодших класах вона 

складала 79,5 %, а в середнiх 64,4, то в старших 48,9. 

Загальний її спад свiдчить, з одного боку, про недостатню 

ефективнiсть сучасної системи середньої освiти, з iншого - 

про великi резерви i невикористанi можливостi 

удосконалення її змiсту, форм i методики навчання та 

виховання. 

Серед провiдних мотивiв учiння зазначається спiлкування 

з однолiтками (88,1 %), використання цiкавих прикладiв, 

наочних та технiчних засобiв навчання (86 %), прагнення 

учнiв до поваги за добре навчання з боку оточуючих (83,2 %), 

отримання вищої освiти (76,2 %), та повагу до вчителя 

(74,8 %). Дослiдження показали, що ефективнiсть навчально-

виховного процесу зумовлюють, насамперед, мотиви 

особистісного, соціально зумовленого характеру. 

На мотивацiю навчання дуже активно впливає 

використання вчителем наочних i технiчних засобiв, цiкавих 

прикладiв з життя, що вказує на об’єктивну необхідність 

дотримання принципу взаємозв’язку навчання i виховання з 

соцiальною практикою. 

На активізацію когнітивно-пізнавального механізму 

формування моральної культури вчителя, його готовності до 

підвищення загальної мотивацiї навчально-виховного 

процесу, насамперед, активно впливають морально-

психологiчнi чинники, серед яких вирiшальне значення має 

авторитет вчителя, його вмiння налагоджувати доброзичливi 

стосунки мiж учнями, прищеплювати їм любов до навчання, 



 

 60 

розкривати морально-етичну i соцiальну значущість освiти, 

позитивно впливати на формування здорового морально-

психологiчного клiмату педагогiчного колективу.  

Виховання альтруїстичного мислення вчителя є однiєю з 

найскладнiших проблем формування його моральної 

культури, тому цей процес у сучасних несприятливих 

соцiальних умовах має бути керований. Позитивний вплив 

викладача i соцiального оточення у розкриттi краси 

альтруїзму для молодої несформованої особистостi має 

вирішальне значення.  

Iнформацiйний зв’язок студента з середовищем залежить 

вiд його комунiкативних здiбностей, потреби у спiлкуваннi, 

наявностi iнтересу до суспiльно-полiтичного життя. На 

формування етичних поглядiв студентської молодi великий 

вплив мають засоби масової iнформацiї, якi вiдображають i 

коментують подiї i явища рiзних сфер життєдiяльностi.  

Складність активізації когнітивно-пізнавальнрого 

механізму моральної культури вчителя полягає в тому, що 

його дія пов’язана з впливом різних за сутністю, формою і 

змістом інформаційних джерел, його етичнi погляди 

формуються пiд впливом соцiального оточення, або власного 

життєвого досвiду, який може вступати у протирiччя з 

внутрішньою морально-психологічною структурою вчителя, 

його моральними оцінками, уявленнями і переконаннями та 

об’єктивними вимогами загальнолюдської моралі. Система 

протиріч, що існують, об’єктивно між зовнішніми і 

внутрішніми чинниками формування моральної культури 

вчителя, з одного боку, може розглядатись як рушійний 

механізм формування морально-ціннісної позиції, з іншого як 

система негативних соціальних впливових дій на особистість, 

тому виникає необхідність формування у майбутнього 

вчителя готовності до об’єктивної моральної оцiнки 

соцiальної iнформацiї, що впливає на соціально-педагогічні 

процеси і виховні підсистеми загальної системи освіти. 
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Дослідження закономірностей виховного процесу, що 

випливають з аналізу когнітивно-пізнавального механізму 

формування моральної культури майбутніх учителів надає 

можливість виділити такі принципи підбору змісту та 

технологій виховання: 

- випереджального характеру моральної освіти по 

відношенню до загального інтелектуального розвитку 

студентів;  

- об’єктивності морально-етичного аналізу і моральної 

оцінки соціальної інформації у відповідності до належного, 

спрямованої на витіснення  елементів вузькопрагматичної 

побутової моралі в свідомості студентів; 

- особистісно значущого підходу до засвоєння студентами 

моральних цінностей; 

- запобігання елементам формального, моралізуючого 

виховання; 

- узгодженості інформаційно-виховного впливу системи 

освіти, сім’ї і громадськості у формуванні моральної 

культури вчителів;  

- гармонійного поєднання моральної свідомості і 

морально-вчинкових якостей студентів; 

- оптимального поєднання у підборі змісту виховного 

процесу соціально-культурних і морально-етичних ідей і 

концепцій; 

- оптимального співвідношення теоретичного і 

практичного компонентів змісту моральної освіти; 

- досягнення відповідності між об’єктивними і 

суб’єктивними цінностями у моральній свідомості студентів; 

- активізації вчинкових дій, спрямованих на формування 

практичних навиків етичної поведінки; 

- діяльнісного відношення до затвердження моральних 

норм і прагнення студентів до морального ідеалу; 
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- діяльнісного підходу у формуванні готовності студентів 

до організації морально узгодженої, позитивно мотивованої 

навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

- активізації моральної потребнісно-мотиваційної сфери 

студентів у відповідності до вимог гуманістичної моралі. 

Суб’єктивна моральна оцiнка вчителем соцiальної 

практики залежить, з одного боку, вiд рiвня засвоєння 

наукових етичних знань, з iншого - вiд умов життєдiяльностi i 

власного життєвого досвiду, який розвиває переважно його 

чуттєву сферу. Тому поєднання теорiї моралi з сучасною 

практикою розбудови демократичного суспiльства є однiєю з 

найважливiших методичних вимог моральної освiти 

майбутніх педагогів. Одна із закономiрностей процесу 

формування моральної культури майбутніх учителів полягає 

в соціально-педагогічній зумовленості суспільства щодо 

формування певного типу особистості у відповідності до 

сучасних тенденцій  державотворення.  

2.2. Формування соціально-орієнтаційного 

механізму моральної культури вчителя 

Процес формування і активізації механізмів моральної 

культури вчителя зумовлений впливом на його соціальні 

орієнтації не лише моральних, але й соціальних норм, які 

виконують регулятивну функцію в системі соціальних 

відносин, тому утворення певного типу світоглядно-ціннісної 

позиції вчителя зумовлене особливостями його соцiалiзацiї і 

набуття соціально-культурного досвіду.  

Соціалізіція передбачає засвоєння особистiстю 

об’єктивних норм, моральних вимог i набуття нею 

соцiальних якостей, якi притаманнi певному рiвню 

морального розвитку суспiльства. Соцiалiзацiя «мiстить в 

собi всi фактори впливу, якi спрямованi на суб’єкт: 1) 

спонтанну i свiдому роль суспiльного середовища; 

2) дiяльнiсть iнституцiйних органiв, яка спрямована на 
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формування особистості ( шкіл, засобів масової інформації, 

громадських організацій); вплив неформальних зв’язків; 

4) спонтанну i свiдому діяльність суб’єкту по надбанню 

власного морального досвiду» [73, c. 142].  

Виходячи з того, що суспiльнi моральнi вiдносини не 

можна розглядати як iдеальнi, то й процес активізації 

соціально-орієнтаційного механізму моральної культури 

вчителя містить в собі позитивнi i негативнi особливості. 

Основна проблема активізації цього механізму зумовлена 

тим, що процес морального виховання вiдiграє вирiшальну 

роль у «сегрегацiї» рiзних факторiв соцiалiзацiї студента. З 

цього приводу велике значення має вирiшення питання про 

найбiльш оптимальне поєднання в процесi соцiалiзацiї 

вчителя належного i сущого, теоретичного i практичного 

компонентiв у формуванні його моральної свiдомостi. 

Перехiд вiд етичних поглядiв i суджень вчителя до 

переконань, а вiд них до морального iдеалу є дуже складним i 

суперечливим, тому в організації виховної роботи не варто 

ставити за першочергову мету орiєнтацiю студента на 

iдеальнi моральнi цiнностi i зразки поведiнки. Такий 

прямолiнiйний пiдхiд у практиці виховної роботи призводить 

до морального фетишизму. На цю характерну особливiсть 

звертав увагу А. С. Макаренко, який зазначав, що ―у 

спецiальних педагогiчних контекстах неприпустимо говорити 

тiльки про iдеал виховання, як це доречно робити у 

фiлософських висловлюваннях. Вiд педагога-теоретика 

вимагається не вирiшення проблеми iдеалу, а вирiшення 

проблеми шляхiв до цього iдеалу. Це значить, що педагогiка 

повинна розробити найскладнiше питання про мету 

виховання i про метод наближення до цiєї мети‖ [65, c. 345].  

Процес активізації соціально-орієнтаційного механізму 

моральної культури вчителя зумовлений розвитком 

ієрархічності його потребнісно-мотиваційної сфери, в якій 

моральні потреби повинні займати домінуюче положення.  
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З цього приводу постає питання про розумність і 

нерозумність потреб вчителя у відповідності до соціально 

зумовлених нормативних вимог. Розглядаючи проблему 

розмежування розумних i нерозумних потреб особистостi, 

деякі автори зазначають, що «розумними можна вважати такi 

потреби, якi сформувались по мiрцi самої людини як 

розумного, свiдомого суспiльного iндивiда, для якого є 

характерними гармонiя мiж особистими i суспiльними 

iнтересами, багатограннiсть його вiдношення до свiту, 

всебiчнiсть розвитку його самого як особистостi. При такому 

пiдходi тi «обмеження», якi передбаченi категорiєю «розумнi 

потреби», не будуть уявлятись як якесь обмеження прагнень, 

домагань людини, своєрiдна жертовнiсть, оскiльки вони 

будуть волевиявленням самої людини, її внутрiшньою 

морально-психологiчною позицiєю [38, c. 41]. 

Важливою особливістю формування соціально-

орієнтаційного механізму моральної культури вчителя є 

розвиток морально орієнтованої мотивації його поведінки, 

адже мотиви діяльності і поведінки, їхнє співвідношення до 

загальнолюдських моральних норм є найголовнішим 

критерієм визначення рівня сформованості моральної 

культури особистості. Вбачається, що цей процес зумовлений 

особливостями формування ціннісно-світоглядної позиції 

студента, системою його моральних пріоритетів, цінностей та 

ідеалів.  

У вивченні мотиваційної сфери особистості здійснено 

чимало спроб визначити психологічні механізми процесів 

формування соціально орієнтованої поведінки. В 

дослідженнях зарубіжних вчених поведінка особистості 

розглядається переважно як різновиди прояви її реакції на 

зовнішні та внутрішні стимули (Дж. Уотсон), або як проява 

природних інстинктів (Віл'ям Мак. Дуголл, 3. Фрейд). 

У пізніших дослідженнях надавалось переваги 

міжособистісним стосункам, впливу соціального на 
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індивідуально-психологічне. К. Левін, розробляючи свою 

модель "феноменального поля свідомості", розглядає вплив 

зовнішніх та внутрішніх чинників на поведінку особистості в 

рамках певного відрізку часу. 

У теорії самореалізації (Г. Олпорт) особистість 

розглядається як "відкрита система", в якій існують мотиви 

нестатку і мотиви розвитку, а мотиваційна сфера - як 

стрижнева проблема поведінки особистості. Має певний сенс 

теорія мотивації Е. Даффі, згідно з якою стимули поведінки 

особистості і її реакція опосередковуються процесами 

пізнання та активації на фізіологічному рівні. 

У дослідженнях російських вчених мотивація поведінки 

особистості розглядається, насамперед, як проява її потреб, а 

поняття "мотиваційна сфера" використовується для 

позначення структури, змісту та психологічних функцій 

мотивації. Поряд з вивченням психологічних механізмів 

мотивації поведінки особистості (В. К. Вілюнас, 

А. А. Файзулаєв) та регуляції її діяльності на психологічному 

рівні (А. М. Волков, Ю. В. Мікадзе, Г. Н. Солнцева), ще 

недостатньо розроблена проблема вивчення моральних та 

соціально-педагогічних мотивів поведінки особистості і 

особливостей їхнього впливу на механізми соціалізації і 

соціально-орієнтаційної визначеності поведінки студента. 

Принциповим положенням у дослідженні мотиваційної 

сфери майбутніх учителів можна вважати те, що мотиви є 

усвідомленими спонуканнями поведінки і діяльності 

особистості, що виникають при найвищій формі 

відображення її потреб (В. І. Ковальов, 1988). 

Виходячи з цього, поведінку вчителя можна 

охарактеризувати в залежності від рівня її мотивації (слабо, 

середньо і сильно мотивовану), від характеру інтересів 

(особистісно і соціально орієнтовану); від прагнення до 

задоволення потреб (фізіологічних, соціально-психологічних, 
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соціально-культурних,  суспільно-політичних,  інтелектуаль-

них, моральних, естетичних тощо). 

В нашому дослідженні провідним завданням начально-

виховного процесу було створення передумов, які 

опосередковано впливали на розвиток соціально орієнтованої 

поведінки студента, робили її більш стійкою, морально 

виваженою і соціально значущою. При такому підході 

основної уваги наділялась, насамперед, розвитку не лише 

культури емоцій майбутнього фахівця, але й культури 

мислення. Глибоке переконання в доцільності тієї чи іншої 

форми поведінки утворює відповідну мотивацію вчинка. В 

свою чергу, стійка, соціально значуща мотивація поведінки 

вчителя здатна до регулювання його морально-вольової 

сфери. 

В організації корекційно-профілактичних виховних 

заходів по запобіганню елементам девіантної поведінки 

студентів важливою методичною вимогою є положення про 

те, що ―обмеженiсть духовного свiту, задовiльнення сiрою 

повсякденнiстю, бажання жити найпростiшими почуттями i 

емоцiями, залишаючи в спокої роботу розуму, напруження 

думки, ...примiтивнiсть духовних iнтересiв, є однією з причин 

пияцтва та алкоголiзму‖ [45, c. 194-195]. 

На дослiдження проблем формування соціально значущої 

мотивацiї поведiнки особистостi були спрямованi зусилля 

вiдомих вчених, серед яких особливої уваги привертають 

праці А. Г. Здравомислова, Д. А. Кiкнадзе, В. А. Ядова, 

Т. Ф. Вiтєвської та iн. В більшості досліджень висловлюється 

загальна думка про те, що мотивацiя поведiнки особистостi 

формується не на основi її природних iндивiдуальних 

властивостей, а на підгрунті розвитку моральної свiдомостi, 

яка складає i об’єднує в собi елементи рiзних етичних 

поглядiв, суджень, цiннiсних орiєнтацiй i переконань. 

Розвиваючи iдею вiдповiдностi мiж емоцiйно-чуттєвим 

компонентом свiдомостi особистостi i загальновизнаними 
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цiнностями i нормами поведiнки, А. Г. Здравомислов 

наполягає на тому, що навiть примiтивнi духовнi потреби, якi 

вiдiрванi вiд загальнолюдських цiнностей та iнтересiв, здатнi 

до вiдновлення. Найголовнiше у цьому процесi є те, що 

―емоцiї i почуття людей, стереотипи поведiнки i звички 

спiлкування не створюються матерiальними засобами та 

безпосереднiм впливом соцiально-полiтичних перетворень. 

Вони змiнюються разом зi змiною типу особистостi, типу 

iндивiдуальної свiдомостi‖ [46, c. 194]. 

На соціальні орієнтації та розвиток мотиваційної сфери 

вчителя впливають свiдомi i надсвiдомi компоненти його 

морально-психологiчної структури. ―Той факт, що 

неусвiдомлена моральна регуляцiя поведiнки здiйснюється 

мимовiльно, ніби сама собою, дозволяє назвати її 

саморегуляцiєю... Оволодiння подiбною формою регуляцiї 

означає, що людина у своїй поведiнцi звiльнюється не лише 

вiд зовнiшнього диктату у виглядi правових норм, 

громадської думки..., але й вiд внутрiшнього примусу, 

внутрішньої боротьби i вагань» [84, c. 75-76]. 

Тому форми неусвiдомленої поведiнки особистостi є 

продуктом моральної свiдомостi i проявляються лише за 

умови, коли мотиви, якi лежать в основi поведiнки, мiцно 

укорiнюються в психiцi людини [84, c. 76-77]. Утворення 

надсвiдомої морально узгодженої поведiнки студента 

пов’язане з формуванням потреби систематично виконувати 

певнi моральнi вчинки альтруїстичного характеру, якi згодом 

переходять у звичку i виконуються без будь-якого 

зовнiшнього спонукання. 

Посилаючись на мінливість поведінки в морально 

позитивному i в морально негативному напрямку, 

Б. О. Ніколаічев видiляє декiлька причин виникнення 

конфлiктiв мiж свiдомими i надсвiдомими компонентами 

морально-психологiчної структури особистостi. Цi конфлiкти 

вiдбуваються за умов, коли людина вiдмовляється вiд старих 
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поглядiв i переходить на новi моральнi позицiї, але старi 

звички можуть спонукати її до негативних вчинків, коли її 

свідомість виявляється бiльш консервативною, нiж вчинки, 

якi здiйснюються пiд впливом певних оновлених обставин. 

Протирiччя мiж свiдомими i підсвiдомими вчинками 

можуть вiдбуватись за умов, коли переконання студента 

змiнюються в морально негативному напрямку, але їм 

протидiють високоморальнi звички поведiнки, якi 

сформувались ранiше. В даному разi у студента 

пробуджується почуття совісті, але коли воно постiйно 

притуплюється рiзними моральними виправдовуваннями, або 

пiд впливом iнших людей, то негативнi звички можуть 

iснувати поряд з позитивними моральними орiєнтацiями 

особистостi. 

Свiдомi i підсвiдомi компоненти поведiнки вчителя тiсно 

пов’язанi мiж собою, але вирiшальне значення у формуваннi 

високоморальних звичок має розвиток його моральної 

свiдомостi i, особливо, усвiдомленого позитивного ставлення 

до всебічної педагогічної підготовки, в процесі якої 

відбувається засвоєння соціально-культурної сутності 

моральних норм та цінностей.  

Вчитель повинен чітко орієнтуватись в системі не лише 

моральних, але й соціальних норм, які генеруються 

суспільною громадською думкою і складають основу 

свідомості суспільства, водночас, обмеження  професійної 

підготовки вчителя лише засвоєнням знань з певної 

дисципліни, обмежує його соціально-орієнтаційну 

самовизначеність і загальний інтелектуально-духовний 

розвиток. 

Авторитет вчителя залежить, перш за все, вiд його 

духовного багатства, моральної зрiлостi i професiйної 

пiдготовки, яка передбачає, поряд з добрим знанням  свого 

предмета, належне володiння знаннями з етики, теорiї i 

методики виховання. Така пiдготовка вчителя, значною 
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мірою, сприяє пiдвищенню якостi навчально-виховного 

процесу i, особливо, формуванню повноцiнної соцiально 

зрiлої особистісної орієнтації у відповідності до вимог 

розбудови демократичного суспiльства. 

Основним ядром процесу формування соціально-

орієнтаційного механізму моральної культури вчителя є 

розвиток його соцiальних та морально-естетичних потреб і 

мотивів поведінки, вiд найпростiших, якi складають основу 

розвитку його соцiальних зв’язкiв з оточуючими, до 

найбiльш складних, якi пов’язанi з почуттям професійного 

обов’язку i характеризують його вiдношення до працi, iнших 

людей i всього суспiльства. 

Орiєнтацiя вчителя на певну дiяльнiсть без моральних 

уявлень i переконань робить її суто нейтральною по 

вiдношенню до усвiдомлення морального змiсту сенсу праці. 

Провідними компонентами морального вчинку, що 

характеризують його змiст і сутність є сукупність мотивів 

вчинку і його наслідки, бо ―дiя як процес не така очевидна 

для моральної оцiнки; недостатнiм є i знання об’єктивних 

факторiв..., хоча i вони дуже важливi. Лише знання мотивiв, 

тобто суб’єктивних внутрiшнiх моментiв, разом з iншими 

сторонами вчинку дозволять надати бiльш повну i адекватну 

оцiнку. Виявлення мотивiв має виключне значення в 

практичнiй виховнiй діяльності‖ [22, c. 125]. 

Зовнiшнi прояви поведiнки вчителя не можна вважати 

основним критерiєм досягнення високої моральної культури, 

бо вони не завжди поєднуються з високоморальними 

мотивами. Якщо педагог у своїй роботi спирається лише на 

«зовнiшню, нормальну характеристику поведінки.., не 

розкриваючи її внутрiшнього змiсту, то вiн не знає, що 

творить. Домагаючись... форм поведiнки, якi зовнiшньо 

результативно вiдповiдають моральним нормам, певним 

правилам поведiнки, вiн, не знаючи мотивiв, за якими в данiй 

ситуацiї цi правила виконуються..., власне нiчого не знає... 
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про особистiсть» [30; c. 188-189]. Отже мотивація поведінки 

та діяльності майбутнього вчителя є одним з головних 

критеріїв визначення рівня розвитку його моральної 

культури. 

Важливою вимогою методологiчно виваженого 

планування i управлiння процесом формування моральної 

культури майбутніх учителів є поглиблена спецiальна 

пiдготовка викладача вищого навчального закладу з питань 

теорiї моралi, педагогiчної етики i методики морального 

виховання. Без такої підготовки, завдання морального 

виховання будуть обмежуватись ―рамками прагматичної 

системи ―малих‖ тимчасових питань. ...Необхiдно зумiти 

перекласти моральну вiдповiдальнiсть перед суспiльством на 

педагогiчну мову i, опираючись на беспосереднiй досвiд, 

домогтися того, щоб вона стала внутрiшнiм спонуканням 

вихованцiв‖ [73, c. 146].  

Поряд з усвiдомленням важливостi морального виховання 

пiдростаючого поколiння деякi дослiдники заперечують 

загальну етичну освiту. Так, зокрема, стверджується, що 

моральне виховання «не здатне стати професiйною 

дiяльнiстю, оскiльки воно не розташовує в собi якесь 

особливе «поле», яке знаходиться в серединi всiєї сфери 

виховної дiяльностi, а реалiзується в процесi формування 

соцiальностi у кожного члена суспiльства в цiлому, через 

насичення моральним змiстом всiх сторiн виховання» [73, 

c. 155]. Процес формування моральної культури вчителя 

містить в собі певну поліфункціональність і може 

здійснюватись опосередковано через суміжні види його 

професійної підготовки, але багатогранність і 

опосередкованість виховного процесу не може гарантувати 

формування у вчителя вмінь і навиків об’єктивної морально-

етичної оцінки в розкритті перед вихованцями своєї 

моральної світоглядно-орієнтаційної позиції на різні, 

суперечливі соціальні процеси і явища суспільного життя. 
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Виходячи з матерiалiстичної концепцiї моралi, бiльшiсть 

дослідників виробничi вiдносини вважали основою розвитку 

моральних вiдносин i суспiльної моральної свiдомостi. В 

попередніх дослідженнях минулих років абсолютизацiя 

соцiально-економiчних чинникiв у моральному вихованні 

особистостi призводила до заниження i недооцiнки ролi 

духовного життя суспiльства у виховному процесі. 

Соцiальна практика вважалась одним з найголовнiших 

критерiїв визначення об’єктивних моральних цiнностей. Все 

це сприяло вiдходу бiльшостi дослiдникiв вiд орiєнтацiї на 

безсторонній, загальнолюдський змiст суспільної моралі i 

морального виховання. 

Важливою особливістю формування соціально-

орієнтаційного механізму моральної культури вчителя є 

розвиток особистої, морально орієнтованої мотивації його 

поведінки, яка йому допомагає орієнтуватись у системі 

соціально-культурних і моральних цінностей як особистісно 

значущих. Співвідношення мотивів діяльності і поведінки до 

загальнолюдських моральних норм є найголовнішим 

критерієм визначення рівня сформованості моральної 

культури студента. Вбачається, що цей процес пов'язаний із 

світоглядом майбутнього вчителя, а саме - ієрархічною 

пріоритетністю суб’єктивно-ціннісного утворення його 

світоглядної позиції. 

Виходячи з аналізу соціально-орієнтаційного механізму 

спонтанного і цілеспрямованого формування моральної 

культури вчителя серед провідних принципів організації 

зазначеного виховного процесу можна виділити: 

 - оптимальне поєднання теоретичного і практичного 

компонентів у формуванні морально орієнтованої 

нормотворчості студентської спільноти; 

 - урахування умов соціальної практики, її позитивних і 

негативних сторін; 
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 - сегрегаційну ієрархічность формування потребнісно-

мотиваційної сфери вчителя; 

- пріоритетність формування морально орієнтованої 

мотитвації поведінки; 

- збалансованість соціально-етичної і особистісно 

значущої мотивації поведінки; 

- позитивно-ціннісний етичний аналіз моральних відносин 

і соціально-культурної дійсності, який має передбачати 

визначення в ній позитивних морально-світоглядних 

елементів; 

- досягнення соціально-психологічної і моральної 

захищеності вихованців. 

У формуваннi соціально-орієнтаційного механізму 

моральної культури вчителя принципове методологiчне 

значення має підвищення зрілості громадської думки 

студетського колективу і, зокрема, активізація її оцінної 

функції щодо оцінки морально-етичної та соціально-

культурної інформації. Найголовнiшою педагогічною 

умовою цього процесу є досягнення узгодженостi мiж 

теоретичним i практичним рiвнем моральної свідомості 

студентів, що переважно впливає на особливості утворення 

механізмів моральної нормотворчостi в студентській 

спільноті. 

 

2.3. Формування морально-нормативного 

механізму моральної культури вчителя 

Узагальнювальним критерiєм оцiнки світоглядних 

поглядів і переконань вчителя є моральна норма, яка у 

виховному процесі виступає як iнформацiйний регулятор  

суспiльних відносин, цей регулятор є вирішальним у 

формуванні ціннісно-орієнтаійної свідомості вчителя. 

Під час конструювання найбільш оптимальної системи 

формування морально-нормативного механізму поведінки 

майбутнього вчителя важливим є визначення об’єктивної 
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сутності моральних норм студентської спільноти як 

провідних елементів системи опосередкованих виховних дій, 

що впливають на виховний процес, бо «моральнi норми 

абсолютнi, тому, що їх дотримання об’єктивно необхiдне 

людству. Усяке порушення абсолютних моральних норм 

наносить шкоду людству як роду, є злочином проти самої 

природи людини як суспiльної iстоти. Основним критерiєм 

моральностi тих чи iнших норм є проява в них ставлення 

людини до iншої людини i до самої себе» [18, c. 33]. 

Процес моральної нормотворчості в студентській 

спільноті тісно пов’язаний з формуванням світогляду 

студентів, культури їхнього спілкування, загального 

ставлення до системи соціальних і моральних цінностей, які 

мають абсолютний і відносний характер.  

Моральну норму як основну мiру i регулятор поведiнки 

майбутнього вчителя можна розглядати з двох бокiв. По-

перше, з позицiї об’єктивного змiсту i сутностi моралi, яка 

утворилась в процесi суспiльно-iсторичної практики, як 

наслiдок духовних надбань суспiльства. По-друге, з позицiї 

побутової свiдомостi, яка впливає на моральну свiдомiсть 

особистості і суспільства, пiдтримується громадською 

думкою бiльшостi, але, водночас, може суперечити 

традицiйним, iсторично випробуваним моральним нормам 

суспiльства. Тому проблема моральної нормотворчостi у 

вузівському виховному процесі має два рiвні: теоретичний i 

практичний.  

Теоретичний рiвень розкриває онтологiчне походження i 

об’єктивну сутнiсть моральних норм, якi зумовленi 

сукупнiстю моральних i соцiальних завдань, що iснують 

об’єктивно в соціальній спільноті на певному етапі її 

розвитку. Практичний рiвень характеризує систему вiдносин, 

з одного боку, мiж об’єктивно iснуючими моральними 

нормами та вимогами суспiльства до особистостi, i, з iншого - 

її суб’єктивного оцiнювального ставлення до цих норм.  
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Система оцiнювальних суджень студента є динамiчною, 

оскiльки вона знаходиться пiд впливом громадської думки, i 

тому за умови вiдсутностi цiлеспрямованої виховної роботи, 

моральнi норми, якi утворились стихiйно пiд впливом 

негативної соціальної інформації і соціальної практики, 

можуть розходитись з об’єктивними критерiями моральностi 

i не вiдповiдати поняттям, якi пов’язанi з вічними 

гуманістичними моральними цiнностями. 

В упорядкуванні системи морального виховання 

майбутнього вчителя велике методологічне значення має 

визначення об’єктивної сутності моральних норм як 

провідних елементів системи його моральної орієнтації. 

Моральна норма не повинна розглядатись студентом як 

чинник, що обмежує свободу вибору форм поведінки, таке 

відношення спотворює соціально-культурну сутність 

моральної нормотворчості, знижує її виховний вплив. 

Моральна нормотворчість в студентській спільноті має 

ґрунтуватись на засадах демократичності, людяності, 

гуманізму і не повинна зосереджувати елементи морально-

психологічного пригноблення особистості. 

У вивченнi цiєї проблеми важливе методологічне 

значення має визначення таких принципових положень. 

Насамперед, важливо вияснити соціально-культурну сутність 

моральних норм, що впливають на поведінку студентів. 

Специфічна особливість моральної норми як провідного 

елементу формування моральної культури особистості 

полягає в тому, що моральна норма залежить вiд характеру 

суспiльної моральної свiдомостi, етнiчних особливостей 

рiзних соцiальних спiльнот, народних звичаїв, традицiй та 

iдеологiчних міркувань. Моральна норма, якої дотримується 

вчитель, може спиратись на iдею об’єктивного рацiоналiзму 

та доцiльностi. 

Моральна норма сама по собi не може бути надiйним 

гарантом і регулятором поведінки майбутнього вчителя. По-
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перше, це залежить вiд того, в якiй мiрi студент усвiдомлює 

соцiальну цiннiсть тiєї чи iншої моральної норми, її 

об’єктивнi вимоги, по-друге, як ця норма вiдповiдає власним 

iнтересам особистостi, i по-третє, наскiльки моральна норма 

стала невiд’ємною частиною моральної свiдомостi студента.  

Перехiд моральної норми у внутрiшню морально-

психологiчну структуру особистостi, на думку I. С. Кона, «є 

однiєю з основних проблем вивчення нормативної регуляцiї 

поведiнки людей... Одним з аспектiв цiєї проблеми є питання 

про природу i ступiнь адекватностi свiдомої саморегуляцiї 

iндивiдуальної поведiнки, яка основується, на вiдмiну вiд 

регуляцiї ситуативно-пристосовчої поведiнки, на засвоєних i 

вiдпрацьованих особистiстю моральних принципах‖ [54, 

с. 85]. 

Серед найважливiших методологiчних вимог, розробки 

теоретико-методологічного інструментарію дослідження 

проблеми формування моральної культури особистостi, 

М. І. Бобньова вважає всебiчний мiжпредметний аналiз 

механiзмiв нормативно-моральної регуляцiї дiяльностi 

особистостi i групи на основi наукових даних з етики та 

соцiальної психологiї. „Питання про етичну сторону 

соцiальної регуляцiї поведiнки особистостi, про форми i цiлi 

такої регуляцiї, про кордони i припустимостi її цiлей, засобiв i 

прийомiв має визначне соцiальне значення... Пiдкреслюючи i 

визначаючи специфiку об’єкту - особистостi i її 

суб’єктивного свiту, психологiя виконує найважливiшу 

соцiальну функцiю - функцiю визначення кордонiв i охорони 

внутрiшнього свiту, i прав особистостi» [18, c. 60].  

Вирiшення цiєї проблеми є одним з найважливiших 

завдань формування моральної культури майбутніх вчителів. 

На вiдмiну вiд психологiї, перед педагогiчною наукою постає 

проблема не тiльки визначення кордонiв припустимого, 

належного i неприпустимого у поведiнцi вчителя, але й 

виховання у нього свiдомого ставлення до належного, 
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найбільш доцільного і досконалого як до об’єктивної 

необхiдностi  і моральної цінності.  

Визначаючи поведiнку особистостi з позицii цiннiсного 

усвiдомлено-емоцiйного засвоєння моральних норм, 

Л. I. Рувiнський зазначає, що «морально виховану 

особистiсть характеризує саме глибоко усвiдомлене 

розумiння моральних принципiв i норм як принципiв i норм 

власної поведiнки, морально-регулюючої ролі обов’язку, 

совiстi, честi, виконання моральних принципiв i норм за 

внутрiшнім переконанням, коли безпосереднi зовнiшнi 

вимоги якщо й визначають моральний вчинок, то лише 

переломляючись через iнтелектуальну i емоцiйну сферу 

особистостi...» [100, c. 64]. Спiввiдношення об’єктивних 

моральних норм i їхньої суб’єктивної оцiнки студентом має 

принципове методологiчне значення у дослiдженнi проблем 

формування його моральної культури. 

Перебiльшення ролi суб’єктивного компоненту моральної 

оцiнки призводить до морального виправдовування вчителем 

певних дiй або вчинкiв. Складнiсть питання про 

спiввiдношення об’єктивної i суб’єктивної оцiнки соцiальної 

iнформацiї зумовлена тим, що суб’єктивна оцiнка залежить 

не лише вiд моральної свiдомостi студента, але й вiд розвитку 

його чуттєвої сфери.  

Моральнi почуття мають великий вплив на оцінювальне 

ставлення студента до будь-яких соцiальних явищ i до своєї 

власної поведiнки. „Позитивна оцiнка своїх якостей сприяє 

цiннiсному вiдношенню до них, їхньому змiцненню; в той же 

час усвiдомлення тiєї обставини, що позитивнi якостi могли б 

бути розвинутi сильнiше, їхня критична оцiнка у порiвняннi з 

iдеалом, тобто негативне вiдношення до недолiкiв у розвитку 

цих позитивних якостей, сприяє подальшому 

самовдосконаленню i самовихованню. Вiд оцiнки суб’єктом 

особистiсного сенсу своєї дiяльностi, своїх власних переваг i 
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недолiкiв залежить значною мірою можливiсть перетворення 

iндивiду у творця власної особистостi» [100, c. 67-68]. 

Оцiнювальне ставлення вчителя до соцiальних i 

моральних цiнностей залежить вiд багатьох обставин; серед 

них можна видiлити попереднiй життєвий і педагогічний 

досвiд, умови життєдiяльностi, якi сприяють утворенню 

певних реакцiй на тi чи iншi соцiальнi явища. Бiльш вразлиий 

студент сприймає їх почуттями, менш вразливий - пропускає 

соцiальну iнформацiю через інтелект. Але викликає сумнів 

ствердження, що в суб’єктивнiй моральнiй оцiнцi студента 

провідну роль виконують почуття. Помилковiсть такого 

тлумачення можна пояснити тим, що почуття найбiльш за все 

впливають на суб’єктивнiсть моральної оцiнки соцiальної 

iнформацiї, що часто сприяє помилковостi морального 

вибору. 

Процес морального виховання, що здійснюється в 

ранньому шкільному віці буде більш ефективним, коли він 

спирається на розвиток чуттєвої сфери, оскільки в школярів 

ще недостатньо розвинуте логiчне мислення. У перiод 

активної соцiалiзацiї студента, формування його об’єктивних 

моральних поглядiв i переконань вiдбувається переважно на 

основi розвиткух свiтогляду, хоча емоцiйний компонент має 

певне значення.  

Сприйняття вчителем соцiальної iнформацiї на 

інтелектуальному рівні бiльш схильне до об’єктивностi, нiж її 

сприйняття за допомогою почуттiв. Але у формуваннi 

моральних переконань почуття вiдiграють бiльш визначну 

роль, оскiльки та чи iнша iнформацiя надiйно закрiпляється у 

свiдомостi людини при умовi її впливу на почуття.  

Поєднання свiдомих i емоцiйних компонентiв особистості 

студента стимулює процес формування його моральних 

переконань. «Протилежна інтелектуалізації тенденцiя, яка 

виражається у вiдривi почуттiв вiд iнтелекту, у свою чергу, 

заважає розкриттю природи дiалектичних зв’язкiв 
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iнтелектуального i емоцiйного, складних механізмів 

встановлення цих зв’язкiв» [100, c. 69].  

Пiдкреслюючи складнiсть взаємовпливу мiж моральними 

знаннями i емоцiями людини, А. Н. Леонтьєв видiляє рiзницю 

мiж «мовним знанням» i «усвiдомленням», яке пов’язане з 

наданням особистiсного сенсу рiзним соцiальним явищам 

[62, c. 420-421]. Розумiння моральної цiнностi характеризує 

сприйняття її як об’єктивно iснуючої закономiрностi, а її 

усвiдомлення вiдображає систему вiдносин мiж iнтересами 

особистостi i об’єктивно iснуючими моральними цiнностями. 

Усвiдомлення вчителем моральної цiнностi певних 

вчинкових дій пов’язане з переходом об’єктивного соцiально  

орiєнтованого змiсту моральної норми в його iндивiдуальну 

свiдомiсть. Моральнi цiнностi в залежностi вiд конкретних 

обставин можуть мати об’єктивний i суб’єктивний 

компоненти, серед яких провiдним є об’єктивний, оскільки 

він характеризує справжній змiст моральних вимог до 

майбутнього вчителя. Ігнорування у виховному процесi 

суб’єктивного компоненту оцінки моральних цiнностей може 

призвести до небажаних наслiдкiв.  

Спостереження свідчать, що кожний студент має свої 

моральнi потреби i iнтереси, якi залежать вiд соцiальних i 

матерiальних умов його життєдiяльностi. Моральнi потреби 

майбутнього вчителя пiд впливом соцiальних умов і виховної 

діяльності пiддатнi мiнливостi.  

Одна група моральних потреб може розвиватись, iнша - 

гальмуватись, або деформуватись під впливом 

несприятливих соціальних умов. В залежностi вiд цього 

змiнюється цiннiсно-орiєнтацiйний пiдхiд студента до 

визначення пріоритету об’єктивних моральних норм і 

цінностей. Тому, «там, де сьогоднi йдеться про формування 

нових норм (по вiдношенню до природи, до людини як до 

об’єкту наукового експерименту, до наукової діяльності), такi 

норми спираються не на пануючі у вiдповiдному суспiльному 
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середовищi цiннiснi орiєнтацiї i зразки, а скорiше на тi чи 

iншi тенденцiї еволюцiї нормативних систем 

загальносоцiального масштабу‖ [73, c. 142]. 

У визначеннi змiстовного рiвня активізації морально-

нормативного механізму поведінки студентів має важливе 

методологiчне значення питання про об’єктивний змiст 

моральних вимог до студента, що зумовлюються певними 

моральними нормами. Хоча суспiльство, спираючись на 

загальнi нормативнi вимоги, прагне до пріоритету 

загальнолюдських моральних цiнностей, але сучасна 

практика показує, що сукупнiсть соцiальних та моральних 

завдань, якi виникають перед рiзними соцiальними i 

етнічними спiльнотами, завжди вiдрiзняється.  

Орiєнтацiю майбутніх учителів на загальнолюдськi 

моральнi норми і цінності можна вважати як основне 

концептуальне положення, яке визначає пріоритети 

змiстовного рiвня формування їхнього моральної культури. 

Але, разом з цим, було б невiрним вiдкидати соцiальнi i 

моральнi вимоги до формування моральних якостей вчителя, 

що пов’язанi з нацiональними та соцiальними елементами 

його моральної свiдомостi. 

Такий пiдхiд принижує або зовсiм виключає конкретно-

iсторичний, нацiональний i соцiальний аспекти активізації 

морально-нормативного механізму формування моральної 

культури вчителя. Якщо мораль розглядати з позицiї 

оцiночно-регулюючого способу засвоєння i перетворення 

дiйсностi, способу, «який у протирiчному русi добра i зла 

визначає вiдношення людини до всього свiту, i через це 

вiдношення регулює поведiнку людини, виражаючи певнi 

суспiльнi iнтереси…» [73, c. 154], то у визначеннi 

об’єктивного змiсту морального виховання слiд ураховувати  

моральнi завдання, якi пов’язанi із загальнолюдськими, 

національними, громадянськими і особистими інтересами, які 
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повинні перейти важливою складовою в моральну свідомість 

вчителя. 

Аналiз змiстовного рiвня активізації морально-

нормативного механізму поведінки студентів передбачає, по-

перше, визначення змiсту моральних норм, якi існують в 

студентськiй групi, по-друге, їхнє спiввiдношення до 

об’єктивних, загальнолюдських деонтологiчних моральних 

норм, по-третє, вивчення особливостей їхнього утворення i 

функцiонування в умовах педагогiчного вузу і, по-четверте, 

їхній реальний вплив на  поведiнку студента. 

Характерною особливiстю дії морально-нормативного 

механізму поведінки вчителя є його деонтологiчна 

спрямованiсть, яка випливає з об’єктивної сутності 

належного у сучасних умовах реформування суспільства і 

завдань, що стоять перед сучасною системою освіти. У 

визначеннi об’єктивної сутності належного як однiєї з 

найважливiших етичних категорій основної уваги повинно 

надаватись суб’єктивному, ―особистісному‖ змiсту обов’язку, 

який характеризує систему зв’язкiв студента з суспiльством, 

його моральними вимогами за конкретних соцiальних умов. 

Висока свiдомiсть обов’язку вчителя передбачає 

пiдкорення певним моральним вимогам, тому змiстовний 

аспект морально-нормативного механізму його поведiнки 

тiсно пов’язаний з вирiшенням проблем спiввiдношення 

особистих i громадських iнтересiв в його моральній 

свідомості.   

Вірне усвідомлення і засвоєння педагогом об’єктивно 

існуючих соціально-культурних і моральних завдань, що 

стоять перед сучасною системою освіти є важливою вимогою 

утворення його ціннісно-нормативного ставлення до 

рефлексивного аналізу освітніх підсистем. Поєднання 

внутрішніх і зовнішніх чинників формування моральної 

культури вчителя є принциповою вимогою організації всього 

виховного процесу, але, водночас, вiдсутнiсть керованого 
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виховного впливу рiзних чинникiв на процес формування 

моральної культури майбутнього вчителя призводить до 

порушення збалансованостi його iнтересiв з iнтересами 

соцiального оточення і негативно впливає на формування 

його внутрішньої морально-нормативної світоглядної позиції. 

Американськi дослiдники Р. Х’юсман i Дж. Хетфiлд 

вважають, що кожна людина певною мірою прагне до 

налагодження справедливих стосункiв з iншими через 

досягнення парiтету мiж особистим внеском i вiддачею вiд 

iнших. Порушення парiтету спричиняє у особистості душевні 

переживання, викликає вiдчуття внутрiшнього дискомфорту, 

яке пов’язане з почуттям провини або образи. Тому люди, якi 

не задоволенi станом своїх моральних вiдносин з соціальним 

оточенням, з причини низької вiддачi вiд них, намагаються 

вiдновити справедливiсть у стосунках, зменшуючи свiй 

внесок у розвиток вiдносин з iншими i збiльшуючи вiддачу 

вiд них. Якщо досягнення морально-психологiчного парiтету 

з iншими стає неможливим, то така особистiсть прагне до 

руйнування своїх стосункiв з людьми, що утворились ранiше 

[117, с. 23]. 

З цього приводу постають питання про об’єктивну мiру, 

спрямованiсть i змiст «внеску i вiддачі» у розвитку 

моральних відносин студентського колективу, i як ця мiра, 

набуваючи характеру етичної норми, повинна 

спiввiдноситись з обов’язком як iнтегруючим чинником 

формування моральних потреб вчителя. Механiзм 

формування обов’язку торкається розвитку як емоцiйної, так 

i рацiональної сфери майбутнього вчителя.  

Конкретизуючи сутність дії морально-нормативного 

механізму в процесі формування моральної культури 

майбутнього вчителя, можна зробити висновок, що його 

змістовний рівень включає систему моральних вiдносин мiж 

учасниками навчально-виховної роботи, їхнє ставлення до 

навчання i виховання та найбiльш значущих завдань, що 
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постають перед сучасною вищою i загальноосвiтньою 

школою. 

Цiлi i завдання навчально-виховного процесу зумовлені 

об’єктивною необхiдністю вирiшення рiзних соцiально-

педагогiчних проблем. Мiж системою освiти, суспiльством i 

особливостями його реформування iснує тiсний 

взаємозв’язок, бо проблеми суспiльства виникають як 

наслiдок недостатнього виконання школою своєї виховної 

функцiї. 

Дослiдження, якi проводились в рамках констатуючого 

експерименту на базі педагогiчних колективів Харкiвської, 

Донецької, Полтавської i Сумської областей (всього опитано 

1356 вчителiв), надали змогу визначити ставлення педагогів 

до найбiльш актуальних проблем системи освіти. 

В процесі дослідження було з’ясовано, що на думку 

69,5 % опитаних вчителiв, серед найголовнiших напрямкiв 

навчально-виховного процесу першочергового вирiшення 

потребує удосконалення системи морального виховання. 

Усвiдомлення педагогами невiдкладного вирiшення проблем 

морального виховання учнiв пов’язане з тим, що, на 

моральну свiдомiсть учнiвської молодi негативно впливають 

комерцiйна лiтература та фiльми, якi культивують 

жорстокiсть і насильство. Особистiсть, у якої не сформувався 

належний художньо-естетичний смак, не здатна до 

поглибленого морально-естетичного аналiзу художнього 

твору i тому сприймає досить поверхово найбiльш 

захоплюючi його елементи. 

Для малоосвiченої, необiзнаної людини жорстокість і 

культ фізичної сили може сприйматись як мужність, 

нахабність і віроломність як прагматична практичність. 

Орiєнтацiя молодi на такий моральний iдеал не сприяє 

формуванню гуманiстичного мислення. Гостросюжетнi 

бойовики поряд з комп’ютерними iграми вiдвертають молодь 
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вiд безцiнних надбань нацiональної та свiтової культури, 

лiтератури i мистецтва. 

Гуманізація навчально-виховного процесу створюює 

вiдповiднi соцiально-психологiчнi умови формування 

належних доброзичливих стосункiв мiж вчителем та учнем. 

Але рiвень морального розвитку учнiвського колективу не 

завжди вiдповiдає довiрливому, гуманiстичному ставленню 

вчителя до школярiв. Тому в умовах демократизації навчання 

вчителi констатують зниження загального рiвня шкiльної 

дисциплiни, що значною мірою заважає розвитку належних 

моральних вiдносин мiж учасниками навчально-виховного 

процесу. 

Внутрiшня моральна свобода майбутнього вчителя 

повинна орiєнтуватись на найбiльш прогресивний змiст 

моральних принципiв i вимог, серед яких основне мiсце 

посiдає принцип гуманiзму. Для подолання сучасних 

соцiальних i педагогiчних проблем конче необхiдне 

усвiдомлення важливостi гуманiстичного ставлення до 

особистості, лише за цiєї умови можливий розвиток 

внутрiшнiх моральних регуляторiв її поведінки, серед яких 

провідну роль відіграють усвідомлене почуття совісті і 

обов’язку. 

Слід зазначити, що гуманістичне виховання не повинне 

розглядатись з позицiї безмежної вседозволеності і 

невтручання в процеси моральної нормотворчості, 

соцiалiзацiї i морального розвитку студентської молоді. 

Система морального виховання повинна створювати 

умови для розвитку внутрiшньої морально-регулятивної 

сфери студента, i однiєю з них є посилання не на зовнiшнi 

примусовi дii, що зумовлені механізмами морального і 

правового регулювання соціальних відносин, а на створення 

ситуацiї морального вибору з метою внутрiшнього 

розкрiпачення особистостi i усвiдомлення нею соцiальної 

цiнностi об’єктивних моральних вимог і закономiрностей 
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розвитку моральних відносин як найбільш справедливих та 

доцільних.  

В сучаснiй педагогічній практицi вищої школи ще не 

iснує виваженої, чiтко визначеної, особистісно орiєнтованої 

системи морального виховання студентської молоді. В 

системі освіти великої уваги надається нацiональному 

вихованню молодi, але поза межами виховного впливу 

залишається багато iнших аспектiв морального розвитку 

особистостi студента. Вiдрив виховання вiд 

загальнолюдських гуманiстичних моральних цiнностей, норм 

та iдеалiв не вiдповiдає вимогам демократичного суспiльства, 

оскiльки таке виховання може викликати у особистостi 

iндиферентне, або навiть негативне ставлення до духовних 

надбань iншої нацiональної культури. Одностороннiй пiдхiд 

до формування моральної свiдомостi вчителя не сприяє 

гармонізації соціальних процесів і навіть може закласти 

передумови порушення соціальної стабільності в суспільстві, 

спровокувати майбутнi мiжнацiональних непорозуміння та 

конфлiкти. 

Серед пріоритетних проблем виховної дiяльностi школи, 

якi потребують першочергового вирiшення, на думку 

вчителів є: iнтелектуальне (42,5 %) i естетичне виховання 

(30 %). Найменше опитаних вчителів вказали на такi 

напрямки, як формування свiтогляду школярiв (22,5 %), 

фiзичне (22,5 %), та трудове виховання (14 %). Матерiали 

дослiджень вказують на об’єктивну необхідність більш 

ретельного дослідження проблем морального, 

iнтелектуального та естетичного виховання підростаючої 

особистості як найбільш пріоритетних напрямків 

удосконалення  системи освiти. 

Розробка новітніх цільових програм морального 

виховання школярів і їхня реалізація на практиці у соціально 

несприятливих умовах потребує пiдвищення морально-

психологічної підготовки вчителя у відповідності до 
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тенденцій демократизації суспільства і системи освіти. 

Демократизацiя навчально-виховного процесу вимагає 

пiдвищення рiвня особистісної моральної культури вчителя. 

Виходячи з того, що вчитель має бути привабливим взiрцем 

чемностi i моральностi, на нього покладається висока 

вiдповiдальнiсть за рiвень всього комплексу моральних 

відносин в різних педагогічних підсистемах. 

Важливим елементом формування моральної культури 

майбутнього вчителя є розвиток моральних мотивiв його 

поведiнки, які повинні утворюватись не під впливом 

зовнiшнiх примусових чинників і впливових дій, а на основі 

активізації внутрiшнiх потенційних, природно зумовлених 

компонентах морально-психологiчної структури вчителя. 

Серед суб’єктивних чинникiв формування моральної 

культури особистості видiляються: її усвiдомлене 

вiдношення стосовно здiйснюваної або намiченої дiї до 

вiдповiдної системи цiнностей, зокрема, розумiння добра, 

належного та моральних норм; спiввiдношення власних 

цiнностей, суджень i дiй з моральною свiдомiстю iнших 

людей; можливiсть морального вибору; аксiотичну 

iмперативнiсть [80, c. 44-45]. 

Зазначені критерії стосуються моральної свiдомостi 

особистостi, яка поєднує в собi власне розумiння належних 

моральних норм i тим, як цi норми спiввiдносяться з 

моральною свiдомiстю оточуючих. Моральна поведiнка 

вчителя залежить вiд того, як його вчинки оцiнюються 

iншими i яке вiдношення вiн проявляє до цiєї оцiнки. Це 

вiдношення значною мiрою залежить вiд виховання чуттєвої 

сфери студента, його прихильностi до соцiально зумовлених 

норм поведівнки i від рiвня авторитетностi учасникiв 

навчально-виховного процесу. За таких умов суб’єктивнi i 

об’єктивнi елементи моральної культури вчителя 

поєднуються, що позитивно впливає на формування його 

морально-нормативної визначеності. 
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Конкретизуючи сутність дії морально-нормативного 

механізму в процесі формування моральної культури 

майбутніх вчителів, можна зробити висновок, що змістовний 

рівень морально-нормативної регуляції поведінки студента 

включає систему моральних вiдносин мiж учасниками 

навчально-виховної діяльності, їхнього ставлення до 

навчання i виховання та найбiльш значних завдань, що стоять 

перед сучасною вищою та загальноосвітньою школою. 

Виходячи з аналізу об’єктивних закономірностей дії 

морально-нормативного механізму формування моральної 

культури вчителя, можна виділити такі принципи підбору 

змісту і розробки найбільш оптиманих технологій виховного 

процесу: 

 - активно-діяльнісний підхід до усвідомлення вчителем 

соціально-культурної сутності моральних норм; 

 - міжпредметоний аналіз соціально-культурної 

інформації, що має моральний сенс; 

 - оптимальне співвідношення морально-етичного і 

соціально-культурного аналізу соціальної регуляції поведінки 

особистості; 

 - оптимальне співвідношення об’єктивного змісту 

моральних норм і цінностей та їхньої суб’єктивної оцінки 

студентом; 

 - об’єктивність змісту колективної моральної 

нормотворчості та моральних вимог до особистості студента; 

 - оптимальне поєднання стихійних і цілеспрямованих 

елементів нормативно-ціннісної регуляції поведінки 

студентів; 

 - активно-усвідомлене засвоєння студентом моральних 

цінностей як особистісно значущих. 
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2.4. Формування морально-регулятивного 

механізму поведінки вчителя 

Теоретико-гносеологічний аналіз різних аспектів 

виховання морально узгодженої поведінки засвідчив, що 

проблема формування механізмів моральної культури і, 

зокрема, механізму саморегуляції поведінки посідає важливе 

місце в дослідженні різних напрямків виховного процесу, 

але, на жаль, в педагогічних дослідженнях проблема 

формування моральної регуляції і саморегуляції поведінки 

вихованця не підлягала досить ретельному  аналізу.  

Моральна регуляція поведінки особистості розглядалась 

переважно у фiлософському та соцiально-психологiчному 

аспектах. Дослiджуючи соцiально-психологiчних особливості 

моральної регуляцiї поведiнки особистості, М. І. Бобньова до 

центру уваги ставить соцiальнi норми, їх вона розглядає як 

засоби соцiального контролю та соцiального впливу через 

механiзми регуляцii поведiнки особистостi та групи (18). 

Розроблена модель моральної регуляцiї поведiнки 

особистостi, розкритi основнi функцiї моральної регуляцiї на 

рiвнi макро та мiкросередовища, дана характеристика 

моральної iнтерiорiзацiї та регуляцiї морального вчинка на 

практицi (25). Зазначені напрацювання розкривають загальні 

теоретико-методологічні основи подальшого дослiдження 

соцiально-педагогічних особливостей моральної регуляцiї та 

функціонування різних педагогічних підсистем. Поряд з цим, 

iснує певна методологiчна невизначенiсть у розкриттi 

сутностi моральної регуляцiї поведiнки особистостi, зокрема, 

в умовах вузівського навчально-виховного процесу. 

Дещо iнакше ставиться до визначення внутрiшнiх 

чинникiв моральної культури особистостi О. А. Якуба. „Вся 

сукупнiсть зовнiшнiх чинникiв..., - зазначає вона, - 

реалiзується через три основнi регулятори: знання, норми, 

цiнностi, якi безпосередньо впливають на внутрiшню 

структуру особистостi» [124, c. 159-160], 
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Механiзм регулювання дiяльностi особистостi вона 

розглядає через спiввiдношення категорiй: необхiднiсть, 

потреба, iнтерес, мета, серед яких особливого значення надає 

потребам i iнтересам. М. I. Боровський, розглядаючи 

механiзм детермiнацiї моральної поведiнки особистостi, 

видiляє потреби i iнтереси як рушiйнi сили свiдомої i 

цiлеспрямованої дiяльностi особистості, оскільки „потреби i 

інтереси виступають як своєрiднi ременi, через якi 

передається детермiнований вплив... суспiльних вiдносин, 

матерiальних умов життя людей до суспiльства i особистостi. 

Потреба виступає... перехiдним ступенем вiд необхiдностi до 

дії‖ [22, c. 55]. 

Потреби виконують провідну функцiю по вiдношенню до 

iнтересiв, оскiльки вони розкривають цiлу сукупнiсть 

механiзмiв детермiнацiї моральної поведiнки студента. 

Гармонійне поєднання соцiальних та морально-естетичних 

потреб майбутнього вчителя є важливою умовою моральної 

саморегуляцiї його поведiнки, вони створюють найбiльш 

сприятливi суб’єктивнi умови для розвитку його духовної 

сфери. 

Дослiдження питань оптимiзацiї навчально-виховного 

процесу вимагає аналiзу статичних і динамiчних складових 

частин його моральної регуляцiї. Вихiдним моментом у 

вирiшеннi цiєї проблеми є питання про функцiї моралi як 

особливої форми освоєння реальної дiйсностi засобами 

освіти та виховання. Тому бiльшiсть авторiв пiд моральною 

регуляцiєю розумiють, перш за все, динамiчний процес 

функцiонування моралi, видiляючи її регулятивну, виховну, 

гносеологiчну, орiєнтацiйну, iмперативну, комунiкативну, 

мотивацiйну та прогностичну функцiї (Вардомацький А. П., 

Дробницький О. Г., Титаренко О. I., Кобляков В. П.).  

Всi означенi функцiї моралi взаємопов’язанi мiж собою, 

але  провідними серед  них є регулятивна та виховна  функцiї, 
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оскiльки мораль як одна з форм свiдомостi суспільства за 

певних методично виважених організаційних умов має 

великий виховний вплив на особистiсть, регулює її 

вiдношення з іншими людьми, колективом та іншими 

соцiальними спiльнотами. 

Серед основних елементiв моральної регуляцiї 

особистостi А. П. Вардомацький видiляє, по-перше, вимоги 

суспiльства до особистостi, по-друге, усвiдомлення цих 

вимог особистiстю i, по-третє, реальну поведiнку людини в 

рiзних моральних ситуацiях. В даному випадку, моральна 

регуляцiя визначається як тип соцiальної регуляцiї, яка 

характеризується найбiльш високим ступенем автономного 

регулювання вчинкiв на вiдмiну вiд права, традицiй і звичаїв 

та iнших адмiнiстративних та соцiально-психологiчних 

регуляторiв поведiнки, якi зосереджують в собi бiльш 

жорсткi зовнiшнi вимоги до особистостi. Сутнiсть моральної 

регуляцiї поведiнки особистості розглядається як важлива 

складова загального процесу функціонування моралі як 

однієї з форм свідомості соціуму. 

В цiлому такий пiдхiд щодо визначення сутностi 

моральної регуляцiї поведінки особистостi можна вважати 

вiрним, але необхiдно враховувати, що особистiсть може 

висувати свої вимоги до iнших людей, соцiальних спiльнот i 

всього суспiльства, тому моральну регуляцiю поведiнки 

вчителя слiд розглядати не лише в контексті системи 

зовнішніх впливових чинників і дій, але й з позицiї розвитку 

його внутрiшнiх iмперативiв поведiнки, якi мають бути 

узгодженi  із зовнiшнiми впливовими дiями. 

Дія морально-регулятивного механізму поведінки 

студента відбувається на основі утворення і розвитку 

регулятивних домінант навчально-виховного процесу як 

своєрiдної сукупності механiзмiв функцiонування моралi i 

моральних норм в педагогiчному та студентському 

колективах. Завдяки моральним нормам якi позитивно 
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сприймаються i засвоюються колективом i кожною 

особистiстю, формуються певнi типи суб’єкт-об’єктних і 

суб’єкт-суб’єктних відносин. 

Моральна регуляцiя навчально-виховного процесу 

залежить вiд особливостей функцiонування моральних норм 

в колективі, і вiд процесiв, що опосередковано впливають на 

засвоєння вчителем певних моральних норм, традицiй, 

правил та форм поведінки.  

Процеси інтеріоризації загальнолюдських моральних 

норм у свідомості студентів, якi вiдбуваються в результатi 

навчально-виховної дiяльностi, є провiдними в утвореннi i 

функцiонуваннi загальної системи механізмів моральної 

культури особистості С. В. Шорохова i М. I. Бобньова 

вважають, що було б невiрним розумiти пiд «психолого-

педагогiчними механiзмами» моральної регуляцiї деякi 

гiпотетичнi «механiчнi пристрої», або якiсь моделi, що 

створюються на основi уявлень про точнi науки. Було б 

невиправданим шукати в кожному випадку фiзiологiчного 

корелятора психiчного процесу (його «механiзму» на рiвнi 

фiзiологiчних процесiв в корi головного мозку). 

Дослiдження психологічних механiзмiв регуляцiї 

особистостi має передбачати вивчення особливостей 

регулювання соцiальної поведiнки людини суспiльством i 

нею самою, та виявлення психiчних процесiв, функцiй, 

феноменiв, якi лежать в основi будь-якого соцiального прояву 

певної особистостi [121, c. 9]. 

Таким чином, серед провідних педагогічних чинників 

активізації морально-регулятивного механізму поведiнки 

вчителя є підпорядковані процеси формування совiстi i 

усвiдомленого почуття обов’язку, про що свідчать аналітичні 

висновки генезису проблеми формування моральної 

культури особистості. 

Аналiзуючи обов’язок як один з iмперативiв внутрiшньої 

моральної саморегуляцї поведінки особистості, низка авторів 
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визначає, що він є iнтегруючим механiзмом соціальної 

регуляції, призначення якого полягає в тому, щоб направляти 

дiяльнiсть всiх механiзмiв моралi до одного фокусу: 

поведiнки, яка б вiдповiдала вимогам iсторичної 

необхiдностi, бо совiсть характеризує здатнiсть людини 

здiйснювати внутрiшню самооцiнку i самоконтроль, її 

визволення вiд традицiйного авторитету зовнiшнiх 

регуляторiв поведiнки та поступовим утворенням 

внутрішнього особистiсного механiзму вiльного вибору в 

складних конфлiктних ситуаціях [2, c. 209-226].  

Найбільш оптимальне співвідношення елементів 

внутрішньої саморегуляції з зовнішніми регуляторами 

поведінки особистості вчителя є важливою умовою його 

морального зростання, але, водночас, коли зовнішні 

регулятори поведінки не збалансовуються з природними 

індивідуальним особливостям морального розвитку вчителя, 

то руйнуються і внутрішні, позитивні моральні якості, що 

виступають важливими елементами його моральної 

саморегуляції. У зв’язку з цією особливістю, постає питання 

про визначення провідних моральних механізмів регуляції 

навчально-виховного процесу як основної методологічної 

вимоги формування моральної культури студентів.  

Аналiзуючи стуктурно-функцiональнi елементи 

моральної регуляцiї навчально-виховного процесу, слiд 

видiлити її змiстовий рiвень. Вiн полягає у визначеннi 

сутностi моралi, моральних норм та громадського обов’язку 

на сучасному етапi демократизації соціальних процесів. 

Виходячи з демократичних засад моральної нормотворчостi, 

сучасна мораль орiєнтована на гуманiстичнi, загальнолюдські 

цiнностi, серед яких найпріоритетнiше мiсце посідає людина. 

В статтi 3 Конституцiї України задекларовано, що «людина, її 

життя та здоров’я, честь i гiднiсть, недоторканiсть i безпека 

визнаються в Українi найвищою соцiальною цiннiстю [56, 

c. 4]. 
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Тому вiдношення особистостi до iншої людини, 

соцiальної групи або суспiльства є одним з найважливiших 

критерiїв, якi визначають рiвень розвитку моральних 

відносин і окремої особистості. Р. Х. Шакуров зазначає, що 

сучасна система освiти повинна перебороти антиподну 

психологiю минулих часiв, яка насаджувала соцiоцентричне 

мислення, i сформувати мислення гомоцентричне, згiдно з 

яким суспiльство, держава, колектив iснують для 

особистостi, школа - перш за все, для учня, а не навпаки [118, 

c. 199]. Формування гомоцентричних поглядiв та переконань 

є важливим напрямком організації процесу формування 

моральної культури майбутнього вчителя. Формування 

гомоцентричного мислення як важливої складової виховного 

процесу знайшло втілення в сучасній концепції особистісно 

орієнтованого виховання (І. Бех, Є. Бондаревська, 

В. Сериков, С. Подмазін). 

Наявнiсть гомоцентричного мислення вихователя і 

вихованця є важливою методичною вимогою моральної 

регуляцiї навчально-виховного процесу. Гомоцентричне 

мислення сприяє утворенню таких моральних якостей як 

спiвчуття, пiклування про людей, чутливiсть до 

справедливостi, прагнення творити добро. Їх формування в 

системі освіти зумовлене процесами реформування 

суспільства на демократичних засадах. Демократизація 

різних сфер суспільного життя потребує розширення і 

удосконалення механізмів моральної регуляції соцiально-

економiчних, соцiально-полiтичних i соцiально-культурних 

процесiв. 

Виховна і формуюча дійовитість суспільної моралі 

залежить від її гуманiстичної, ненасильницької 

спрямованості. Основною точкою вiдрахування мiри 

морального розвитку кожної особистостi i всього суспiльства 

є людина праці. Пригноблення особистості, яких би 

витончених форм воно не набувало завжди пов’язане з 
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елементами аморальності, бо пригноблення і пригнічення 

викликають у людини різні збочення, породжують елементи 

негативної соціалізації, деформують соціальні відносини, які 

опосередковують її життєдіяльність. 

Організація виховного процесу на гуманістичних засадах 

має значні переваги, які сконцентровані у свідомому 

обмеженні безпосередніх впливових дій вихователя на учня і, 

водночас, спрямовані на його залучення до системи 

опосередкованих зовнішніх і внутрішніх виховних чинників, 

―за таких умов принципово змiнюється як мета, так i 

механiзм всього виховного процесу. Головна справа 

вихователя саме в тому i полягає, щоб тисячами ниток 

поєднати людину з життям так, щоб iз всiх бокiв перед нею 

поставали завдання важливi для неї, значущi, якi вона вважає 

своїми, в рiшення яких вона включається» [96, c. 77]. В 

організації виховного процесу важливе поєднання 

різнобічних видів діяльності за змістом і інтересами 

(особистісно і суспільно зумовленими), опосередкованої 

системно виваженими мотиваційними чинниками.  

Складність процесу формування моральної культури 

майбутнього вчителя зумовлена, з одного боку, його 

спрямованiстю до соцiалiзацiї i набуття певного соцiального 

статусу, з iншого - його прагненням до вiдносної автономiї i 

свободи морального вибору, успіх якого залежить від 

здатності особистості до автономної саморегуляції своєї 

діяльності та поведінки.  

У процесі морального вибору важливе місце посідає 

система моральних цінностей яка інтегрує весь процес 

смислових і ціннісних утворень свідомості особистості. Тому 

важливою вимогою організації виховного процесу є 

створення такої системи ―ціннісних орієнтацій, яка регулює 

діяльність та поведінку особистості в найбільш значущих 

ситуаціях її соціальної активності, в яких виражається 
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відношення особистості до цілей життєдіяльності і до засобів 

задоволення цих цілей" [1; 297-298].  

Проблема морального вибору на методологiчному рiвнi 

розроблена досить детально. Згiдно з концепцiєю iєрархії 

цiнностей (Р. Арон, Дж. Бйорнхерм) у списку цiнностей країн 

далекого зарубiжжя свобода посідає одне з перших мiсць. За 

матерiалами дослiджень, якi були проведенi серед 

студентської молодi, свобода вибору також посiдає перше 

мiсце, але студенти її пов’язують, перш за все, зi свободою 

пiдприємницької дiяльностi. Ці дані вказують на те, що 

розвиток ринкових вiдносин має великий вплив на 

формування соцiальних орiєнтацiй студентської молодi. 

Методологiчна визначенiсть свободи як об’єктивної 

категорiї дуже важлива при розробцi гуманістичних засад 

процесу формування моральної поведiнки студента. Гегель 

поняття свободи особистостi пов’язував з її наближенням 

до загального розуму. «Дух по сутi дiла дiє, вiн робить себе 

тим, що є в собi, своєю дiєю, своїм твором; таким чином, 

вiн стає предметом для себе, таким чином вiн має себе, як 

наявне буття, перед собою» [33, c. 70-71]. Дух, або 

абсолютна iдея, мiстить в собi поняття свободи, чим 

бiльше «дух» поєднується з свiдомiстю особистостi, тим 

бiльше вона вiдчуває внутрiшню свободу.  

Виходячи з цього, свободу волi можна розглядати як 

засвоєння особистiстю об’єктивних вимог до неї, i на цiй 

пiдставi свобода волi i свобода вибору є головною 

передумовою вирiшення найважливiших проблем 

морального виховання, i, зокрема, розвитку морально-дійової 

активностi особистостi. 

Поняття «свобода волi» i «свобода вибору», з 

методологiчної точки зору, в проведеному дослідженні 

розглядались як спiввiдношення соцiального i 

iндивiдуального у свiдомостi особистостi, наявностi 
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соцiальних перспектив i об’єктивних можливостей їхньої 

реалiзацiї.  

Морально-етичні орієнтації майбутнього вчителя 

залежать не тiльки вiд сприятливих об’єктивних обставин. 

Вони можуть виникати i як наслiдок прояви його внутрiшнiх 

морально-вольових якостей, якi зумовленi правильним 

розумiнням моральних понять, принципів і норм. 

Мiра свободи морального вибору має визначатись рiвнем 

морального розвитку вчителя, оскiльки повна моральна 

свобода не гарантує вiд прояви елементiв аморальної 

поведiнки. Надання моральної свободи вчителю потребує 

посилення впливу внутрiшнiх, суб’єктивних моральних 

чинникiв на його поведiнку, серед яких важливе значення 

мають його вiрнi, найбiльш об’єктивнi уявлення про сутнiсть 

добра i зла. Але проблема активізації морально-

регулятивного механізму поведінки студента здебільше 

зумовлюється системою протиріч, яка полягає у 

невідповідності до етичних уявлень і переконань студента з 

iснуючим рiвнем розвитку моральної свідомості і моральних 

відносин в певних соціальних спільнотах, до яких він 

належить.  

Внутрiшня моральна свобода вчителя повинна 

орiєнтуватись на найбiльш прогресивний змiст моральних 

принципiв i вимог, серед яких провідне мiсце посiдає 

принцип гуманiзму. Для подолання сучасних соцiальних i 

педагогiчних проблем конче необхiдне усвiдомлення 

важливостi гуманiстичного ставлення до вихованця, лише за 

цiєї умови можливий повноцінний розвиток внутрiшнiх 

моральних регуляторiв його поведiнки.  

Позиція невтручання у проблеми утворення повноцінної 

соціалізації студентів є методологiчно невиправданою і 

хибною для сучасної виховної практики. Болгарський вчений 

В. Момов наголошує на тому, що «мораль не може iснувати 

як регулятивна система суспiльства без процесу морального 
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виховання, яке формує у особистостi механiзми регулювання 

iндивiдуальних форм поведiнки. Внутрiшню регуляцію 

особистості не можна розглядати як механiчний результат 

суспiльних регулятивних впливiв. Виховний механiзм 

трансформує цi впливи у персональнi феномени, здiйснюючи 

при цьому вiдповiднi змiни в моральних якостях особистостi. 

Саме цi змiни (збагачення i удосконалення) є специфiчним 

результатом опосередкованих виховним механiзмом 

суспiльних впливiв» [78, c. 88]. 

Система морального виховання повинна створювати 

умови для розвитку внутрiшньої морально-регулятивної 

сфери майбутнього вчителя, i однiєю з них є посилання не на 

зовнiшнi примусовi дii, а на створення ситуацiї морального 

вибору з метою внутрiшнього розкрiпачення студента i 

усвiдомлення ним соцiальної цiнностi вільного вибору, 

об’єктивних моральних вимог, правил i закономiрностей 

розвитку моральних вiдносин. 

Аналіз морально-регулятивного механізму, що об’єктивно 

опосередковує процеси формування моральної культури 

студентів надає можливість виділити наступні принципи 

підбору змісту та технологій виховання: 

 - урахування об’єктивного змісту моральних норм як 

інформаційного регулятора поведінки студентів. 

 - активізаціїї системних відносин між студентом і 

соціальною групою та на рівні особистісно-вчинкової 

саморегуляції поведінки студента;   

 - діяльнісно-нормативного підходу до формування  

моральної саморегуляції поведінки студентів; 

 - поєднання суб’єктивних і об’єктивних 

системоутворюючих елементів суб’єктивного ціннісно-

нормативного утворення поведінки студентів; 

 - потребнісно-мотиваційного підходу (оптимального 

поєднання прагматично-ціннісних соціальних та морально-
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естетичних потреб) до формування моральної культури 

студентів;  

 - активізації нормотворчої функції виховання в різних 

навчально-виховних процесах і підсистемах; 

 - пріоритетності розвитку внутрішніх морально-

регулятивних домінант вільного вибору поведінки студента 

по відношенню до соціально зумовлених зовнішніх 

впливових дій;  

 - організації виховного процесу на гуманістичних засадах 

в системі вибору морально-нормативних соціально-

культурних цінностей. 

На основі аналізу провідних концептуальних механізмів 

формування моральної культури майбутніх учителів 

розроблена система навчально-виховного процесу, яка 

містить такі структурні компоненти: 

а) цілі і завдання процесу формування моральної культури 

вчителів, які випливають з соціально зумовлених потреб 

економічного, соціально-культурного і морального розвитку 

суспільства: 

 - мета процесу формування моральної культури 

майбутніх учителів полягає в прищепленні комплексу 

особистісних морально-регулятивних якостей, що сприяють 

узгодженості їхньої діяльності та поведінки з 

гуманістичними, соціально-нормативними моральними 

вимогами, цінностями та ідеалами, покращують процеси  

поступального ціннісно-нормативного освоєння соціуму, 

суспільної злагоди і особистісної самореалізації; 

 - завдання навчально-виховного процесу  

конкретизуються у відповідності до об’єктивних вимог 

професійної морально-етичної культури студентів і 

випливають з її провідних структурних компонентів. Основні 

та частково-ситуативні завдання навчально-виховного 

процесу розроблялись з урахуванням об’єктивних (загальних 
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і специфічних) механізмів, закономірностей і принципів 

формування моральної культури студентів. 

б) функції навчально-виховного процесу (виховна, 

розвивально-формуюча, освiтницька, iнформацiйна, 

мотивацiйна, когнiтивна, гедонiстична та рекреацiйна); 

в) об’єктивно зумовлені концептуальні механізми 

формування моральної культури студентів (когнітивно-

пізнаваьний, соціально-орієнтаційний, морально-

нормативний і морально-регулятивний), які опосередковують 

всі підсистеми виховного процесу; 

г) принципи навчально-виховного процесу, що 

випливають з його об’єктивних закономірностей; 

д) концептуальні напрямки реалізації виховного процесу: 

естетично-перцептивний, морально-когнітивний, морально-

рефлексивний, морально-діяльнісний; 

є) зміст навчально-виховного процесу, який випливає з 

об’єктивно зумовлених закономірностей і принціпів 

формування моральної культури студентів; 

ж) традиційні та новітні навчально-виховні технології, що 

передбачають оптимальне, комплексне використання засобів, 

форм та методів навчально-виховного процесу у 

відповідності до об’єктивних механізмів та концептуальних 

напрямків формування моральної культури вчителя. 

Таким чином, моральна регуляція навчально-виховного 

процесу є сукупність цілеспрямованих і стихійних механізмів 

функціонування моралі і моральних норм у різних виховних 

підсистемах. На основі узгоджених і позитивно сприйнятих 

моральних норм в навчально-виховному процесі 

утворюються певні моральні відносини між об'єктом і 

суб'єктом навчально-виховної діяльності. Морально-

регулятивний механізм поведінки студента є складний, 

динамічний, структурований процес, який відбувається під 

впливом узгоджених внутрішніх і зовнішніх чинників, де 

внутрішні чинники, набуваючи домінуючого положення, 
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виконують захисну функцію по відношенню до небажаних 

зовнішніх впливових дій. На основі аналізу механізмів 

формування моральної культури майбутніх учителів може 

зробити такі висновки. 

1. Активiзацiя моральних механiзмiв поведiнки 

майбутнього вчителя залежить вiд визначення провiдних 

методологiчних засад оволодiння студентами теорiєю 

суспiльної моралi, формування  здатностi щодо її визначення 

загальнолюдської, соцiально-культурної сутностi, змiсту, 

основних принципiв i категорiй. 

2. Процеси інтеріоризації загальнолюдських моральних 

норм і цінностей, що відбуваються в результаті навчально-

виховної діяльності є провідними в утворенні морально-

нормативного механізму формування моральної культури 

студентів. Виховна дія моральної норми залежить від того, 

якою мірою вона сприймається студентом як соціально-

культурна цінність. Сукупність інтеріоризованих моральних 

норм і цінностей складає змістовну основу почуття совісті, 

обов'язку і соціальної відповідальності вчителя за результати 

своєї професійної діяльності. 

3. Формування і активізація морально-регулятивного 

механізму поведінки майбутнього вчителя в процесі 

навчально-виховної діяльності провідне місце посідає 

розвиток соціальних та морально-естетичних потреб її 

учасників. Основними чинниками розвитку потребносно-

мотиваційної сфери студента є його діяльність та 

спілкування. Рівень морального розвитку студентського 

колективу, стан його морально-психологічного клімату, типи 

відносин, що утворились в суб’єкт-об’єктних та суб’єкт-

суб’єктних системах навчально-виховної діяльності є 

вирішальними у формуванні морально орієнтованої, 

потребнісно-мотиваційної сфери студента. 

4. У досягненні студентом морально-психологічної 

рівноваги провідну роль відіграє оптимальне задоволення 
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його соціальних потреб і інтересів, що увійшли в структуру 

його сенсожиттєвих цілей та ідеалів. Досягнення майбутнім 

вчителем певних особистісно і соціально значущих завдань 

утворює належні психологічні передумови активізації 

морально-регулятивного механізму його поведінки.  

Детермiнацiя виховних процесів, що опосередковують 

дію механізмів формування моральної культури майбутнього 

вчителя вiдбувається на основi вiдносин, що складаються в 

процесi його дiяльностi i опосередковуються вiдносинами 

спiвробiтництва i взаємоповаги. На цiй основi розвиваються 

його соцiальнi зв’язки з однолiтками, викладачами, iншими 

соцiальними спiльнотами i суспiльством. Детермiнованiсть 

когнітивно-пізнавального механізму моральної культури 

студента грунтується на усвiдомленнi ним соцiальної 

цiнностi знань i професiйної квалiфiкацiї як найголовнiшої 

вимоги пiдкорення своєї майбутньої педагогiчної дiяльностi 

досягненню суспiльного блага.  

У формуваннi та активізації когнітивно-пізнавального 

механізму моральної культури студента принципове 

значення має його здатнiсть до об’єктивної моральної оцiнки 

соцiальної iнформацiї. 

5. Свобода морального вибору вчителя є один iз способiв 

самовизначення ним своєї моральної позиції, самореалiзацiї 

своїх потенцiйних природних задаткiв i можливостей. Мiра 

свободи морального вибору вчителя визначається рiвнем 

розвитку суб’єктивних чинникiв його моральної 

саморегуляцiї, серед яких провiдну роль виконує 

усвiдомлення ним соцiальної цiнностi загальнолюдських 

моральних принципiв i об’єктивних моральних вимог до 

кожної людини. 

6. Найголовнiшою передагогічною умовою дії морально-

нормативного механізму формування моральної культури 

майбутнього вчителя є досягнення узгодженостi мiж 

теоретичним i практичним рiвнем моральної нормотворчостi 
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в різних соціальних підсистемах, бо динамiка формування 

оцiнювальних суджень вчителя залежить не тiльки вiд норм, 

якi мають деонтологiчне походження, але й тих, якi 

утворились пiд впливом соцiальної практики його участi  в 

рiзних видах дiяльностi. Деонтологiчнi моральнi норми, якi 

випливають з прагнення до суспiльного блага i усвiдомлення 

необхiдностi дотримання принципу соцiального гуманiзму в 

органiзацiї процесу формування моральної культури 

майбутніх учителів мають бути домiнуючими. 

7. Виходячи з аналізу морально-регулятивного механізму 

формування моральної культури вчителя, в розробці системи 

новітніх виховних технологій основна увага має приділятись 

не пошуку найбільш витончених зовнішніх виховних 

впливових дій, а на створення належних умов для розвитку 

внутрiшньої морально-регулятивної сфери майбутнього 

вчителя в системі виховних ситуацій морального вибору з 

метою внутрiшнього розкрiпачення студента i усвiдомлення 

ним соцiальної цiнностi об’єктивних моральних вимог та 

соціально-культурних закономiрностей розвитку належних 

моральних вiдносин в різних соціально-педагогічних 

підсистемах.  

 

2.5. Основні концепти формування моральної 

культури вчителя 

У процесі дослідження було встановлено, що організація 

виховного процесу шляхом традицiйного безпосереднього 

впливу є менш ефективною по відношенню до розробки 

опосередкованих педагогічних технологій виховання 

морально узгодженої поведінки майбутніх учителів, через 

активiзацiю зовнiшнiх i внутрiшнiх чинників.  

На основі аналізу педагогічних закономірностей  та  умов 

активізації когнітивно-пізнавального, морально-

нормативного, соціально-орієнтаційного і морально-

регулятивного механізмів процесу формування моральної 
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культури майбутніх учителів, встановлено, що важливими 

методичними умовами виховного процесу є досягнення 

цiннiсно-орiєнтацiйної єдностi студентського колективу, 

утворення колективних моральних норм, активізації їхнього 

впливу на процеси iнтерiоризацiї студентами 

загальнолюдських моральних норм i цiнностей. 

Доведено, що найбiльш об’єктивна моральна оцiнка 

вчителем людської дiяльностi залежить вiд його здатностi до 

адекватного аналiзу i сприйняття  вчинкiв та подiй через 

естетичнi категорiї. На основi теоретико-методологiчного 

аналiзу досліджуваної проблеми встановлено, що 

гальмування механізмів формування моральної культури 

майбутнього вчителя є закономiрним процесом, який 

вiдбувається за умов, вiдсутності системи виховних заходiв, 

що передбачає застосування групових і iндивiдуальних форм 

роботи i, зокрема, проведення морально-діагностичної та 

педагогічної корекцiї. 

Основними напрямками зовнiшньої морально-

регулятивної корекцiї є запровадження системних заходів, 

спрямованих на отримання емпіричних даних про стан 

сформованості моральної культури майбутніх учителів. 

Системні діагностичні заходи дають можливiсть найбiльш 

оптимально забезпечити пiдбiр змiсту, форм i методiв 

виховного впливу на процес формування моральної 

свiдомостi, почуттiв, морально-регулятивних якостей вчителя 

за умовою реалiзацiї iдеї особистiсно-гуманного пiдходу до 

пiдготовки педагогiчних кадрiв. 

Пiдготовка висококвалiфiкованих педагогiчних фахiвцiв 

на основi реалiзацiї концепцiї формування моральної 

культури вчителя можлива за умови теоретико-

методологiчного обгрунтування принципiв, змiсту та 

методики виховного впливу на внутнішню морально-

регулятивну сферу особистості. Реалiзацiя концепцiї 

формування моральної культури майбутніх учителів 
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передбачає оволодiння ними необхiдними знаннями, 

вмiннями i навиками застосування морально-психологiчної 

корекцiї в процесi самовиховання i морального 

самовдосконалення. 

У розробцi основних концептуальних теоретико-

методологiчних засад формування моральної культури 

майбутніх учителів, їх готовності до організації виховної 

роботи в умовах гуманiзацiї i демократизацiї навчально-

виховного процесу велика увага приділялась дослідженню 

внутрiшнiх механiзмiв поведiнки студентів. Серед них були 

виділені взаємозумовленi процеси утворення усвiдомленого 

почуття совiстi i обов’язку, iдентифiкацiї особистих, 

колективних i громадських iнтересiв на пiдгрунтi загального 

iнтелектуального розвитку студентів, формування їх 

пiзнавальних потреб. 

Основним показником сформованості моральної культури 

майбутнього вчителя є узгодженiсть його морально-

регулятивних процесiв, якi характеризують розвиток якiсних 

структурних компонентiв особистостi: iнформацiйно-

свiтоглядного, емоцiйно-естетичного, морально-

оцiнювального, морально-чуттєвого, морально-вольового. 

Вони зумовлюють виховання майбутнього вчителя як 

духовно багатої, iнтелектуально розвинутої, цiлiсної, 

гармонійної, соцiально активної особистостi. 

Центральними елементами реалізації концепції 

формування моральної культури вчителя можна виділити 

гуманізацію та демократизацію виховного процесу на засадах 

вільного виховання. Під час дослідження встановлена 

закономірність, згідно з якою процес формування моральної 

культури майбутніх учителів містить в собі систему протиріч, 

що виявляються в наступних аксіомах: 

а) дійсно моральний зміст і технології виховного процесу 

утворюються лише на підгрунті гуманізму і морально-

ціннісного ставлення до особистості вихованця; 
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б) кардинальним напрямком у формуванні моральної 

культури майбутніх учителів на гуманістичних засадах є 

обмеження зовнішнього імперативного контролю та 

виховного впливу на особистість і розвиток внутрішніх 

механізмів поведінки студента, спрямованих на формування 

його морально-регулятивної сфери; 

в) формування моральної саморегуляції студентів на 

гуманістичних засадах, вимагає впровадження більш 

досконалих і ретельних технологій виховання ніж тих, що 

існували в умовах традиційного соціоцентричного виховного 

контролю.  

Розробка опосередкованих механізмів формування моральної 

культури майбутніх учителів дає можливість більш об’єктивно 

з’ясувати сутність, функції, структурні компоненти, чинники 

активізації виховного процесу. Такий підхід надає можливість 

теоретично обґрунтувати різні концептуальні підходи, об’єктивні 

механізми, модель та критеріально-діагностичний 

інструментарій дослідження. Зміст, засоби, форми і методи 

запровадження нових технологій виховного процесу доцільно 

підбирати відповідно до розвитку світоглядних і морально-

етичних показників сформованості майбутнього педагога.  

Процес формування моральної культури майбутніх 

учителів має основуватись на вимогах гармонійності та 

 цілісності, в яких провідними, внутрішніми чинниками 

необхідно виділити морально-естетичну та інтелектуально-

духовну досконалість, що виступає інтегративним 

компонентом гармонійності між духовними і матеріальними, 

особистими і суспільними інтересами у свідомості вчителя. 

Розробка концептуальної моделі виховного процесу повинна 

здійснюватись за умов дотриманням загальних вимог, що 

випливають з об'єктивних, природно зумовлених закономір-

ностей морально-духовного розвитку особистості. 

Виховна і формуюча сутність системи та 

експериментальної моделі формування моральної культури 
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майбутніх учителів полягає в організації виховного процесу у 

відповідності до об’єктивних, природно зумовлених його 

закономірностей, згідно з якими розроблені основні концепти 

виховного процесу: чуттєво-перцептивний, ціннісно-

орієнтаційний, самопізнавальний та саморегулятивний, які 

можуть бути дійовими в системі опосередкованої 

взаємозумовленості.  

Чуттєво-перцептивний концепт формування моральної 

культури майбутніх учителів спрямований на розвиток їхніх 

чуттєво-перцептивних якостей і задатків та здатності до 

адекватного сприйняття явищ природи і соціуму у 

відповідності з об'єктивними морально-естетичними 

критеріями. Об’єктивні педагогічні особливості цього 

виховного процесу проявляються в тому, що: 

а) безпосереднє залучення студентів до системи 

моральних принципів і норм, як свідчить практика виховної 

роботи, є недостатньо ефективним, бо містить в собі елемент 

примусовості. Ефективність процесу формування моральної 

культури майбутніх учителів знижується, коли він 

здійснюється за допомогою традиційного вербального 

моралізуючого впливу;  

б) морально-етична примусовість, що межує з 

моралізаторством, за певних обставин викликає у вчителя 

психологічно зумовлений опір і зворотну сенсорно-

когнітивну реакцію. Тому важливою методичною вимогою 

виховного процесу є розуміння майбутнім учителем сенсу 

певної моральної норми, звичаю або принципу і їх 

доцільності в конкретній ситуації. Сприйняття моральної 

норми з етичних позицій, як сукупності красивих і корисних 

вчинків допомагає її інтеріоризації на особистому морально-

чуттєвому рівні і знімає елемент примусовості; 

в) сприйняття студентом моральних стосунків є 

первинним елементом утворення зв'язків між ним і 

довкіллям, який здебільшого відбувається стихійно і 
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забезпечує його орієнтацію в навколишньому середовищі. 

Під впливом негативних чинників (страху, стресового стану, 

боротьби за виживання, розгубленості, невпевненості), 

морально-етичний компонент сприйняття довкілля 

переходить в другорядний стан, або зовсім зводиться 

нанівець. За даних умов поведінка та діяльність майбутнього 

вчителя набуває прагматичного сенсу. Підкорення його 

діяльності власним інтересам призводить до утворення 

неузгодженості, з одного боку, між прагненнями та 

бажаннями і моральними нормами – з іншого. Така 

закономірність ускладнює процес інтеріоризації майбутнім 

вчителем моральних норм і принципів на особистому рівні; 

г) стихійному морально-етичному сприйняттю довкілля 

перешкоджають перцептивні чинники (уявлення, почуття, 

враження), які пов’язані з попереднім власним досвідом 

майбутнього вчителя. Під впливом апперцепції у студента 

утворюється індивідуально-психологічний еталон сприйняття 

і оцінки явищ і подій, що мають моральний сенс. Якщо 

сприйняття об'єктів дійсності відбувається не лише за 

допомогою етичних, а й естетичних категорій, то воно 

утворює естетично-сегрегаціний компонент оцінки 

студентом своєї поведінки і поведінки інших людей. Завдяки 

естетично-сегреаційному сприйняттю предметів та ситуацій 

виникають найбільш сприятливі педагогічні умови утворення 

моральної рефлексії майбутнього вчителя, що активно 

впливає на формування його моральної культури; 

д) технологія формування чуттєво-перцептивного 

компоненту моральної культури майбутніх учителів полягає 

у їх включенні в естетичну та науково-пошукову діяльність, 

формальне або неформальне спілкування з духовно багатою, 

естетично розвиненою особистістю. 

Ціннісно-орієнтаційний концепт формування моральної 

культури майбутніх учителів передбачає утворення 

гуманістичної ціннісно-орієнтаційної спрямованості 
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світогляду. Аналіз проблеми виховання узгодженості 

майбутнього вчителя з довкіллям свідчить, що ця гармонія 

можлива лише за умови дотримання вимог гуманізму як 

найбільш значного універсального етичного принципу. На 

відміну від принципу справедливості, дотримання якого 

передбачає суб’єктивно зумовлене защемлення прав однієї з 

сторін, принцип гуманізму не пов'язаний з будь-яким 

морально-психологічним пригніченням особистості, бо 

основний механізм системи соціальних  конфліктів полягає в 

небажанні конфліктуючих сторін позбутись не зовсім 

обгрунтованих претензій і вимог, що зумовлені егоїстичними 

прагненнями особистості.  

Реалізація ціннісно-орієнтаційного концепту формування 

моральної культури майбутніх учителів зосереджена на 

утворенні установки щодо позитивного, оптимістичного 

сприйняття природних та соціальних процесів і явищ. 

Орієнтація майбутнього вчителя на естетичне сприйняття 

світу сприяє утворенню позитивного емоційного стану, 

почуття впевненості, оптимізму, віри в людську порядність і 

досконалість, у свої власні сили і можливості. Оптимістично 

настроєний вчитель більш схильний до виваженості своїх 

вчинків, і тому більш об'єктивно ставиться до ситуації 

морального вибору. Зворотним механізмом, який призводить 

до патологічних відхилень у формуванні моральної культури 

майбутнього вчителя є його перцептивна орієнтація 

насамперед на негативні явища соціальної дійсності, які 

набувають статусу стихійних етичних норм. 

Спостереження, аналіз і оцінка прикладів доброчинності 

сприяє утворенню внутрішнього психологічного настрою 

для їх наслідування. Орієнтація на позитивне є важливим 

механізмом поєднання чуттєво-перцептивного і ціннісно-

орієнтаційного концептів формування моральної культури 

майбутніх учителів і створення установки на служіння 

добру та справедливості через суспільно корисну діяльність. 
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Виховання у майбутніх вчителів потреби в гуманному 

ставленні до інших є надійною запорукою утворення їх 

гармонійності стосовно довкілля. Гуманістичне мислення 

майбутнього вчителя випливає з основної світоглядної 

установки - людина є найвищою моральною і соціальною 

цінністю. Вартість інших цінностей визначається мірою їх 

сприяння людській досконалості, це: праця, освіта, 

матеріальний добробут, соціальна захищеність, свобода 

вибору, свобода від пригноблення, здоров'я, вільний час 

тощо. Зазначені соціально-культурні цінності найбільш за все 

сприяють розкриттю почуттів, задатків, здібностей, реалізації 

сенсожиттєвих орієнтирів та установок вчителя. 

В утворенні гуманістичної ціннісно-орієнтаційної 

спрямованості світогляду вчителя велику роль відіграє його 

загальний духовний розвиток. Особистісна морально-духовна 

сфера студента утворюється завдяки його залученню до 

безцінних надбань літератури та мистецтва, художньо-

естетичної творчості, створенню умов для спілкування з 

природою, включення у суспільно-громадську діяльність, 

спрямовану на захист природи та естетизації довкілля. 

Самопізнавалний концепт формування моральної 

культури майбутніх учителів пов’язаний з утворенням 

система механізмів морального самопізнання, яка зумовлена 

процесами усвідомлення студентом своєї внутрішньої 

світоглядної позиції, розвитку поглибленого автономного 

мислення, моральної рефлексії, здатності до аналізу етичних 

категорій, принципів, системи моральних відносин.  

Міра об'єктивності самооцінки визначається рівнем 

соціальних і моральних домагань майбутнього вчителя. 

Завищений рівень домагань і відсутність можливості для їх 

реалізації викликає підвищену стурбованість, 

незадоволеність результатами своєї діяльності, відчуття 

морально-психологічного дискомфорту. І навпаки, успішне 

досягнення поставлених цілей, позитивна оцінка результатів 
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діяльності студента з боку оточуючих додає йому творчої 

наснаги і натхнення, сприяє утворенню психологічної 

установки на досягнення нових перспектив. 

Рівень соціальних домагань має відповідати потенційним 

можливостям вчителя і реальним умовам, в яких він існує. 

Проблема утворення об'єктивної самооцінки як механізму 

формування моральної культури майбутніх учителів полягає 

в тому, що соціальні домагання можуть вступати в 

протиріччя з суспільними моральними нормами і 

принципами, бо шляхи і засоби досягнення соціальних 

домагань і задоволення потреб студента можуть бути 

різними. Відповідність вибору типу поведінки, характеру 

діяльності та засобів досягнення соціальних домагань 

залежить від рівня розвитку особистих морально-

регулятивних якостей студента. 

Саморегулятивний концепт формування моральної 

культури майбутніх учителів пов’язаний з активізацією 

внутрішніх морально-вольових, регулятивних механізмів 

його поведінки. Психічна саморегуляція як комплексне 

утворення є важливою складовою частиною загальної 

морально-регулятивної сфери вчителя, вона виражає 

специфіку відображення психічних засобів моделювання 

соціальної дійсності і реалізації особистістю її сенсожиттєвих 

орієнтирів. 

Загальна саморегуляція діяльності та поведінки 

особистості має багаторівневу структуру, яка включає: 

визначення суб'єктом мети його довільної діяльності; 

створення моделі особисто значимих умов; визначення 

програми виконавчих дій та критеріїв оцінки їх успішності; 

отримання інформації про реально досягнуті результати; 

оцінку відповідності реальних результатів критеріям успіху; 

рішення про необхідність внесення корекцій в особисту 

діяльність [57, с. 314]. 
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Моральна саморегуляція поведінки вчителя, на відміну 

від психічної, є основним елементом, ядром формування його 

моральної культури, оскільки внутрішня моральна 

мотивованість вчинка є провідним критерієм 

високоморальної поведінки.  

Важливою педагогічною умовою формування моральної 

саморегуляції поведінки вчителя є подолання індиферентного 

або негативного ставлення до моралі як системи примусових 

моральних принципів, що певною мірою обмежують свободу 

його дій і вчинків. Такий стереотип сприйняття моралі 

утворює у свідомості вчителя хибну світоглядну установку 

про те, що домінуюча функція моральних норм полягає в 

морально-психологічному пригніченні людини. Як засвідчує 

аналіз матеріалів емпіричних досліджень, значна більшість 

майбутніх учителів схильна саме до такої оцінки моралі. 

За умов, коли в колективі існує формальна і 

неформальна система етичного контролю і покарань за 

порушенням етичних норм, то це значною мірою пригнічує 

студента. Основне протиріччя традиційного морального 

виховання полягає в розбіжності між інтенсивністю 

системи етичного контролю за особистістю і вихованням в 

неї внутрішніх, опосередкованих чинників моральної 

саморегуляції поведінки, що сприяють  утворенню 

морально-регулятивних якостей більш високого рівня. 

Моральна саморегуляція поведінки вчителя як свідоме 

ставлення до своїх вчинків і дій — це особливий тип його 

моральної культури, який включає наявність високого рівня 

автономного морального мислення, непідвладного морально-

психологічному тиску соціального середовища, коли він не 

співпадає з дійсно моральними міркуваннями та ідеалами.  

Традиційні виховні технології, що орієнтовані на 

використання елементів соціально-етичного контролю 

певною мірою впливають на внутрішні механізми моральної 

саморегуляції поведінки майбутнього вчителя, але за змістом 
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вони мають ситуативно-пристосовчий характер: страх перед 

можливим засудженням з боку оточуючих; бажання не 

виділятись від інших; прагнення догодити сильнішому тощо.  

Моральна саморегуляція поведінки студента як 

сукупність механізмів формування його моральної культури 

передбачає оптимальне поєднання зовнішніх моральних 

санкцій до особистості з її внутрішніми морально-вольовими 

імперативами поведінки, серед яких провідну роль 

відіграють: а) високе почуття й свідомість обов'язку; 

б) совість як внутрішній регулятор поведінки; в) прагнення 

до естетичної і моральної досконалості; в) чуттєвість до 

справедливості. Ці чинники (механізми) мають об'єктивний і 

суб'єктивний зміст, перехід об’єктивної сутності будь-якого 

етичного імперативу у внутрішню морально-психологічну 

структуру майбутнього вчителя розглядається як складний 

структурований виховний процес, який спрямований на 

утворення та активізацію механізмів морального 

самопізнання, саморегуляції та самоконтролю.  
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РОЗДIЛ III.  
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОСНОВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ  

ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ  
З ДОВКІЛЛЯМ 

3.1. Гармонізація особистості вчителя з довкіллям 

як етична проблема  

Дослiдження проблеми формування моральної культури 

вчителя як умови його гармонізації з довкіллям включають 

досягнення злагоди і толерантності по відношенню до мікро і 

макросередовища та досягнення гармонізації з природою, яка 

є біологічною основою зміцнення здоров’я людини і її 

щасливого існування.  

Морально-етичні основи гармонізації особистості з 

довкіллям досить детально розкриті в етичній теорії 

В. І. Вернадського, яка випливає з ідеї досягнення всеосяжної 

гармонії не тільки між людьми в незалежності від їх 

етнічних, культурних, вікових і інших соціально-

демографічних відмінностей, а й гармонії між біосферою і 

ноосферою, природним і соціальним. Ноосферу він розглядав 

як суспільну свідомість людства, яка має зосереджувати в 

собі елементи моральної свідомості і як "нове геологічне 

утворення на нашій планеті", де людина розглядається як 

"наймогутніша геологічна система", яка повинна своєю 

працею і думкою розбудовувати своє життя, докорінним 

чином змінювати його на краще (26, с. 149 ). 

Конфлікт між людиною і природою - це вічна проблема, 

яка пов'язана з виживанням людства. Але якщо на початку 

людської цивілізації людина пасувала перед природною 

стихією, боялась попасти під поглинання природних явищ, то 

з розвитком наукової думки і її реалізації на практиці виникає 

ситуація підкорення могутності природи не лише заради 

людського блага, а й ―заради‖ самознищення людства. Тому 

В. І. Вернадський ставить питання про могутність людської 
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думки, яка набувається через пізнання природи і залучення 

інтелекту людини до того, щоб приладнати явища природи 

до людини, зробити їх корисними для людства. В цьому він 

вбачав найважливішу етичну проблему наукових досліджень 

і наукового пошуку, адже окрім науки у світі немає більш 

могутнішого засобу покращення і поступового розвитку 

людства.  

Морально-етичні основи формування гармонізації 

особистості з довкіллям мають  рiзні концептуальні пiдходи i 

рішення, до них опосередковано належать: спiввiдношення 

свiдомих i надсвiдомих компонентiв моральної поведінки 

особистостi (І. Д. Бех, Л. I. Божович, А. Н. Леонт’єв, I. С. Кон, 

Б. О. Нiколаiчев), детермiнацiя поведiнки особистостi 

/М. I. Боровський, В. Г. Iванов, Б. М. Кедров, Л. А. Кулiков, 

М. А. Парнюк, С. Попов/, спiввiдношення об’єктивних i 

суб’єктивних компонентiв моральної поведiнки особистостi 

як цiлiсної системи /Л. I. Рувiнський, Н. Т. Абрамова, 

В. С. Iл’їн, Г. П. Короткова та iншi/, але проблеми розвитку 

внутрішніх потенційних, природно зумовлених чинників, що 

впливають на формування моральної саморегуляції 

поведінки та діяльності особистості розроблені ще 

недостатньо. 

Життєдіяльність особистості пов’язана з її прагненням до 

задоволення своїх соцiальних та матерiальних потреб, серед 

яких важливе мiсце посiдає потреба в отриманнi вищої освiти 

i надбаннi певної спецiальностi. Поведiнку студента можна 

розглядати як об’єктивну закономiрнiсть i як систему 

вiдносин мiж об’єктивними соціальними вимогами до 

особистостi i усвiдомленiстю нею цих вимог. Важливо, щоб 

вчитель намагався оволодiти знаннями не лише заради 

отримання певного соцiального статусу. З погляду 

громадських, загальнодержавних інтересів необхідно, щоб 

він став духовно багатою, освiченою особистiстю.  
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В контексті розробки проблеми гармонізації особистості з 

довкіллям, потребує подальшого дослiдження морально-

iнформацiйний аспект виховання майбутнього вчителя, який 

передбачає визначення основних методологiчних засад 

оволодiння соціально-культурними елементами суспiльної 

моралi. Це надасть можливiсть бiльш ефективно пiдiйти до 

вирiшення проблеми формування у вчителів вiрних уявлень 

про загальнолюдськi i соцiально-культурні критерії 

духовності, визначення об’єктивної сутностi моралі як 

елементу регуляції соціальних процесів, її змiсту, основних 

принципiв та категорій, все це значно впливає на розвиток 

когнітивного елементу моральної саморегуляції поведінки 

студента. 

Удосконалення змістовного рівня моральної освiти 

студентської молоді потребує розробки педагогічних 

технологій, спрямованих на розширення безпосередніх і 

опосередкованих зв’язків між теорією і практикою. Якщо 

теорiю моралi викладати традиційно як систему абстрактних 

понять без зв’язку з соцiальною практикою i її протирiччями, 

то така освiта не сприяє гармонізації особистості з довкіллям, 

бо є близькою до моралізаторства і може сформувати 

негативне вiдношення студента до об’єктивно існуючих 

моральних вимог. В цьому процесі велику роль відіграє 

виховання демократичних поглядів, пов’язаних з елементами 

гуманістичного мислення, такий підхід зумовлює утворення 

альтруїстично мотиваної поведiнки вчителя, що є однiєю з 

найскладнiших проблем виховного процесу. 

Формування моральної культури вчителя є досить 

інтегрованим процесом, він включає цілу сукупність 

взаємопов’язаних елементів, тому розробка конкретних 

виховних технологій має базуватися на досить обгрунтованих 

методологiчних засадах. Повноцінний, соціально і 

педагогічно орієнтований інформацiйний зв’язок вчителя з 

довкіллям залежить вiд його естетично-сегрегаційних, 
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пізнавальних і комунiкативних задатків і можливостей, від 

особливостей формування соціальних потреб та інтересів.  

На формування етичних поглядiв і переконань 

студентської молодi досягнення гармонізації з довкіллям як 

чинників моральної саморегуляції поведінки великий вплив 

мають засоби масової iнформацiї, якi вiдображають i 

коментують подiї i явища рiзних сфер життєдiяльностi. Але, 

як свідчать дослідницькі бесіди, оцінка студентами 

соціальної інформації здебільше не відповідає об’єктивним, 

загальнолюдським естетичним і моральним критеріям. 

На основі аналізу проблеми розробки педагогічних основ 

формування гармонізації майбутнього вчителя з довкіллям 

можна виділити такі закономірності та методичні вимоги 

щодо активізації зазначеного процесу: 

а) організація виховного процесу має починатись з 

формування системи належних відносин співробітництва і 

поваги, що складаються в процесi різних видів діяльності 

студента, на основі яких розвиваються його соцiальнi зв’язки 

з однолiтками, викладачами, iншими соцiальними 

спiльнотами i суспiльством; 

б) мотиваційна сфера навчальної дiяльностi вчителя 

розвивається більш плідно, якщо вона грунтується на 

усвiдомленнi ним соцiальної цiнностi знань i професiйної 

квалiфiкацiї як найголовнiшої вимоги пiдкорення своєї 

майбутньої педагогiчної дiяльностi досягненню суспiльного 

блага;  

в) самовизначення моральної позицiї вчителя, його 

гармонізація з довкіллям здійснюється переважно через 

надання свободи морального вибору, міра якої визначається 

рiвнем розвитку суб’єктивних чинникiв його моральної 

саморегуляцiї, серед яких провiдну роль виконує 

усвiдомлення соцiальної цiнностi загальнолюдських 

моральних принципiв, норм i об’єктивних моральних вимог 

до кожної людини; 
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г) в розробці шляхів гармонізації поведiнки вчителя з 

довкіллям провідним є визначення методологiчних засад 

інтеріоризації ним основ моралi як соціально-культурної 

цінності, формування найбільш об’єктивної ціннісно-

орієнтаційної спрямованості світогляду, виходячи з сучасних 

вимог державотворення;  

д) динамiка формування оцiнювальних суджень студента 

залежить вiд норм, якi мають деонтологiчне походження і 

тих, якi утворились пiд впливом соцiальної практики i його 

участi в рiзних видах дiяльностi. Деонтологiчнi моральнi 

норми, якi випливають з прагнення до суспiльного блага i 

усвiдомлення необхiдностi дотримання принципу 

соцiального гуманiзму в органiзацiї процесу морального 

виховання  мають бути домiнуючими;  

є) суб’єктивна моральна оцiнка студентом соцiальної 

практики залежить, з одного боку, вiд рiвня засвоєння 

наукових етичних знань, з iншого - вiд умов життєдiяльностi i 

власного життєвого досвiду, який розвиває переважно 

чуттєву сферу особистості. Поєднання теорiї моралi з 

сучасною практикою розбудови демократичного суспiльства 

має бути однiєю з найважливiших вимог моральної освiти  

вчителя. 

 

 

3. 2. Морально-регулятивні якості вчителя як 

основа його гармонізації з довкіллям 

Моральність як сукупність етичних якостей особистості 

вчителя є провідним елементом її внутрішньої духовності, бо 

складові моральності і духовності знаходяться в системі 

взаємозалежностей. Дійсно моральна поведінка може 

утворитись лише на підгрунті духовного розвитку вчителя . 

Гармонізація особистості з довкіллям це проблема, яка 

охоплює безліч різноманітних систем і відносин, і всі вони 

опосередковуються моральними відносинами, це відношення 
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людини до найближчого соціального оточення, суспільства в 

цілому, природи, до різних видів діяльності які 

опосередковують соціальні зв’язки людини з соціумом. Отже 

ця проблема є комплексною бо охоплює всі сфери 

життєдіяльності особистості вчителя і її вирішення потребує 

комплексного підходу на теоретико-методологічному, 

соціально-педагогічному, психолого-педагогічному, 

організаційному і методичному рівнях. 

Теоретико-методологічний аспект активізації моральних 

чинників у досягненні злагоди особистості вчителя з 

довкіллям полягає в розробці шляхів, пошуку засобів і більш 

досконалих методів отримання принципово нового наукового 

знання про систему об’єктивних зв’язків між людиною і 

довкіллям, про закономірності їхнього утворення і 

функціонування. Вбачається, що провідним елементом 

гармонізації особистості вчителя з довкіллям є узгодженість і 

збалансованість процесів морально-духовного розвитку 

окремої особистості певного суспільства і світової 

планетарної спільноти. Морально-духовний розвиток - це 

единий шлях досягнення не лише злагоди особистості з 

довкіллям, а й шлях до майбутнього. 

Теоретико-гносеологічний аналіз зазначеної проблеми 

свідчить, що існує чимало розробок проблеми узгодженості в 

розвитку соціальних процесів, але переважна більшість 

наукових пошуків пов’язана з дослідженням проблем 

конфліктології, яка розглядає соціальні конфлікти як 

об’єктивну закономірність становлення і розвитку 

суспільства. Але, з погляду сучасності, більш перспективною 

є концепція онтоінвайронментальної педагогіки, яка 

спрямована на дослідження педагогічних умов створення 

таких соціальних взаємовідносин, які нейтралізують 

небажані соціальні передумови виникнення непорозумінь, 

конфліктів і соціальних потрясінь. 
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Л. С. Нечепоренко, серед провідних методологічних засад 

дослідження проблем онто-інвайронментальної педагогіки, 

спрямованої на досягнення злагоди особистості з довкіллям, 

виділяє: визнання кожної індивідуальності як неповторної і 

унікальної особистості; неможливість існування і діяльності 

окремої особи без узгодженості своїх дій з іншими; єдність 

морального-етико-естетичного і фізичного зусилля‖, що 

―веде до подолання перешкод, досягнення педагогічної 

майстерності, успіху у забезпеченні матеріального достатку, 

сімейного затишку, особистої гармонії‖ [81, с.18-19]. Отже 

проблема досягнення злагоди особистості з довкіллям у 

контексті онто-інвайронментальної педагогіки насамперед 

торкається питань узгодженості системи моральних відносин 

між учасниками навчально-виховного процесу. 

Процес формування моральної культури майбутнього 

вчителя є провідним у досягненні гармонізації з довкіллям, 

він має свій зміст, структуру і функції. На нашу думку, серед 

найголовніших концептуальних аспектів дослідження цієї 

проблеми можна виділити: гуманістичний, аксіологічний, 

колективістський і морально-регулятивний. 

Гуманістичний аспект проблеми формування моральності 

студента в контексті досягнення його гармонізації з 

довкіллям передбачає розкриття унікальної самоцінності 

людини, адже моральність можна виміряти лише однією 

мірою – ставленням однієї людини до іншої, не принижуючи 

і не ображаючи її власної честі і гідності. Гуманне ставлення 

до особистості і її психологічне розкріпачення є однією з 

найважливіших педагогічних умов формування внутрішніх 

морально-регулятивних механізмів її поведінки. 

Усвідомлення вчителем безмежної самоцінності людини 

сприяє утворенню людяності як найголовнішої моральної 

якості, адже моральність неможлива без людяності. Ці два 

критерії складають основу духовності особистості, тому 

важливо, щоб майбутній вчитель засвоїв ідеї про те, що лише 



 

 119 

на підгрунті гуманістичного ставлення однієї людини до 

іншої утворюється дійсно моральна поведінка. У свій час, 

відстоюючи ідеї гуманістичного виховання, Л. М. Толстой 

зазначав, що із усіх наук, які повинна знати людина, 

найважливішою є наука про те, як жити так, роблячи як 

можна менше зла і як можна більше добра. Гуманістична, 

ненасильницька мораль відкидає елементи примусовості і 

сприяє утворенню регулятивності моральних відносин в 

різних сферах поведінки і життєдіяльності людини.  

Якщо у особистості вчителя не сформований 

гуманістичний компонент світогляду і чуттєвої сфери, то 

його інші моральні якості, якщо вони й існують, не здатні 

повною мірою реалізуватись на практиці, Тому, заради 

майбутнього, дуже важливо на конкретних прикладах 

виховувати у студента почуття неприязні до заздрощі, 

обману, жадоби, жорстокості, насильства і сформувати у 

нього почуття доброти, співпереживання за іншого, 

готовність надати йому допомогу. 

Особливо це стосується фахівців, від яких у значнії мірі 

залежить моральна зрілість підростаючого покоління, бо 

―учитель ХХ1 століття – це вчитель із планетарним 

мисленням, який усвідомлює себе як суспільний діяч і 

просвітитель, активний перетворювач суспільства, а не 

просто державний службовець... Учителі нової генерації 

повинні бути вихованими на найліпших здобутках світової і 

вітчизняної педагогічної думки. Педагогіка гуманізму та 

людяності і є таким здобутком педагогічної думки‖ 

(58, с.143-149.) В доповіді ЮНЕСКО ―Освіта як прихована 

скарбниця‖ серед найважливіших стратегічних напрямків 

сучасної освіти виділяються: фундаментальність; 

безперервність; культуровідповідний і особистісно 

орієнтований підходи; демократичний характер; гуманізація і 

гуманітаризація. 
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У відповідності до гуманізації системи освіти, навчально-

виховний процес має бути підкорений концептуальній ідеї 

про те, що моральності без високої витонченої людяності 

взагалі не існує, бо все моральне, якщо воно претендує на 

об’єктивність і абсолютність повинне бути позбавлене від 

різноманітних, навіть прихованих проявів пригнічення 

особистості. Запровадження в системі освіти комплексної 

системи формування нового, планетарного, гуманістичного 

мислення фахівця, можна розглядати як провідну педагогічну 

умову досягнення гармонізації студента з довкіллям. 

Аксіологічний аспект формування моральності вчителя, 

поряд з іншими завданнями, передбачає усвідомлення  

соціально-культурної сутності людини як найвищої 

моральної цінності. В навчально-виховному процесі це 

важливо тому, що система цінностей є провідною у 

формуванні духовного світу вчителя і від того, в якому 

напрямку буде розвиватись цей процес залежить його 

ставлення до мікро- та макросередовища, вміння узгоджувати 

свою діяльність з інтересами інших людей. Важливо 

сформувати таку систему ціннісних орієнтацій студентів, в 

якій би моральні цінності поряд з іншими займали домінуюче 

положення. Виходячи з нагальних потреб корекції суспільної 

моральної свідомості до найважливіших моральних 

цінностей слід віднести: красу, любов, добро, обов’язок, 

справедливість, вдячність. 

Духовна і фізична краса є провідними моральноми 

цінностями в досягненні злагоди майбутнього вчителя з 

довкіллям, бо все прекрасне, що існує в природі, людині і в 

людських стосунках комплексно впливає на утворення 

високоморальних відносин, тому естетизація довкілля і 

виховання у студента чуйного ставлення до всього 

прекрасного, що його оточує можна визнати як одну з 

найголовніших умов його гармонізації з довкіллям.  
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На основі естетичного сприйняття довкілля і людських 

стосунків утворюється почуття любові, тому розкриття перед 

студентами цієї цінності заслуговує особливої уваги. 

―Розуміння такого феномена як любов в житті окремої 

особистості, сім’ї, групи людей, колективу, - зазначає 

Л. С. Нечепоренко, - дає підстави для того, щоб збагнути і 

осмислити сутність біологічного і соціального в процесі 

розвитку індивідуальності... Із багатомірної гами почуттів 

любов - це єдине утворення, що позитивно впливає на всі 

інші і входить як барвник у різноманітні соціально-

психологічні процеси, які стверджують людину не тільки як 

розумну істоту, але як освічену, інтелегентну, культурну, 

творчу особистість‖ [81, с. 181-182.] 

Без всеосяжного почуття любові до близьких і рідних, 

інших людей, до Батьківщини злагода і порозуміння в 

суспільстві неможливі. Почуття любові зосереджує в собі 

інтегруючу, узгоджувальну сутність, по відношенню до 

людини воно виконує важливу регулятивну функцію 

поведінки, узгоджує відносини людини до свого 

внутрішнього ―Я‖, активно впливає на формування почуття 

совісті, роблячи моральні відносини між людиною, 

соціумом, природним довкіллям більш оптимальними і 

альтруїстичними.  

Почуття любові до себе як регулятор поведінки, 

важливе, але його занадто висока надмірність сприяє 

утворенню егоїзму, який порушує об’єктивне, природне 

сприйняття іншої людини як цінності, сприяє утворенню 

елементів користолюбства, руйнує справедливість відносин.  

Ніщо так не руйнує морально-регулятивний природний 

потенціал досягнення злагоди особистості з довкіллям як 

егоїстичні почуття і наміри, оскільки саме вони 

спотворюють поведінку людини, нехтуючи інтереси інших і 

об’єктивне ставлення до них, через це спотворюється 

сприйняття загальнолюдських моральних норм як 
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соціально-культурної цінності. Егоїстичні почуття 

спотворюють об’єктивне сприйняття моральних відносин 

особистості з довкіллям і її уявлення про справедливість. 

Тому проблему досягнення злагоди особистості вчителя 

з довкіллям не можна розглядати без виховання почуття 

колективізму, яке найбільш за все сприяє гармонізації 

особистих, колективних і суспільних інтересів. 

Виховання студентського колективу важливе тому, що в 

процесі колективної діяльності і спілкування утворюється 

система комунікативних зв’язків студента з однолітками, 

формується система оцінювальних суждень студентської 

спільноти з найважливіших питань студентського життя. 

Процес формування колективної думки у досягненні 

злагоди особистості з довкіллям має принципове значення, 

бо в процесі обміну думками утворюється особливий 

механізм генерації моральних норм в студентській 

спільноті, які виступають важливими регуляторамим 

поведінки студента. Колективні норми поведінки, які 

утворюються стихійно, можуть не відповідати колективним 

моральним вимогам до особистості, але, поряд з цим, 

можуть бути досить дійовими і впливовими на поведінку 

студента. 

Морально-регулятивний аспект проблеми досягнення 

злагоди студента з довкіллям торкається різних сфер його 

життєдіяльності і педедбачає дослідження об’єктивних 

закономірностей досягнення внутрішньої саморегуляції 

його поведінки. Процес моральної саморегуляції поведінки 

студента є основним елементом формування його моральної 

культури, бо внутрішня моральна мотивованість вчинка є 

найголовнішим, провідним механізмом формування 

моральної поведінки.  

Моральна саморегуляція поведінки як свідоме ставлення 

до своїх вчинків і дій – це особливий тип моральної 

культури особистості вчителя, який здебільшого 
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утворюється лише на основі високого рівня автономного 

морального мислення, непідвладного морально-

психологічному тиску соціального оточення, коли цей тиск 

не співпадає з дійсно моральнами цінностями, ідеалами та 

міркуваннями. 

Індивідуальні морально-регулятивні якості студента 

утворюються під впливом обміркованого і пережитого 

почуття обов’язку. Усвідомлюючи гуманне ставлення до 

інших людей і всього довкілля, людина, насамперед, 

повинна дотримуватись принципу – не зашкодь собі, 

іншому, думкою, словом, дією або бездіяльністю, саме в 

цьому полягає основна сутність гуманістичної моральності, 

яка здатна сформувати особливий тип моральних відносин, 

основаних на довірі, любові та взаємоповазі. 

Моральна саморегуляція поведінки студента як 

важливий механізм досягнення злагоди з довкіллям має 

багаторівневу структуру, в ній провідну роль відіграють 

висока моральна самосвідомість, світоглядна об’єктивність, 

самодисципліна моральні звички, почуття справедливості, 

відвертість, щедрість, готовність ділитись з іншим 

духовними і матеріальними надбаннями.  

Несформована моральна самосвідомість руйнує 

внутрішню морально-регулятивну структуру особистості, за 

даних умов провідними мотивами поведінки вчителя стають:  

- посилання на думку інших навіть тоді, коли вона 

об’єктивно є хибною;  

- надмірна довірливість неофіційним джерелам 

інформації; 

- відсутність потреби в самостійному аналізі вчинків, 

обміркуванні та дослідженні етичних ситуацій; 

- підкорення поведінки своїм почуттям; 

Як свідчать дослідницькі бесіди та спостереження, 

формуванню моральної сморегуляції поведінки студентів 

заважають їх недостатня інформованість з питань етики, 
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етикету, психології спілкування, що викликає неспроожність 

об’єктивно вирішувати етичні проблеми, керуючись 

міркуваннями справедливості і гуманізму.  

Розвиток морально-регулятивних механізмів поведінки 

вчителя є найбільш сприятливим за умови оптимального 

поєднання зовнішніх впливових дій з його внутрішніми 

морально-вольовими імперативами поведінки, таких як 

совість, чуттєвість до об’єктивності та справедливості, 

почуття й свідомість обов’язку, прагнення до власної 

естетичної і моральної досконалості. Зовнішні впливові дії і 

внутрішні моральні механізми поведінки студента мають 

об’єктивний і суб’єктивний зміст, перехід об’єктивних 

чинників поведінки студента (загальноприйнятих моральних 

норм, цінностей, правил) у його внутрішню морально-

психологічну структуру складають основу моральної 

саморегуляції поведінки, яка забезпечує його злагоду з 

довкіллям 

 

3.3. Формування моральної  культури  майбутніх 

учителів в системі колективних відносин 

У формуванні механізмів моральної культури студентів 

провідну роль відіграють їхні моральні та соціальні потреби, 

серед яких першочергове місце посідає потреба у 

колективній діяльності і спілкуванні, оскільки різновидність 

функціональних елементів моральної культури студента, 

насамперед, проявляється в системі міжособистісних 

відносин. Найбільш важливими соцiально-психологiчними 

факторами розвитку розумних потреб студента є дiяльнiсть 

та спiлкування, завдяки яким вiдбувається процес 

інтеріоризації морально-духовних цінностей.  

Теоретико-гносеологічний аналіз проблеми підвищення 

виховної функції колективу показав, що обмеженiсть 

дослiджень, спрямованих на  активiзацiю виховної функцiї 

колективу як важливого чинника соцiалiзацiї i набуття 
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морального досвiду особистiстю була пов’язана з певною 

низкою рiзних обставин. У бiльшостi дослiджень радянське 

суспiльство розглядалось як зразок морального розвитку 

соцiальної спiльноти, хоча соцiальна практика переконливо 

спростовувала це положення. 

Частiш за все, такий пiдхiд випливав з iдейно-полiтичних 

мiркувань, коли пiд суспiльством в цiлому розумiли 

спiльноту ―зрілого‖, або ―розвинутого‖ соцiалiзму. У свiй час 

А. С. Макаренко зазначав, що ―тiльки через великий 

колектив... можливий перехiд до широкого полiтичного 

виховання, коли пiд колективом мати на увазi все радянське 

суспiльство‖ [67, c. 162].  

Таким чином, суспiльство розглядалось як своєрiдний 

еталон морального розвитку будь-якої соцiальної спiльноти, 

але А. С. Макаренко, ототожнюючи поняття колективу i 

суспiльства, мав на увазi, насамперед, унiверсальнi 

психолого-педагогiчнi i соцiально-економiчнi закономiрностi, 

згідно з якими відбувається розвиток, або занепад певної 

соціальній спільноті. Виходячи з цих закономірностей, серед 

негативних чинників колективу, що руйнують його 

організаційну і предметно-діяльнісну основу можна 

виділити: 

- відсутнiсть мети, або програми дiй;  

- негативне ставлення людей до програми дiй i до 

лiдера, який її запроваджує; 

-  негативне ставлення до дiяльностi, яка пов’язана з 

програмою дiй; 

-  неспiвпадання формальної i неформальної структур 

самоврядування; 

-  наявнiсть лiдера з негативною, руйнівною морально-

психологiчною орiєнтацiєю; 

-  поганий морально-психологiчний клiмат; 
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-  вiдсутнiсть свiтоглядної єдностi мiж членами 

соцiальної спiльноти i низький рiвень розвитку їхньої 

моральної свiдомостi. 

В процесі розвитку соцiальних та морально-естетичних 

потреб студента провідну роль відіграє рiвень моральної 

зрілості студентського колективу, бо ―в морально здоровому 

колективi сама атмосфера примушує... поганого учня змiнити 

форми своєї поведiнки, переглянути свої погляди на людей, 

ставлення до справи, по-iншому подивитись на себе. Цьому 

сприяють такі соцiально-психологiчнi утворення як 

мiкроклiмат групи, рольовi очiкування, дотримання певних 

звичаїв та традицiй, рiвень згуртованостi, показником якого є 

цiннiсно-орiєнтацiйна єднiсть думок i вчинкiв її членiв...‖ [38, 

c. 168]. 

Виховний вплив колективу на майбутнього вчителя 

залежить вiд типу взаємовiдносин, що утворились мiж 

суб’єктом i об’єктом навчально-виховного процесу. Здоровий 

морально-психологiчний клiмат студентського колективу є 

важливим соціальним чинником формування належних 

цiннiсних орiєнтацiй студентів, їхніх моральних поглядiв i 

переконань. Морально-психологiчний клiмат колективу є 

важливою передумовою моральної регуляцiї педагогiчного 

процесу, оскiльки вiн активно впливає на внутрiшньо 

опосередковані механiзми формування моральної культури 

студента. 

Якщо виховний вплив студентської групи 

нейтралiзується, то до процесу формування оцiнювальних 

поглядiв i переконань студента включаються iншi чинники 

негативного впливу. Це можуть бути неформальнi малi 

групи, якi об’єднує спiльне прагнення до задоволення 

рекреацiйних, матерiальних, сексуальних, або навiть 

наркотичних потреб.  

За даними дослiджень, лише 24 % опитаних студентiв 

впевнено вiдповiли, що вони не вживають наркотики, а на 



 

 127 

думку 32 % опитаних, наркотики є засобом уникнення вiд 

реальних проблем.  

Поряд з цим, 40 % опитаних вважають, що алкоголь 

шкiдливий для здоров’я i не вживають його, 32 % 

допускають вживання алкоголю, але в мiру, i лише 12 % 

опитаних студентiв зазначили, що вiд пропозиції пити 

алкогольний напій вони вiдмовляються за будь-яких 

обставин. З цих даних видно, що наркоманiя серед 

студентської молодi як соцiальне явище, мiстить в собi 

бiльшу потенцiйну загрозу, нiж алкоголiзм. 

Оцiнка майбутнім учителем будь-якого явища соцiальної 

дiйсностi може бути позитивною, негативною, або 

нейтральною. В соцiальнiй оцiнцi виявляється ставлення 

студента до моральних норм i цiнностей, його засвоєння або 

вiдторгнення певних свiтоглядних соцiально-культурних 

установок, звичаїв та традицій. 

У формуванні у студента правильного оцінювального 

визначення соціальних норм провідну роль відіграє 

первинний колектив, який по відношенню до моральних 

норм виконує генеруючу функцію, тому виховний потенціал 

колективу залежить від системи моральних відносин, яка в 

ньому утворилась. 

Необхiднiсть дослiдження соцiально-педагогiчних 

особливостей формування здорового морально-

психологiчного клiмату педагогiчного колективу зумовлена 

багатьма чинниками. По-перше, професiя педагога вимагає 

постiйного самовдосконалення та творчого пiдходу до 

вирiшення будь-яких педагогiчних проблем та завдань. 

Майбутнiй вчитель постiйно буде мати справу з розв’язанням 

завдань виховання духовної сфери учня, розвитку його 

репродуктивних та творчих здібностей і задатків.  

Творчiсть пов’язана із задоволенням вiд результатiв працi, 

визнанням її соцiальної значущостi, вiдчуттям гарного 

ставлення до особистості з боку колективу та внутрішнього 
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морально-психологiчного комфорту. Вiдсутнiсть цих 

чинникiв призводить вчителя до байдужостi та 

iнфантильностi, а педагогiчний процес перетворюється в 

одноманiтну рутинну працю, яка не дає морально-

естетичного задоволення. 

По-друге, вчитель, якому притаманнi творчi риси 

характеру, значно боляче реагує на несприятливi морально-

психологiчнi чинники i втрачає значно бiльше зусиль, щоб їм 

протистояти. Тому з цiєї причини його внутрiшнiй 

інтелектуальний і енергетичний потенцiал витрачається на 

зайвi переживання, якi об’єктивно не мають пiдгрунтя. 

По-третє, професiйнi особливостi педагогiчної дiяльностi 

вимагають вiд вчителя оволодiння акторською майстернiстю. 

Але реалiзацiя цiєї вимоги на практицi неможлива без 

духовного та морально-емоцiйного пiднесення особистостi. 

По-четверте, педагогiчний колектив має вiдрiзнятись вiд 

інших соціальних спiльнот значно вищим рiвнем вихованостi 

та розвитку моральних відносин і морально-естетичних 

потреб, що значною мірою буде сприяти утворенню і 

активізації опосередкованих механізмів формування 

моральної культури вчителя. В педагогічному колективi 

кожна особистiсть бiльш за все потребує поважного 

ставлення до себе, вiдчуття особистої значущостi серед 

оточуючих. Поважне ставлення до  вчителя з боку оточуючих 

позитивно впливає на успішність його педагогiчної 

дiяльностi. 

Аналiз попереднiх педагогiчних дослiджень засвідчив, що 

морально-психологiчний клiмат педагогiчного колективу є 

вираженням його емоцiйно-психологiчного настрою, в якому 

на емоцiйному рiвнi вiдображається система моральних 

взаємовiдносин членiв колективу, зумовлюються цiннiсними 

орiєнтацiями, моральними нормами i iнтересами кожної 

особистостi [119]. 
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З метою розробки питань формування морально-

психологiчного клiмату педагогiчного колективу були 

проведенi науковi дослiдження. Так, I. Є. Шварц дiйшов 

висновку, що на полiпшення стану морально-психологiчного 

клiмату колективу та подолання пiдвищеної тривожностi i 

депресiї значно впливає оволодiння вчителем технiкою 

психiчної саморегуляцiї. Дослідження показали, що завдяки 

аутогенному тренуванню на зниження стану втоми вказали 

86 %, i на полiпшення настрою - 82 % вчителiв [119, c. 15]. 

Достатньо повно розроблена класифiкацiя конфлiктiв, якi 

негативно впливають на стан морально-психологiчного 

клiмату педагогiчного колективу. А. Ф. Пелєньов серед типiв 

конфлiктiв видiляє правовi, педагогiчнi, офiцiально i 

морально комунiкативнi та психологiчнi конфлiкти. Така 

класифiкацiя умовна, бо всi конфлiкти, якi вiдбуваються мiж 

учасниками навчально-виховного процесу, пов’язанi з 

морально-психологiчними особливостями функцiонування 

педагогiчного колективу [91, c. 108]. 

Л. С. Шубiна до найбiльш типових збудникiв конфлiктiв 

вiдносить погану органiзацiю працi, незадоволенiсть 

взаємовiдносинами вчителiв та адмiнiстрацiї школи, взаємне 

непорозумiння людей. Спираючись на матерiали дослiджень, 

якi проводились у 80-тi роки минулого століття, вона 

зазначає, що в школах домiнує достатньо позитивний 

морально-психологiчний клiмат [122, c. 98]. 

Великої уваги в розробцi проблеми формування 

морально-психологiчних чинникiв, що сприяють утворенню 

доброзичливих стосункiв мiж учасниками навчально-

виховного процесу, надається у працях Р. Х. Шакурова. Його 

дослiдження зосередженi на вивченнi впливу керiвника 

педагогiчного колективу на формування належного 

психологiчного клiмату, активiзацiї соцiально-психологiчних 

функцiй управлiння та умов, за якими керiвник може 
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створити атмосферу доброзичливостi та творчостi в колективi 

[118]. 

Спираючись на матеріали досліджень, Р. Х. Шакуров 

дiйшов висновку, що у формуваннi здорового морально-

психологiчного клiмату педагогiчного колективу велике 

значення має рівень педагогiчної культури його керівника і 

належний рiвень моральної вихованостi педагогiв. 

Поряд з цими розробками, в дослiдженнi проблем 

формування морально-психологiчного клiмату педагогiчного 

колективу як одного з чинникiв формування моральної 

культури вчителя ще iснує певна методологiчна обмеженiсть 

i невизначенiсть. Бiльшiсть авторiв розглядає морально-

психологiчний клiмат лише в системi взаємовiдносин мiж 

вчителями. Значно меншої уваги надається дослiдженню 

морально-психологiчного клiмату студентського та 

викладацького колективiв. Залишаються за межами 

дослiдження iншi соцiально-психологiчнi чинники, що 

впливають на емоційний стан вчителя, формують його 

моральне вiдношення до учнiвського колективу. 

В нашому дослiдженнi, яке проводилось на базi 38 шкiл 

Харкiвської, Сумської, Полтавської та Донецької областей, 

була використана анкета, яка включала 20 критерiїв 

/чинникiв/, що безпосередньо впливають на задоволення 

матерiальних, соцiальних i морально-естетичних потреб 

вчителів [118]. 

За умовами анкети пропонувалось оцiнити за 

п’ятибальною системою задоволенiсть вчителем рiзними 

сферами життєдiяльностi педагогiчного колективу. Оцiнка 

«п’ять» вiдповiдала повному задоволенню, «чотири» - 

скорiше задоволенню, нiж нi, «три» - вказувала на 

ускладнення у вiдповiдi /i так, i нi/, «два - скорiше 

незадоволення, i «одиниця» - повне незадоволення. 

Серед чинникiв, якi характеризують рiвень задоволення 

iнтересiв i потреб педагогiв, за матерiалами дослiджень були 
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видiленi: задоволення взаємними стосунками з колегами 

(4,26 бала), працею в педагогiчному колективi (4,18 бала), 

культурною та iнтелектуальною атмосферою в колективi 

(4,11 бала), готовнiстю колег надати допомогу в роботi (3,98 

бала). 

Цi данi свiдчать про те, що мiжособистiснi стосунки в 

педагогiчному колективi позитивно впливають на стан його 

морально-психологiчного клiмату i сприяють задоволенню 

потреб педагогiв у спiлкуваннi та взаємнiй пiдтримцi. Тому, з 

методологiчної точки зору, проблема формування належних 

моральних вiдносин мiж педагогами не потребує бiльш 

поглибленого додаткового дослiдження. 

Дещо iнакше — за матерiалами опитування — оцiнена 

система моральних вiдносин мiж адмiнiстрацiєю шкiл i 

педагогiчним колективом. Бiльшiсть вчителiв не змогла 

охарактеризувати свої стосунки з адмiнiстрацiєю як 

позитивнi. Так, наприклад, задоволення взаємовiдносинами з 

керiвниками школи в середньому було оцiнено у 3,75 бала, 

пiклуванням адмiнiстрацiї про задоволення потреб педагогiв 

— у 3,5 бала, задоволення тим, в якiй мiрi адмiнiстрацiя 

прислухається до зауважень та пропозицiй педагогiв 

стосовно до роботи — було оцiнене в 3,56 бала, а 

задоволення вiдсутнiстю формалiзму в роботi - в 3,46 бала. 

Матерiали дослiдження вказують на те, що сучасна школа ще 

не позбавилась вiд формалiзму, адмiнiстрування та 

авторитарних методiв управлiння педагогiчним колективом. 

Середня оцiнка, яка характеризувала задоволення 

педагогiв дiяльнiстю адмiнiстрацiї, склала З,56 бала. Цей 

показник свiдчить про недостатнiй рiвень спецiальної та 

психологiчної пiдготовки i перепiдготовки керiвникiв шкiл 

стосовно до виконання ними соцiально-психологiчних 

функцiй управлiння. 

В дослiдженнi проблем формування здорового морально-

психологiчного клiмату педагогiчного колективу як 
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регулятора поведiнки особистостi має велике значення 

вивчення особливостей формування моральної культури 

студентiв педагогiчних спецiальностей як майбутніх вчителів 

і керiвників системи освiти. Тому спецiальна пiдготовка 

майбутнього вчителя поряд з оволодiнням педагогiчними 

знаннями передбачає засвоєння знань з етики, оволодiння 

методами регулювання системи моральних вiдносин на 

рiзних рiвнях педагогiчного процесу. 

Набуття вчителем певного формального соцiально-

психологiчного статусу в педагогiчному колективi, перехiд на 

керiвну посаду негативно впливає на характер його вiдносин 

з пiдлеглими. Як свідчать спостереження, новий керiвник 

колективу намагається збiльшити соцiальну дистанцiю зі 

своїми колегами i вимагає бiльш поважливого вiдношення до 

себе, але моральнi вiдносини формуються тiльки на основi 

взаємної поваги i симпатiї. 

Активiзацiя виховної функцiї колективу залежить вiд 

характеру колективної дiяльностi i типу взаємовiдносин мiж 

її членами. Згiдно з концепцiєю дiяльного опосередкування 

мiжособистiсних вiдносин, яка розроблена 

А. В. Петровським, ―мала соцiальна група‖, або колектив, 

―розглядається як частина суспiльства, яка має змiстовнi 

характеристики, що вiдносяться до її дiяльностi i цiнностей, 

якi приймають її члени, i тому виступає як дiяльнiсно-

опосередкована спільність‖ [92, 56]. А. В. Петровський 

визначає рiвень розвитку групи за допомогою двох основних 

критерiїв: 1) наявнiсть або вiдсутнiсть опосередкування 

мiжособистiсних вiдносин змiстом групової дiяльностi; 

2) суспiльна значущiсть групової дiяльностi.  

У формуваннi моральних вiдносин мiж учасниками 

навчально-виховного процесу найбiльш висока соцiальна 

вiдповiдальнiсть полягає на керiвника колективу, i тому вiн 

має бути прикладом високої духовної і моральної культури 

для пiдлеглих. Проведене емпіричне дослiдження  вказало на 



 

 133 

низький рiвень задоволення педагогiв творчою атмосферою в 

колективi (3,57 бала), органiзованiстю i порядком в роботi 

школи, узгодженiстю та єднiстю педагогiв (3,69 бала). Якщо 

в умовах вищого навчального закладу студенти постiйно 

залучаються до творчого мислення, виконання науково-

пошукових творчих проектiв, приймають активну участь у 

самодiяльнiй художнiй творчостi, то така дiяльнiсть є 

надiйним пiдгрунтям формування творчої атмосфери у 

педагогiчних колективах майбутнього. 

Важливим чинником моральної регуляцiї педагогiчного 

процесу є розвиток неформального спiлкування. Воно 

найбiльш за все сприяє налагодженню мiжособистiсних 

стосункiв пiд час проведення культурно-масових заходiв та 

спiльного вiдпочинку. Стосовно до цього показника за 

матерiалами опитування рiвень задоволення склав 2,34 бала, 

що вказує на вiдсутнiсть у педагогiчних колективах стiйких 

культурних традицiй по заповненню вiльного часу соцiально 

значущим змiстом i на недостатнiй рiвень органiзаторських 

навичок та естетичних потреб у керiвникiв педагогiчних 

колективiв. 

На стан морально-психологiчного клiмату педагогiчного 

колективу негативно впливає незадоволення педагогiв 

розмiрами заробiтної плати (1,45 бала). Цей показник мiстить 

в собi елементи не тiльки матерiального, а й морально-

психологiчного пригнiчення вчителя, оскiльки занижує 

престижнiсть педагогiчної професiї, обмежує задоволення 

потреб, що пов’язанi з рiвнем матерiального добробуту.  

Особливої уваги потребує подальше дослiдження 

пiдготовки майбутнього вчителя до взаємодiї з учнями. Серед 

чинникив, якi вкрай негативно впливають на морально-

психологiчний клiмат педагогiчного колективу, поряд з 

іншими були зазначенi незадоволенiсть дисциплiнованiстю 

учнiв (2,81 бала) i їхнім вiдношенням до навчання (2,6 бала). 
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Переважна бiльшiсть робочого часу вчителя належить 

його спiлкуванню з учнями, тому налагодження добрих 

стосункiв з ними, подолання їхнього негативного ставлення 

до навчання позитивно впливає на досягнення вчителем 

морально-психологiчного комфорту та вiдчуття задоволення 

вiд педагогiчної дiяльностi. Як свідчать дослідження, 

проблема формування моральної культури майбутнього 

вчителя в системі колективних відносин є комплексною, вона 

торкається всiх складових частин виховання i рiзних його 

рiвнiв, але головну роль у її вирiшеннi вiдiграє якiсна 

пiдготовка майбутнього вчителя з урахуванням особливостей 

сучасної педагогiчної практики. 

Аналіз стану розробленості проблеми формування 

морально-психологічного клімату педагогічного колективу 

засвідчив, що на його стабiлiзацiю впливає оволодiння 

педагогами соцiально-психологiчними навиками спiлкування 

з колегами та учнями. Такий висновок вказує на те, що 

провідним елементом формування здорового морально-

психологічного клімату колективу є система моральних 

відносин, що утворилась в процесі колективної діяльності.  

Важливим гарантом передбачення та усунення 

конфлiктних ситуацiй в різних педагогічних підсистемах є 

формування доброзичливих стосунків між учасниками 

педагогічної діяльності. Тому проблема активізації 

механізмів моральної культури майбутніх учителів повинна 

вирiшуватись на основi бiльш поглибленого аналiзу 

соцiальних умов та педагогiчних технологій виховання через 

рiзнi види дiяльностi. 

Дослiдження свідчать, що своєчасне задоволення потреб 

та iнтересiв педагогів позитивно впливає на досягнення ними 

морально-психологiчної рiвноваги в педагогічній діяльності, 

що має велике значення у формуванні особистісної моральної 

культури. Недостатнє задоволення первинних матерiальних i 

соцiальних потреб викликає у студента погiршення 
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загального настрою, пригнiчення психiчного стану. Студент з 

низьким рiвнем задоволення потреб вiдчуває себе 

незахищеним, по-справжньому неоцiненим. Такий стан 

призводить до зниження його соцiальної та творчої 

активностi. 

Повне задоволення матерiальних i недостатня 

розвинутiсть духовних потреб студента руйнує його 

внутрішню морально-регулятивну сферу. Особистість, яка 

пересичена матерiальними благами i насолодою життям при 

низькому рiвнi духовного розвитку, за правилом, не прагне 

досягти чогось кращого в своїх вчинках i дiяльностi, тому 

вона ще бiльше схильна до моральної інфантильності та 

деградації. 

Важливим елементом формування моральної культури 

вчителя є його загальне прагнення до більш високої 

досконалості, постійна постановка і досягнення нових 

морально зорієнтованих завдань самовиховання і 

самовдосконалення. I. П. Павлов вважав, що серед рiзних 

рефлексiв, якi впливають на поведiнку особистостi, дуже 

велике значення має рефлекс мети, для розвитку якого 

необхiдна постiйна напруга [88, c. 348]. 

Захоплення студентів навчальною дiяльнiстю можливе на 

основi розвитку їхніх пiзнавальних потреб i докладання 

певних вольових зусиль для досягнення своєї мети, таке 

спiввiдношення позитивно впливає на активізацію механізмів 

моральної культури студента. За матерiалами дослiдження, 

яке проводилось серед студентiв Харкiвського нацiонального 

унiверситету, переважна бiльшiсть опитаних вказала на 

захопленiсть науково-пiзнавальною дiяльнiстю /63,6 %/. На 

індиферентне ставлення до науково-пізнавальної діяльності 

вказали 40,9 % опитаних. В цiлому майбутні вчителі 

позитивно ставляться до навчання, що свідчить про наявність 

у студентів певних інформаційно-пізнавальних потреб і 

інтересів. 
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Вагомим чинником формування моральної культури 

майбутнього вчителя є його прагнення до морального iдеалу 

як певного орiєнтиру своєї дiяльностi. На запитання анкети 

«Чи маєте ви свiй iдеал?» позитивно вiдповiли 36,3 вiдсотка 

опитаних студентів, 4,7 вiдсотка зазначили, що у них 

моральний iдеал ще не зовсiм сформувався, а 59 вiдсоткiв 

опитаних вказали на те, що поняття морального iдеалу для 

них не iснує. 

Вiдсутнiсть у переважної бiльшостi студентiв морального 

iдеалу пояснюється обмеженим змiстом вузівського 

навчально-виховного процесу. Як свідчать матеріали 

дослідницьких бесід, студенти мають дуже поверхневі знання 

з етики i естетики, науками, якi найбiльш за все розкривають 

духовну сутність людини і критерії морального iдеалу. 

Бiльшiсть дослiдникiв проблеми формування колективу i 

його використання як чинника соцiалiзацiї особистостi, 

насамперед, звертали увагу на рiвень його згуртованостi, 

узлагодженостi мiжособистiсних вiдносин, i водночас 

дослідження морального змiсту цих вiдносин залишалось без 

належної уваги. Розглядаючи характерні особливості 

розвитку колективу, Л. I. Уманський наголошує на 

необхiдностi визначення крайнiх точок континiуму, згiдно з 

якими можна визначити характер комунiкативних зв’язкiв. 

Найвищою точкою розвитку групових стосункiв вiн називає 

колектив, під яким розуміє реальну контактну групу, яка 

―вiдрiзняється iнтегративною єднiстю комунiстичної 

спрямованостi, органiзованостi, пiдготовленостi i 

психологiчної комунiкативностi‖ [109, c. 22]. 

Групу-конгломерат Л. I. Уманський вважає як найнижчу 

протилежну точку континiуму, що характеризує умовний 

шлях її деформацiї. Пiд такою групою вважається певна 

сукупнiсть незнайомих людей, якi знаходяться в один i той 

же час в одному просторi i мають можливiсть спiлкуватись 

мiж собою. Група-кооперацiя i група автономiя розглядються 



 

 137 

як промiжнi стадiї розвитку колективу. Згiдно з його 

концепцiєю, перехiд вiд «групи-конгломерату» до «групи-

кооперацiї» має також свої етапи. Це «номiнальна» група, 

якiй приписується «загальне iм’я», мета, види i способи 

дiяльностi. Якщо група ставиться до цiєї мети дiяльностi 

позитивно, то вона в процесi мiжособистiсної iнтеграцiї 

перетворюється у «групу-асоцiацiю», i згодом 

трансформується в «групу-кооперацiю». 

Групу-автономiю Л. I. Уманський розглядає як спiльноту, 

для якої характернi висока внутрiшня єднiсть за загальними 

якостями, сприйняття членства в нiй як особистої цiнностi, i, 

водночас, кооперативна замкнутiсть вiд iнших груп. Перехiд 

вiд «групи-автономiї» до колективу вiн пов’язує з 

подоланням мiжгрупової роз’єднаностi i переходом до бiльш 

високого рiвня соцiально-психологiчної зрілості. 

Градацiя розвитку групи, яка розроблена Л. I. Уманським, 

є значним внеском в дослiдження соцiально-психологiчної 

теорiї малих груп, але така градацiя залишає поза увагою 

безліч морально-етичних проблем перетворення «малої 

групи» в справжнiй виховний колектив. 

Основнi педагогічні умови формування колективу i 

пiдвищення його впливу на моральне виховання особистостi 

найбiльш детально розкритi в працях В. О. Сухомлинського. 

Серед основних принципiв виховання колективу вiн видiляв: 

 - єднiсть iдейної i органiзацiйної основ колективу, яка 

визначає змiст i форми виховної роботи; 

 - керiвну роль педагога, який своїм моральним скарбом, 

iнтелектуальною багатограннiстю, життєвою мудрiстю 

повинен забезпечити органiзацiйну, iдейну i моральну єднiсть 

колективу; 

 - багатство,  спiльнiсть,  рiзноманiтнiсть,  взаємопов’яза- 

занiсть iнтересiв вихователiв i вихованцiв, загальне 

задоволення духовних потреб, взаємне збагачення i постiйна 

передача духовних цiнностей; 
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 - яскраво виражену громадянську сферу духовного життя 

вихованцiв i вихователiв, яка повинна передбачати 

вiдповiдальнiсть людини за людину, вiдповiдальнiсть 

людини перед суспiльством; 

 - самодiяльнiсть, творчiсть, iнiцiативу як особливi гранi 

виявлень рiзноманiтних вiдносин мiж членами колективу; 

 - постiйне примноження духовних та iнтелектуальних 

багатств кожної особистостi, виховання здатностi самостiйно 

мислити, постiйно жити глибоким iнтелектуальним, 

духовним життям, утверджуватись у переконаннях; 

 - гармонiю високих, благородних iнтересiв, потреб i 

бажань; 

 - пiклування про створення i збереження традицiй, 

передача їх вiд одного поколiння до iншого як духовного 

надбання; 

 - емоцiйне багатство колективного життя, накопичення 

внутрiшнiх духовних багатств, вiдчуття кожною особистiстю 

радостi вiд того, що її цiнують i поважають iншi; 

 - сувору дисциплiну i вiдповiдальнiсть особистостi за 

свою працю i поведiнку [106, c. 8-9]. 

В. О. Сухомлинський, характеризуючи критерiї i 

принципи формування колективу, насамперед виділяє 

особливості розвитку його духовної i моральної сфери, 

причому iдейну, моральну i органiзацiйну єднiсть колективу 

вiн видiляє як найголовнiшу педагогічну умову пiдвищення 

його виховної ролі. У зв’язку з розбудовою демократичних 

засад суспільного життя, такий підхід набуває особливої 

значущості. На сучасному етапi пiд iдейнiстю виховання слiд 

розумiти розкриття i засвоєння студентами національної iдеї 

розбудови Української держави, її входження до 

европейської спільноти на принципах демократiї i гуманiзму. 

В противному разi, якщо iдея державностi не знайде 

гiдного мiсця в змiстi та новітніх технологіях колективного 

виховання, то пiд впливом стихiйних соцiальних чинникiв у 
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свiдомостi і поведінці переважної бiльшостi майбутніх 

учителів вузькопрагматичне мислення та особисті пріоритети 

набуватимуть домінуючого характеру. 
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РОЗДІЛ IV. 
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ  

У КОНТЕКСТІ ДУХОВНОСТІ 
 

4.1. Духовність в системі моральних  

цінностей освіти 

Реформування системи освіти у відповідності до сучасних 

вимог суспільної практики залежить від багатьох 

об’єктивних і суб'єктивних складових, серед яких процеси 

ціннісного утворення як елементу формування ментальності 

нашого суспільства посідають важливе місце. Виходячи зі 

складності і багатовекторності процесу формування 

цінностей в системі освіти, проблема визначення теоретико-

методологічних засад і, зокрема, основних напрямків 

дослідження цього процесу вбачається як одне з провідних 

завдань і основним орієнтиром  удосконалення системи 

освіти у відповідності до світових стандартів. 

Сегрегаційні процеси ціннісного утворення є 

відображенням соціально-політичних і соціально-

економічних змін, що відбуваються у світовому просторі, 

тому вони є важливими чинниками, що впливають на 

духовне життя особистості, різних соціальних спільнот і 

суспільства. З погляду сучасності, ―освіта втрачає свою 

тотожність навчанню, припускаючи і навчання, і елементи 

дослідження в пошуку нового, і потреби в розширенні 

індивідуального культурного простору. Досягнення цієї 

єдності є умовою адекватного існування в швидко мінливому 

світі, набуття рефлексивно-методологічного мислення, що 

дозволяє у вирішенні соціально-значущих проблем 

враховувати широкий спектр цілей і ціннісних орієнтацій 

різних суб’єктів взаємодії‖ [59,с. 143]. 

У добуванні нового наукового знання про систему 

ціннісного утворення важливо враховувати положення про 

те, що система цінностей є виміром, який характеризує рівень 
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соціального значення певних об’єктів і реалій 

життєдіяльності людини. Характерна особливість 

дослідження цього процесу полягає в тому, що цей вимір має 

не лише суб’єктивний, а й об’єктивний характер. 

Об’єктивний зміст цінностей зумовлений загальними 

тенденціями і потребами соціально-культурного розвитку 

суспільства, тому він є виміром, що характеризує систему 

цінностей, яка існує об’єктивно, незалежно від свідомості 

певних політичних сил, соціальної спільноти або конкретної 

особистості, тому ―усвідомлення нових цінностей і смислів, 

що визначають перспективи самого існування суспільства – є 

викликом сьогоднішньої системи освіти. Нерозуміння або 

переоцінка значення цього зв’язку призводить до 

методологічних помилок в розробці стратегії освіти, коли 

першочергово ставляться проблеми, в основі яких лежать 

протиріччя самої системи, або проблеми тих структур, для 

яких система освіти виконує роль ресурсного забезпечення, - 

економіка або вища школа.. Не можна перетворювати школу 

в сферу послуг, в неї є свої завдання, що пов’язані 

насамперед з вихованням Громадянина і Людини‖ [60, с. 16]. 

Об’єктивний зміст цінностей продиктований не лише 

об’єктивними умовами життєдіяльності чи правами людини, 

а й загальними тенденціями розвитку або занепаду 

суспільства, об’єктивними потребами його виживання у 

світовому економічному просторі, в якому домінує боротьба 

за лідерство, захист своїх національних пріоритетів та 

інтересів. Об’єктивний зміст цінностей торкається різних 

сфер теоретичного рівня суспільної свідомості і, насамперед, 

зосереджує в собі найбільш значущі елементи соціально-

культурного надбання соціуму. 

Суб’єктивна сутність цінностей, як предмет дослідження, 

на який безпосередньо, або опосередковано спрямовано 

більшість наукових пошуків, характеризує ідейно-політичні, 

прагматичні, моральні, естетичні та суто світоглядні 
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пріоритети особистості в системі соціальних відносин, 

потреб та інтересів, що утворились в процесі її життєвого 

досвіду. Тому співвідношення особистісно-суб’єктивного і 

об’єктивно-соціального аспектів ціннісних утворень, що 

відбуваються під впливом позитивної, чи негативної 

соціальної практики і системи різних освітніх технологій, 

виступає як важлива соціально-педагогічна проблема. 

Суб’єктивну систему цінностей не можна розглядати як 

абсолютний і кінцевий емпіричний показник педагогічних 

досліджень, і, зокрема, рівня соціалізації особистості, бо ця 

система є лише відносним відображенням системи цінностей, 

що існує об’єктивно і підпорядкована прагненням соціуму, 

його найбільш прогресивних сил до надбання хоча б 

відносної стабільності на шляху досягнення економічного і 

морально-етичного суспільного блага. 

Важливим методологічним принципом дослідження 

цінностей освіти є принцип пріоритетності моральних 

цінностей, бо саме вони мають посідати  провідне місце в 

системі соціально і особистісно значущих цінностей, які 

повинна відтворювати і закріплювати у свідомості 

підростаючих поколінь система освіти. Дотримуючись 

генетичного підходу в аналізі розвитку цивілізації у її 

суттєвому вимірі, І. Д. Бех підкреслює, що ―за такого підходу 

філософія людського життя має відповідати моральній 

філософії. Це означає, що морально-духовні цінності людства 

є вищими життєвими цінностями, котрі зумовлюють всі інші 

цінності суспільства: економічні, ідеологічні, політичні 

тощо‖ [15; с. 18]. 

Аналізуючи методологічні питання ціннісних утворень в 

освітніх системах онто-інвайронментальної педагогіки, 

Л. С. Нечепоренко зазначає: - ―все життя рухається і 

утримується любов’ю до цінностей‖.., але ―царство 

морально-духовного стану особистості є сферою вищих 

абсолютних моральних цінностей. Тільки індивідуальність, 
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окрема особистість є носієм вищої ідеї, здійснення якої може 

привести до абсолютної повноти існування. Всі інші 

абсолютні цінності, як: краса, добро, істина, свобода є лише 

часткові цінності‖ [81, с. 185-186]. Пріоритетність моральних 

цінностей як інтегральних показників ціннісного виміру 

зумовлена декількома обставинами, по-перше, моральні 

цінності найбільш за все впливають на утворення не лише 

прагматично-цільового, а й соціально-громадського 

компоненту оцінки соціальних явищ і, тим самим, активно 

сприяють формуванню і закріпленню громадських почуттів, 

інтересів, переконань, що характеризують повноцінно 

соціалізовану особистість, по-друге, вони значною мірою 

зосереджують в собі найбільш прогресивний соціально-

культурний потенціал моральної свідомості соціуму.  

По-третє, інтеріоризація моральних цінностей на 

особистісному рівні утворює особливий тип організації 

життєдіяльності людини – її саморегуляцію, яка непідвладна 

впливу негативних зовнішніх небажаних дій, обставин, 

соціальних умов та інших чинників, бо ―ціннісна система 

людини розуміється як складно побудований регулятор 

людської життєдіяльності, який відображає у своїй 

структурній організації і змісті особливості об’єктивної 

дійсності, що охоплює і зовнішній для людини світ, і саму 

людину в усіх її об’єктивних характеристиках‖ [15; с. 14]. 

Тому морально-ціннісний аспект у освітньо-виховних 

системах можна розглядати як важливий, універсальний 

механізм становлення різнобарвного внутрішнього духовного 

світу підростаючої особистості через всебічне універсальне 

розкриття і пробудження в її свідомості об’єктивної сутності 

неперевершених морально-етичних цінностей людства. 

З погляду сучасної соціально-педагогічної проблематики 

суспільства, ―абсолютно необхідною умовою всієї людської 

духовності виступає моральність як ―першоцінність, 

першооснова духовного життя людей‖, виходячи з 



 

 144 

абсолютних соціально-ціннісних критеріїв, ―виховання на 

самому початковому етапі пов’язане з оцінкою поведінки, 

діяльності, в якому б вигляді вона не подавалась, а звідси 

випливає, що виховання – ціннісне відношення, що 

знаходить своє узагальнення і необхідність в руслі культури‖ 

[112; с. 110]. 

У процесі дослідження цінностей освіти і шляхів 

формування ціннісних орієнтацій підростаючої особистості 

важливе методологічне значення має проблема визначення 

загальної ієрархії об’єктивних освітніх цінностей. 

Вбачається, що їхнє дослідження буде більш вірогідним, 

виходячи з аналізу першочергових моральних завдань, що 

постійно виникають об’єктивно перед особистістю і 

суспільством на сучасному етапі його реформування, бо цей 

процес пов’язаний з переоцінкою цінностей і сутнісних 

пріоритетів. 

Шляхи розбудови системи освіти і суспільства мають 

соціально-культурну зумовленість і взаємозалежність, 

оскільки цінності освіти насамперед ґрунтуються на 

необхідності цілеспрямованого, соціально узгодженого 

морально-духовного розвитку особистості, суспільства і 

світової спільноти. По мірі розвитку демократичних 

принципів і упорядкування соціальних процесів роль 

духовного життя суспільства значно підвищується, рівно як і 

вплив духовного компоненту на соціально-економічну сферу 

життєдіяльності людини, бо демократизація суспільного 

життя пов’язана з соціальним розкріпаченням особистості, 

що вимагає від неї певної міри моральної автономності 

поведінки і життєдіяльності. 

Аналіз літературних джерел показує, що на протязі 

трансформаційного періоду у вітчизняних і закордонних 

дослідженнях великої уваги надавалось вивченню проблеми 

самореалізації особистості, що пов’язана з її 

самоствердженням в системі соціальних відносин. Але поза 
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увагою залишається проблема взаємозумовленості особистої 

самореалізації і повноцінної соціалізації індивіда, тому серед 

науковців все більше використовується термін ―культурна 

самореалізація‖ індивіда як ―процес ціннісно визначеного 

духовного самовиявлення, що опосередковане рівнем 

моральних якостей і силою внутрішніх установок особистості 

слідувати цим внутрішнім нормам‖ [31; с. 39], але слід 

зазначити, що механізм суб’єктивації соціально-етичних 

норм, які зосереджують в собі елементи загальнолюдських 

моральних цінностей вивчений ще недостатньо. 

Методологічні вимоги щодо визначення найбільш 

об’єктивних цінностей системи освіти, їхня трансформація і 

культивування в інформаційному просторі і в студентській 

спільноті полягають, насамперед, в дослідженні об’єктивно 

існуючої системи зв’язків, що характеризує не лише суто 

ціннісну, а й ментальну сферу суспільного життя і тих 

системних, і системоутворюючих чинників, що на неї 

впливають. Не випадково в аналізі теоретико-методологічних 

питань педагогічних досліджень все більше надається уваги 

на те, що ―одним із наслідків відставання досліджень в галузі 

методології розвитку сучасного гуманітарного знання стає... 

слабо виражений контекст розкриття сутності і 

закономірностей об’єктивних соціокультурних і соціально-

педагогічних процесів», а також вказується на необхідність 

виявлення ―регулятивно-критеріального значення 

вірогідності дослідницького пошуку методологічно 

обґрунтованого і технологічно забезпеченого наукового 

потенціалу в рамках предметного ціннісно-цільового 

дослідницького простору‖ [81; с. 31]. 

Складність проблеми ціннісного утворення полягає в 

тому, що самореалізація індивіда залежить не тільки від його 

прагнення до самовдосконалення, а й зумовлена 

об’єктивними соціальними умовами і, зокрема, системою тих 

соціальних відносин, в які він потрапляє і які за своїм змістом 
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не завжди відповідають загальнолюдським морально-

естетичним і навіть соціально-прагматичним критеріям.  

Проблема ціннісного утворення містить в собі безліч 

протиріч між соціальним самоствердженням особистості і її 

моральним самообмеженням у відповідності до стандартів 

нормативної поведінки, тому можна вважати методологічно 

необґрунтованими підходи, коли при дослідженні шляхів 

самореалізації особистості і формування її ціннісних 

орієнтацій не враховуються соціально-етичні критерії цих 

взаємозумовлених процесів. З цього виникає питання – в 

яких напрямках, на основі яких принципів і завдяки яким 

засобам і ресурсам має відбуватись самореалізація індивіда в 

сучасних соціально несприятливих умовах?  

Враховуючи тенденції переходу кризового стану 

суспільства у довготривалу закономірність, в дослідженнях 

вчених близького зарубіжжя все більше наголошується  на  

необхідності  впровадження  комплексного  загально- 

національного програмування виховних систем як 

цілеспрямованого, інтегрального соціально-педагогічного і 

соціально-культурного процесу, без якого ―важко 

вирішуються проблеми нездорового прагматизму, 

користолюбства та інших деструктивних елементів, що 

гальмують моральне оздоровлення суспільства‖ [81; с. 35]. 

Самореалізація індивіда будь-якою ціною, без урахування 

її соціально-етичних наслідків призводить до порушення 

гармонії людських відносин. За даних умов самореалізація як 

елемент соціалізації особистості може набувати спотворених 

форм, поряд з цим, самореалізація об’єктивно завжди 

зумовлена прагненням людини до самоствердження у певній 

соціальній спільноті, тому питання про механізми ціннісного 

системоутворення і його впливу на процеси соціалізації і 

самоствердження особистості в освітніх системах у 

відповідності до загальнолюдських гуманістичних цінностей 

набуває особливої соціальної значущості.  
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На теоретичному рівні не викликає сумніву положення 

про пріоритетність моральних цінностей у розвитку 

соціальних зв’язків особистості з її найближчим соціальним 

оточенням і суспільством, але, як свідчать дослідження, серед 

студентської молоді на практичному, утилітарно-побутовому 

рівні переваги надається, насамперед, прагматичним 

цінностям. Все це свідчить про обмеженість розвитку 

морально-етичних пріоритетів людського буття і занепад 

духовної сфери життєдіяльності студентської молоді як 

потенційної інтелектуальної еліти суспільства.  

Вирішення проблеми дихотомії ―самоствердження і 

самообмеження‖ пропонується ―через актуалізацію віри в 

безмежність людських можливостей, збагачення смислів 

життєствердження цінностями людиновідтворення, на основі 

чого відбувається активізація свідомо-вольового культурного 

самовизначення‖ [31; с. 39]. 

Проблема дослідження ієрархії загальнолюдських 

моральних цінностей і ціннісних пріоритетів в системі освіти 

є проблемою духовного становлення особистості і 

суспільства. Соціальна практика переконливо доводить, що, з 

одного боку, занепад цінностей, які регулюють духовну 

сферу людської життєдіяльності, недооцінка впливу духовної 

сфери людства на соціально-політичні процеси і матеріальне 

виробництво може призвести людську цивілізацію до 

катастрофічних наслідків. Але, з іншого боку, було б 

методологічно невиправданим розглядати сферу 

матеріального виробництва, матеріальні цінності, предмети і 

засоби життєдіяльності людини як антиподи її духовного 

життя, адже сама праця в її різних проявах, і елементи, що її 

забезпечують, опосередковують і стимулюють є важливим 

джерелом духовного сенсоутворення, натхнення і 

наповнення людського буття різнобарв’ям ціннісних 

пріоритетів. Суттєва закономірність цього процесу полягає в 

тому, що різнобічна ціннісно-орієнтаційна система складає 
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основу потребнісно-мотиваційного компоненту розвитку 

особистості і суспільства. 

Сенсоутворювальна сутність духовності полягає в 

різновидах творчої діяльності, бо саме творча праця вчителя, 

що пов’язана з розвитком її креативних нахилів і задатків є не 

лише важливою етичною цінністю, а й засобом духовного 

зростання індивіда як повноцінно соціалізованої особистості, 

завдяки праці відбувається її самореалізація в різних сферах 

життєдіяльності. 

Аналіз стану розробленості проблеми формування 

моральних цінностей в освітніх системах дозволяє виділити 

деякі напрямки і методологічні вимоги щодо проведення 

подальших досліджень. У процесі вивчення цінностей освіти 

і пріоритетних напрямків потенційного ціннісного утворення 

в освітніх системах вбачається важливим урахування таких 

положень:  

1. Визначення структури і функцій принципово нового 

наукового педагогічного знання, що характеризує систему 

цінностей освіти і опосередкованих зв’язків результату 

оновленого пошуку з попередніми дослідженнями.  

2. Виділення принципових концептуальних положень 

стосовно до системи детермінованих зв’язків ціннісного 

утворення, які мають методологічний  сенс.  

3. Розробка наукового інструментарію і підбір найбільш 

оптимальних методів отримання емпіричної і теоретичної 

інформації, яка може повно і вірогідно охарактеризувати  

об’єкт дослідження.  

4. Найбільш відповідальним і складним етапом наукових 

досліджень є кваліфікована інтерпретація емпіричної 

інформації, що характеризує систему ціннісних утворень і її 

трансформація у нові теоретичні показники, на основі яких 

можливе найбільш вірогідне обґрунтування висновків і 

рекомендацій щодо подальшого удосконалення і оновлення 

освітніх систем у відповідності до вирішення сучасної 
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соціально-педагогічної та етичної проблематики українського 

суспільства. 

 

4. 2. Формування морально-духовної  

зрілості вчителя 

Щоб визначити соціальну сутність морально-духовного 

розвитку особистості вчителя в сучасних умовах необхідно 

визначити такі поняття як, ―духовність‖, ―духовне життя‖ та 

―духовна сфера особистості‖. Виходячи з традиційних 

підходів у духовному житті, слід розуміти два аспекти. По-

перше, це ―процес виховання, освіти, масової інформації, 

науки, культури, літератури і мистецтва‖. По-друге, духовне 

життя має місце ―у всіх суспільних процесах…, у вигляді 

теорій, концепцій, поглядів і думок в їхній реалізації через 

соціально-перетворюючу діяльність суспільства‖. В 

загальному вигляді духовне життя включає ―процес 

виробництва, розповсюдження, формування і реалізації 

духовних потреб та інтересів людей‖ [52; с. 47–48]. 

Серед показників, за якими можна охарактеризувати 

духовну культуру особистості, виділяються: рівень засвоєння 

загальних духовних цінностей та культури (в різних формах 

суспільної свідомості); характер вибору та рівень участі 

особистості у виробництві духовних цінностей, в освоєнні та 

споживанні духовних багатств; спрямованість мотивів участі 

в створенні та споживанні духовних цінностей; рівень освіти, 

кваліфікації, культури мислення, почуттів та поведінки [102; 

170]. 

У більш сучасних розробках проблеми морально-

духовного розвитку особистості духовність характеризується 

як ―спосіб самобудівництва особистості, саморегуляції і 

самокорекції її буття, як семантичне поле культури, в якому 

діє індивід, …його гармонія душі зі світом, потреба в істині, 

добрі, красоті, вірі і любові [29,с 50–51. Слід визнати, що по 

мірі демократизації суспільних соціально-економічних і 
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соціально-культурних процесів, які несуть в собі як 

позитивні, так і негативні, неконтрольовані елементи 

культури найбільш доцільним напрямком розвитку 

морально-духовної сфери особистості майбутнього вчителя є 

його залучення до самовиховання і самоорганізації власного 

духовного життя. 

Якщо система освіти покликана сформувати 

інтелектуальну еліту суспільства, то вона повинна 

сформувати і його духовно-творчу еліту, яка б сприяла 

примноженню національних духовних скарбниць і 

розширенню духовної сфери всього суспільства. У вихованні 

морально-духовної сфери особистості вчителя не слід 

відмовлятись від традиційної педагогіки, яка передбачала 

виховання в колективі і через колектив, орієнтацію 

особистості на духовні цінності, формування духовних 

потреб і інтересів через різні види художньо-творчої 

діяльності, відмову від культу матеріальних благ. 

Виходячи з аналізу системи освіти ХХ століття, 

Е. В. Астахова дійшла висновку, що ―виховання не буває ні 

комуністичним, ні буржуазним. Воно може бути або 

моральним, або ні. Моральне виховання передбачає, що всі 

суб’єкти виховного процесу різні. Одні колективного складу, 

інші – індивідуалістичного, але ніхто не повинен бути 

пригнобленим. При їхньому об’єднанні в співробітництві у 

них з’являться окрім особистих, ще й загальні цінності [4, 

46]. 

Хоча традиційний підхід у моральному вихованні 

студентської молоді передбачав, насамперед, її організацію 

на духовні цінності, але, водночас, релігія як сфера духовного 

життя суспільства розглядалась в контексті атеїстичного 

виховання. Релігія як одна з форм суспільної свідомості 

виконує значну роль в морально-духовному відродженні 

особистості і суспільства. Але, поряд з цим, релігійна 

духовність містить в собі інтелектуальну, естетичну і 
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соціально-політичну обмеженість особистості, знижує рівень 

її соціальних домагань, соціальної активності і стримує її 

повноцінну соціалізацію. 

Піднесення релігійної духовності в нашому суспільстві 

зумовлене необхідністю подолання соціальної напруги та 

агресивності серед незахищених соціальних груп населення. 

Релігійна духовність пов’язана з почуттями людини, вона 

може бути корисною для тих, хто страждає від депресивного 

стану, алкоголю, наркотиків, настирливих безглуздих думок 

та інших психічних відхилень. Хоча релігійна свідомість 

завжди вступає всупереч з науковими знаннями, які 

складають об’єктивний компонент наукового світогляду. 

Тому чим вищий рівень загального інтелектуального 

розвитку людини, тим менша її схильність до релігії. 

Залучення особистості вчителя до різноманітних форм 

суспільної свідомості можна вважати одним з основних 

критеріїв його морально-духовної зрілості. Існує п’ять форм 

суспільної свідомості: політика, наука, мистецтво, релігія і 

мораль. Вони, з одного боку, знаходяться в єдності, з іншого 

– в системі протиріч, зокрема, наука і релігія, політика і 

мораль. Ці протиріччя мають як об’єктивну, так і суб’єктивну 

основу, відображаючись в індивідуальній свідомості 

особистості. За даними досліджень у свідомості майбутніх 

учителів молоді домінує, насамперед, інтерес до релігії 

(72,7 %), науки (63,4 %), мистецтва (62,6 %). Значно менше 

студенти цікавляться політичними подіями (18,2 %); 

більшість з них виявляють індиферентне, або зовсім 

негативне ставлення до моральних норм, яких дотримується 

лише 31,8 % опитаних [39, 66]. Як видно, у моральній 

свідомості студентів релігійний компонент посідає провідне 

місце. 

Такий стан можна пояснити широким відродженням 

релігійної духовності через засоби масової інформації, 

релігійну літературу, діяльність церковних єпархій. В 



 

 152 

сучасних умовах відвідування храмів для студентської молоді 

стало більш доступним, ніж відвідування історичних та 

художніх музеїв, виставок, театрів, кінотеатрів та культурно-

масових заходів. 

Соціальна нестабільність у суспільстві, низький рівень 

моральних відносин, життєві негаразди також спонукають 

студентську молодь звертатись за допомогою до релігії. 

Залучення особистості до релігійної моралі формує віру в 

надприродні сили, які в скрутний час здатні надати допомогу, 

та покарати того, хто образив, чи поступив несправедливо. 

На нашу думку, релігія в цілому є позитивним чинником 

формування морально-духовної сфери особистості вчителя, 

але її виховний вплив переважно спрямований не на 

свідомість, а на ―віру‖, на почуття, які здатні до мінливості. 

Тому релігійна духовність не може бути надійним гарантом 

моральної досконалості особистості, яка прагне до пізнання 

істини не через віру, а завдяки своїм розумовим здібностям. 

Якщо особистість від природи позбавлена здатності до 

поглибленого аналізу складних закономірностей, за якими 

розвивається людина, природа і суспільство, то вона не може 

досягти і внутрішньої світоглядної рівноваги в своїх 

судженнях і переконаннях. Таку особистість постійно 

переслідують невпевненість, сумніви і безпідставні 

переживання. Неповне знання приносить особистості більше 

переживань, ніж повне неуцтво, яке основане на вірі, але 

тільки повне знання дає студенту відчути гармонію зі світом і 

свою внутрішню духовну гармонію. Тому лише якісну освіту 

слід вважати єдиним могутнім джерелом морально-

духовного розвитку особистості майбутнього вчителя. 

Сучасна система освіти спрямована, насамперед, на 

підготовку висококваліфікованих фахівців. Кожний студент 

вступаючи до вищого навчального закладу, має установку на 

отримання конкретної спеціальності для подальшого 

владнання свого життя. Але суспільство покладає на систему 
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вищої освіти відповідальність не лише за підготовку 

висококваліфікованих фахівців, а й за формування 

повноцінної, інтелектуально, морально і духовно розвинутої 

особистості. На необхідність посилення впливу освіти на 

морально-естетичне виховання особистості вказував у свій 

час І. Пестолоцці, який, посилаючись на ідею 

природовідповідності розвитку людини, підкреслював, що 

досягнення високого морального розвитку особистості 

можливе ―тільки через підкорення її інтелектуальної освіти 

моральному вихованню. Тільки таким шляхом можливе… 

виховання дитини в піднесеному і звеличеному сполученні 

всіх її живих почуттів і всіх вражень, які вона отримує від 

природи…‖ [90, с. 340–341]. Моральна і духовна 

досконалість особистості вчителя можлива через 

самопізнання, а воно досягається тільки через освіту, 

самоосвіту і самовиховання. 

У загальному вигляді проблему морально-духовного 

розвитку особистості майбутнього вчителя можна окреслити 

через вирішення наступних завдань: досягнення високого 

тезаурусу, культури мислення і розумової праці; розвиток 

морально-естетичних, духовно-творчих потреб та інтересів; 

виховання моральної свідомості та культури почуттів; 

розвиток потреби в самоудосконаленні через залучення до 

самоосвіти та самовиховання. 

Організація виховного процесу має передбачити надання 

можливості вчителю вільного доступу до надбань 

національної і світової культури, до різних видів соціально-

культурної, наукової і художньо-творчої діяльності. 

В сучасних умовах, коли суспільство знаходиться в стані 

перехідного періоду, який, зокрема, пов’язаний з бурхливим 

розвитком інформаційних технологій, великого значення 

набуває виховання у майбутнього вчителя культури 

мислення. Особливо це важливо у зв’язку з відмовою від 

застарілих стереотипів мислення стосовно до найголовніших 
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соціально-культурних та етичних проблем сучасності. На 

нашу думку, володіння високою культурою мислення можна 

вважати найголовнішим критерієм загальної культури та 

важливою передумовою морально-духовної зрілості 

особистості вчителя. 

Враховуючи небажані соціальні чинники, які деформують 

моральну свідомість майбутнього вчителя, найголовніше 

завдання вищої школи полягає у формуванні серед студентів 

своєрідного ―імунітету‖ від надмірної агресивності, 

сквернослів’я, пиятства, наркоманії, користолюбства та 

сексуальної розпусності. Єдиним універсальним засобом 

подолання цих червоточин сучасного суспільства є 

виховання когнітивного компоненту духовності. Розум 

людини можна вважати наймогутнішим чинником засвоєння 

особистістю моральних норм як найвищих соціальних і 

соціально-культурних цінностей. Інтеріорізація (засвоєння) 

моральних цінностей на особистому рівні можлива лише за 

умови розвитку загальної культури мислення. 

В наукових дослідженнях культура мислення 

розглядається в трьох аспектах. По-перше, як вміння 

користуватись формально-логічними правилами, 

демонструвати логічність та глибину мислення. По-друге, 

культуру мислення можна розглядати в гносеологічному 

аспекті, як здатність особистості найбільш об’єктивно 

аналізувати і узагальнювати різні соціально-політичні, 

соціально-економічні і соціально-культурні процеси і на 

цьому підгрунті добувати нові знання. По-третє, культура 

мислення заслуговує дослідження на психологічному рівні, 

що передбачає мотивацію та спрямованість мислення на 

конкретні цілі. При такому підході вона ―виступає як його 

реалістичність, сучасність і доводить вміння людини 

розуміти саме ті цінності, які мають значення для 

суспільства‖ [43, с. 85]. 
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Належний рівень розвитку культури мислення допомагає 

вчителю більш поглиблено розуміти сутність та походження 

моральних норм і цінностей, їх функціональну відповідність 

закономірностям розвитку моральних відносин у 

суспільному житті. Це сприяє усвідомленню етичних 

принципів та форм поведінки як соціально-культурних 

цінностей. Щоб оволодіти культурою мислення, ще 

недостатньо знати закони формальної логіки. Творче 

мислення формується, перш за все, завдяки ретельному 

вивченню творів видатних мислителів минулого. Якщо 

майбутній педагог добре засвоїть праці Я. А. Коменського, 

Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо, І. Песталоцці та інших мислителів, 

то в нього обов’язково з’являться свої враження про красу 

людської думки. Завдяки роботі з першоджерелами розвитку 

педагогічної думки у вчителя підвищується не тільки 

культура мови і мовлення, а й утворюються елементи 

особливого типу мислення, які притаманні видатним 

особистостям. 

Практика свідчить, що у формуванні культури мислення 

студента великий вплив має особистість викладача. Перш за 

все, приваблює студентів його здатність до поглибленого 

аналізу теми лекції, вміння невимушено і відверто вести 

розмову про складні речі. Проблемний зміст семінарських 

занять створює можливість для розкриття кожним студентом 

своїх поглядів, вражень і переконань, що, в свою чергу, дає 

можливість викладачеві оперативно вносити свої корективи у 

розвиток моральної свідомості студента. За матеріалами 

досліджень виявлено, що, на думку майбутніх учителів, 

найбільш аморальними вчинками є: зрада (75 %), нечесність і 

брехливість (44 %), користолюбство (31 %), егоізм (26 %), 

байдужість до всього (24 %), крадіжка (21 %). На порушення 

правил етикету вказало лише 5 % опитаних. Ці дані свідчать 

про те, що у моральній оцінці студентами поведінки інших 

людей домінує не раціональний, а чуттєвий компонент. 
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Оскільки переживання зради, нечесності, егоїзму з боку 

інших найбільш за все впливає на чуттєву сферу особистості. 

Виховання у майбутнього вчителя моральних почуттів 

також потребує значної уваги з боку викладача. Культура 

почуттів є важливим елементом духовності, вона формується 

на основі розвитку естетичного смаку і естетичного 

сприйняття навколишнього середовища, природи, творів 

мистецтва, людської творчої діяльності, добрих вчинків і 

міжособистих стосунків. В умовах навчально-виховної 

роботи важливо формувати у вчителя потребу у вибірковому 

сприйнятті об’єктів реальної дійсності, як в її 

життєдіяльності, так і в мистецтві, насамперед, за 

естетичними критеріями. Позитивне світосприйняття 

підвищує життєвий тонус і соціально-культурну активність 

особистості, розвиває творчі здібності і вселяє почуття 

соціального оптимізму, віру у завтрашній день. 

Коли у вчителя сформоване позитивне естетичне 

сприйняття об’єктів природи і мистецтва, то згодом воно 

утворює позитивне сприйняття і людських стосунків як 

прекрасних, розумних і справедливих. І навпаки, морально-

духовний занепад особистості відбувається саме тоді, коли 

вона відчуває, що в її житті немає майже нічого 

справедливого, доброго і прекрасного. Не можуть утворитись 

морально-естетичні потреби людини без естетичного 

сприйняття світу. Коли у свідомості вчителя домінує 

орієнтація на негативні сторони суспільного життя, його 

чуттєва сфера розвивається стихійно, почуття набувають 

характеру тимчасових некерованих пристрастей, які 

найчастіше спонукають до порушення етичних норм. 

Некерованість чуттєвої сфери негативно впливає на 

формування вольових якостей особистості. У таких студентів 

вольовий компонент поведінки підмінюється прагненням 

слідувати стандартам соціальної поведінки, які стихійно 

утворились в мікросередовищі, не замислюючись над 
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етичною і естетичною сутністю своїх вчинків. Отже, 

стійкість волі утворюється лише на підгрунті стійкості 

світогляду, етичних переконань та ідеалів. 

 

4.3. Вплив духовності на моральну 

саморегуляцію поведінки майбутнього вчителя 

Розвиток інформаційних систем, підвищення рівня 

інформованості майбутніх учителів з різних сфер 

життєдіяльності, розширення процесів демократизації усіх 

сфер суспільного життя об'єктивно зумовлює необхідність 

подальшого дослідження проблем удосконалення навчально-

виховного процесу у вищій школі. Посилення серед студентів 

девіантних відхилень у вигляді психічних порушень, 

алкоголізму, статевої розбещеності та наркоманії вказує на 

те, що однією з найважливіших проблем виховного процесу є 

проблема формування моральної культури особистості 

студента. 

В противному разі, якщо система освіти не буде 

приділяти належної уваги моральному вихованню 

майбутнього вчителя у відповідності до сучасних 

несприятливих соціальних умов, то важко сподіватись на 

позитивні суттєві зрушення в розбудові квітучого, 

цивілізованого, демократичного суспільства. 

Демократизація соціально-культурних і соціально-

педагогічних процесів та систем висуває нові вимоги щодо 

розробки теоретико-методологічних та практичних засад 

формування моральної культури вчителя. Насамперед, постає 

проблема виховання його здатності до вірного морального 

вибору системи цінностей, пріоритетів, стилю життя, 

поведінки і різних видів діяльності, тобто здатності до 

внутрішньої моральної саморегуляції, як необхідної 

передумови духовного, інтелектуального, морально-

естетичного і фізичного самовдосконалення. 

В загальному вигляді проблема формування регулятивної 
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сфери особистості частково знайшла відображення в 

наукових розробках філософів, соціологів та педагогів. 

Зокрема, норми, цілі, ідеали як регулятивні компоненти 

діяльності особистості розглядались в роботах 

С. Н. Логінова, М. Г. Макарова, Є. В. Посичнюка, 

В. Д. Плахова, М. А. Побєди, З. С. Стьопіна, 

Н. Н. Трубнікова, Є. В. Шинкаренка, А. І. Яценка та інших. 

Так, М. А. Побєда, виходячи з концепції ціннісно-

нормативної основи потреби, зазначає, що "цінності і норми є 

категоріями, які виражають суть потреб і напрямок 

соціальної регуляції різних сфер суспільного життя. Весь 

ланцюг уособлює собою технологію соціалізації: знання 

відхилень на кожному етапі є шляхом до регуляції окремих 

сторін і далі — до цілісного управління тією чи іншою 

організацією" [93; 22]. Згідно з його концепцією, потреби 

розглядаються як основний механізм соціальної регуляції. 

Отже, регуляція поведінки людини починається з регуляції її 

потреб. У регуляції потреб М. А. Побєда виділяє три рівні: 

умови життєдіяльності людини, які зумовлюють потреби і є 

базою для їхньої реалізації; вплив неінституціональних 

організацій на формування ціннісно-нормативної шкали і 

індивідуальних потреб; самоорганізація як цілеспрямована 

діяльність кожного члена суспільства [93; с. 22-23]. 

Ціннісно-нормативна основа потреби як регулятора 

поведінки особистості утворюється не лише під впливом 

соціального середовища, а й як наслідок цілеспрямованого і 

стихійного виховного впливу. Регулятивний потенціал 

потреб значною мірою зумовлюється індивідуальними 

особливостями студента, природними нахилами, задатками, 

рисами характеру, рівнем соціальних домагань, набутим 

позитивним чи негативним моральним досвідом. 

Моральна регуляція соціальних процесів на відміну від 

правової регуляції не може здійснюватись примусово, 

шляхом впровадження певних моральних норм і соціальних 
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стандартів поведінки, вона майже повністю залежить від 

морально-духовного і виховного потенціалу суспільства. 

Враховуючи цю закономірність, слід виділити наступні 

методологічні вимоги в дослідженні зазначеної проблеми. 

По-перше, формування морально-регулятивної сфери 

особистості вчителя необхідно розглядати як процес, 

пов'язаний з духовним життям суспільства і кожної людини, з 

визначенням категорії "духовність" в сучасних умовах. По-

друге, саморегуляція поведінки вчителя ґрунтується на його 

духовному зростанні як повноцінної, естетично, 

інтелектуально і морально зорієнтованої особистості. 

По-третє, моральну саморегуляцію поведінки вчителя 

необхідно розглядати не лише на соціально-педагогічному, а 

й на індивідуально-психологiчному рівні: як важливий, 

провідний елемент його особистісної культури. По-четверте, 

важливим елементом і чинником, що активно впливає на 

формування морально-регулятивної сфери вчителя є 

різнобічні духовні потреби, які характеризують його 

прагнення до повноцінної духовної життєдіяльності. 

Духовне життя особистості слід розглядати як сукупність 

усвідомлених і емоційно пережитих ідей, поглядів, 

переконань, уявлень, смислових цілей, культурних цінностей, 

що поглиблюють і поповнюють сенс людського буття. 

Духовність має тісний взаємозв'язок з матеріальним, 

оскільки, з одного боку, кожна ідея як духовне надбання 

суспільства згодом матеріалізується в поведінці і творчій 

діяльності особистості, з іншого боку, духовне є 

відображенням матеріального в художніх образах, витворах 

мистецтва, інтерпретації історичних подій тощо. 

Категорію духовності по відношенню до особистості слід 

розглядати як її внутрішню, природно зумовлену потребу, 

яка може бути неусвідомленою, але її незадоволення 

призводить до руйнування і розбалансованості всіх інших 

індивідуально-психологічних підсистем і процесів. Від 
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духовної пустоти вчитель може відчувати психологічний 

дискомфорт, подавленість настрою, відсутність бажання в 

активній діяльності і спілкуванні з іншими, тому ніщо так не 

руйнує природну морально-психологічну сутність людини як 

бездуховність. 

Щоб формувати духовну сферу особистості вчителя, як 

підґрунтя його моральної саморегуляції, необхідно мати уяву 

про об'єктивні, суттєві характеристики духовності з погляду 

сьогодення. ―Розуміння природи духовного, — зазначає 

С. В. Пролєєв, — слугує філософсько-методологічною 

передумовою і одночасно пізнавальною установкою стосовно  

дослідження конкретних духовних явищ і духовної 

життєдіяльності людини в цілому. Дух (феномен духовного) 

охоплює надзвичайно широкий спектр різноманітних явищ 

— від конкретних духовних утворень (знання, ідеал, ціль 

тощо) до об'єктивованих, предметних і соціально 

інституційованих форм духовного життя. В цій широкій 

предметній області поняття духовності виділяє особливий 

зріз, фіксує питання про сутність людського духу, 

відокремлює проблему духовного розвитку людини як 

специфічної форми її самовизначення у світі [95; І5-І7]. 

Духовність розглядається як сукупність вічних цінностей, що 

накопило людство в процесі суспільно-історичної практики, 

які витримали випробовування часом і не втратили свого 

інтелектуального сенсу і морально-естетичного потенціалу. 

Ставлення студента до об'єктивних, вічних духовних 

цінностей, його здатність до активної духовно-творчої 

діяльності характеризує рівень його духовного розвитку. В 

залежності від попереднього досвіду, виховання і навчання 

ставлення студента до тієї чи іншої системи цінностей може 

бути позитивним, негативним або індиферентним.  

"В духовності, — підкреслює О. Колісник, — виявляє 

себе міра присутності людського в спільноті і в окремій 

людині. Втрата, духовності є рівнозначним втраті людяності, 
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тому розвиток духовності і зайняття духовними цінностями 

високого рівня в ієрархії смислів є найважливішим завданням 

соціалізації" [51; с. 16]. Але, водночас, втрата людяності є 

втратою моральності, адже мораль як соціально-культурне 

надбання суспільства, насамперед, концентрує в собі цінності 

людських стосунків і людського буття у вигляді моральних 

принципів, ідеалів, норм, традицій правил етикету тощо. 

Тому дотримання вчителем загальнолюдських моральних 

вимог у своїй діяльності та поведінці значною мірою 

залежить від того, в якій мірі він засвоїв їхню природну 

людську сутність, розуміє і усвідомлює їх як соціально-

культурне і духовне надбання суспільства. З методологічної 

точки зору, саме розробка цього напрямку розвитку 

морально-регулятивної сфери особистості вчителя надасть 

змогу виявити суттєві недоліки і невикористаний виховний 

потенціал вищої освіти. 

Ставлення вчителя до вічних загальнолюдських 

моральних цінностей необхідно розглядати як один з 

механізмів саморегуляції і невід'ємну частину його 

світосприйняття. Це ставлення проявляє себе у вигляді 

емоцій, оцінювальних суджень, поглядів, переконань і 

ідеалів. Воно утворюється цілеспрямовано і стихійно, на 

емоційному і раціональному рівнях, де емоційна сторона, на 

думку багатьох дослідників, має бути випереджальною і 

провідною, бо "духовне ставлення до дійсності відрізняється 

від раціонального тим, що людина здійснюється у світі, перш 

за все, своїм переживанням різних сторін буття; в 

переживанні як діяльності "олюднюється" буття... Творче 

ставлення до буття реалізується у прагненні жити совісно, 

доцільно, узгоджено, довершено" [51; 17]. У виховному 

процесі важливо домогтися, щоб сприйняття вчителем 

довкілля, було пронизане морально-естетичними критеріями 

(красиве, природне, корисне, доцільне) і містило в собі 

переважно позитивне емоційне відношення. 
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На основі розвитку позитивного, оптимістичного 

світосприйняття у вчителя утворюється, елементи 

саногенного мислення, а через нього виникає віра в саму 

людину, в її необмежені можливості в соціальній 

самореалізації і самовдосконаленні. Ця віра по відношенню 

до інших і самого себе є важливим стабілізаційним чинником 

особистості, який спрацьовує на рівні естетичної, 

психологічної і моральної саморегуляції поведінки. 

Віра в людину необхідна не лише майбутньому педагогу, 

а й фахівцю, керівнику з будь-якої спеціальності, бо щоб 

впливати на інших треба мати чітке уявлення про людську 

сутність з усіма її позитивними і негативними соціально-

психологічними властивостями. Необхідно сприймати, 

аналізувати і оцінювати кожну людину, насамперед, як 

унікальну, неповторну особистість, яка в певній мірі, і частіш 

за все надсвідомо знаходиться в постійних пошуках 

духовного сенсу буття. "Конкретна людська особистість, — 

підкреслює Б. Т. Григорян, — це не пасивна, позбавлена 

всякої самостійності точка перетину дії об'єктивних сил і 

чинників, не просто специфікація загального соціального 

цілого. Вона є самостійним і оригінальним суб'єктом 

культурної творчості, різного роду діяльнісних акцій, що 

виражають своєрідність і неповторність її індивідуальних 

потреб, мотивів, духовних моральних установок, цілей" [36; 

124]. 

Моральна саморегуляція поведінки вчителя є унікальним, 

особистісно орієнтованим процесом, тому її слід розглядати 

як індивідуально зумовлений, інтегративний, соціально і 

морально детермінований механізм суб'єктивації і 

інтеріорізації загальнолюдських моральних цінностей. 

"Моральні переживання і моральний самоконтроль займають 

особливе місце в устрої духовності. Вони виражають духовну 

силу Я особистості, її здатність діяти понад ситуацію, понад 

міру, в зоні ризику, персональної відповідальності; здатність 
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до добровільної відмови від особистих благ в ім'я високого 

смислу" — зазначає С. Колесник. На його думку, основним 

негативним чинником, що викликає розбалансованість 

процесів саморегуляції поведінки людини є відсутність 

вихованості культури почуттів, серед яких повинні 

домінувати переживання високих смислових цінностей. 

"Неокультуреність індивіда у вигляді смислової бідності 

переживань частіше, ніж його інтелектуальна нерозвиненість, 

є причиною критичних переживань у житті та успішного 

психічного захисту як реактивного некритичного 

переживання події‖ [51; 19]. 

Смислова бідність переживань як елемент бездуховності 

призводить вчителя до порушення внутрішньої природної 

психічної саморегуляції, до руйнування захисних емоційно-

почуттєвих механізмів. Відсутність культури почуттів 

гальмує розвиток загальної емоційної структури особистості, 

в якій негативні емоції згодом стають домінуючими. Такі 

психічні стани складають основу соціальної апатії, 

песимізму, лінощів, втрати сенсу життя і, як наслідок, за 

даних умов, щоб поліпшити свій емоційний стан студент 

намагається використовувати інші стимулятори позитивних 

емоцій у вигляді нікотину, алкоголю, сексуальної розпусти, 

або навіть наркотичних засобів. Отже, саме на підґрунті 

бездуховності виникають девіантні відхилення у поведінці 

майбутнього вчителя. 

Розглядаючи проблему духовності в контексті розвитку 

педагогічних засад вільного відкритого виховання, 

О. В. Сухомлинська вказує на те, ще слід "уважно і 

неупереджено розглядати розроблені світовою спільною 

думкою різні підходи, пов'язані з окресленою вище 

проблематикою. І більш важливим серед них є суто виховні, 

коли освіту, навчання розглядати як носіїв ідеалів і норм 

вільного відкритого критичного мислення, що протистоїть 

догматизму, сліпій вірі, авторитаризму, автоматизму 
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традицій. Вони мають формувати творчий і вільний дух, який 

самостійно обере для себе той чи інший тип духовності" 

[105; 9]. 

В наукових пошуках духовність особистості все більше 

розглядається у зв'язку з її правом вибору соціальних і, 

зокрема духовних цінностей, стилю життя і поведінки. Але 

виникає проблема формування здатності особистості до 

вірного вибору тих чи інших цінностей і сенсожиттєвих 

орієнтирів в соціально несприятливих умовах при відсутності 

зовнiшнього соціального контролю. Як свідчить аналіз, ця 

проблема ще не знайшла належної уваги в сучасних наукових 

розробках. 

Л. С. Нечепоренко, розглядаючи питання узгодження 

відносин між людиною і довкіллям з позиції 

інвайронментальної педагогіки, наголошує на тому, що 

"шлях до демократизації та індивідуально-особистісної 

свободи поліпшується завдяки широкій обізнаності та 

високому рівню професіоналізму, гармонійному розвитку 

моральних, інтелектуальних і фізичних задатків і 

можливостей особистості... Інвайронментальна педагогіка 

має своїм предметом процес формування відповідної 

взаємодії індивідуума з природним і соціальним довкіллям з 

метою навчання його робити відповідний вибір поведінки та 

діяти з урахуванням можливих наслідків та результатів 

обраного виду діяльності. Зміна соціальних умов... 

передбачає зміни і в поведінці особи, викликаючи та 

розвиваючи у неї ініціативність, винахідливість, формуючи 

різноманітність думок щодо вибору поведінки‖ [82; с. 103-

131]. 

Аналіз розробки зазначеної проблеми показує, що багато 

авторів вказують на існуючу невідповідність, з одного боку, 

мети і завдань морально-духовного становлення особистості, 

які випливають з належного як об’єктивно існуючої 

соціально замовленої необхідності і реального змісту освіти, 
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який не зазнав суттєвих змін з часів застійного періоду, з 

іншого. 

Освіту і навчання необхідно розглядати не як формальну 

самоціль, а як наймогутніший засіб морально-естетичного, 

інтелектуального і фізичного розвитку особистості. Причому 

духовний розвиток особистості в системі освіти має бути 

домінуючим і випередженим по відношенню до розвитку її 

інтелекту та інформованості в галузі природничих наук. Така 

вимога об'єктивно зумовлена тим, що духовний потенціал 

особистості є важливою педагогічною умовою не лише 

розвитку моральної саморегуляції як елементу її вихованості, 

а й є важливим механізмом утворення, поглиблення і 

збагачення високозначущої мотивації різних видів діяльності, 

в тому числі і науково-пізнавальної, підвищуючи і 

стимулюючи загальну мотивацію навчання. 

Основна проблема підвищення якості освіти в контексті 

морально-духовного становлення майбутнього вчителя 

полягає в тому, що переважна більшість навчальних 

предметів з природничих і так званих "точних наук" є 

нейтральною, індиферентною по відношенню до духовного і 

морально-естетичного розвитку особистоті, але на їхнє 

засвоєння відводиться непомірно велика частина навчального 

часу всупереч індивідуальній орієнтованості особистості, її 

природним задаткам та інтересам. 

Виникла соціально небезпечна проблемна ситуація, коли 

"школа, не забезпечувала набуття учнями умінь жити в 

суспільстві, влаштовувати власний добробут, позитивно 

впливати на довкілля, використовувати у власному досвіді 

вічні ідеї — останні залишались тільки у вигляді добрих 

побажань, мрій" [52; 129]. Практика показує, що освіта і 

навчання мають бути індивідуально зорієнтованими, відпо-

відати природним нахилам і задаткам особистості, щоб 

сприяти її природному духовному збагаченню. "Педагог сам 

повинен мати можливість визначати, коли для розвитку 
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особистості дитини він робить добро, а коли зло..., — 

доречно зазначає Є. Г. Юдіна, — основною цінністю, котрою 

йому при цьому необхідно керуватись, є цінність розвитку 

особистості... Якщо педагог керується цінністю розвитку 

особистості дитини, він повинен мати можливість підбирати 

зміст освіти для кожного індивідуально. Люба форма 

насильства здатна знівечити, затормозити або навіть 

зупинити розвиток, який у кожної дитини має власний темп і 

власну "траєкторію" [123; 61]. 

Потяг до духовності має індивідуальні властивості, 

оскільки духовне життя особистості завжди пов'язане зі 

специфікою утворення морально-естетичних потреб, які у 

кожної людини проявляються по-різному, в залежності від 

природних нахилів, задатків і здібностей. Чим більший потяг 

студента до зразків художньої творчості і мистецтва, тим 

більші потенційні можливості закладені в нього від природи 

до повноцінного духовного життя і навпаки. 

На основі розвитку художньо-естетичних потреб вчителя 

формуються і поглиблюються його духовні потреби, від 

найпростіших (захоплення творами літератури і мистецтва) 

до різнобічної активної духовно-пізнавальної, 

репродуктивної і творчої діяльності. За даних умов, духовні 

потреби вчителя поступово переходять в потребносно-

мотиваційну сферу його поведінки, регулюючи різнобічні 

пізнавальні, емоційні і вольові процеси. 

Духовність майбутнього вчителя не може активно 

розвиватись без формування творчого нестандартного 

мислення, яке пов'язане з оволодінням навиками системного 

аналізу природних і соціальних процесів, тієї системи 

очевидних і прихованих взаємозв'язків, що в них існують. Це 

все стає можливим за умови оволодіння вчителем 

методологічною культурою мислення. Інтелектуальний 

компонент саморегуляції поведінки вчителя як елемент його 

духовності відіграє визначну роль в осягненні соціально-
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культурного сенсу моральних цінностей, норм, традицій, 

стандартів соціальної поведінки. Завдяки загальному 

інтелектуальному розвитку вчителя утворюється його 

особисте ставлення до нагальних моральних вимог 

суспільства як до об'єктивної необхідності, що утворилась на 

конкретному етапі становлення держави, тобто розуміння 

належного, яке існує об'єктивно в різних соціальних 

системах, того, що підкорене ідеї утворення повноцінного 

людського буття на засадах суспільного блага. Розуміння 

належного як найвищої культурної досконалості соціальних 

систем і того, що існує в соціумі і в природних процесах є 

розумінням соціальної і природної сутності людини. 

Інтелектуальний розвиток особистості вчителя, його 

різнобічне творче мислення утворюється і формується лише 

на підґрунті гуманітарної освіти, тобто в процесі засвоєння 

знань про людину і суспільство. Така закономірність 

зумовлена тим, що на основі поглибленого гуманітарного 

мислення розвивається особливий тип рефлексії — моральна 

рефлексія, що характеризує здатність особистості до 

внутрішнього в тій чи іншій мірі об'єктивного морально-

психологічного аналізу своїх етичних поглядів, переконань, 

вчинків, стилю життя, поведінки і діяльності, аналізу типів 

взаємовідносин, який склався з найближчим соціальним 

оточенням. 

Моральна рефлексія є важливим регулятором поведінки 

вчителя, оскільки вона надає змогу бачити і аналізувати себе 

з боку інших, оцінювати з об'єктивних етичних позицій 

відношення оточуючих до себе. "Рефлексія — це не лише 

знання чи розуміння суб'єктом самого себе, але й вияснення 

того, як інші знають і розуміють "рефлектуючого", його 

особисті властивості, емоційні реакції і когнітивні (пов'язані з 

пізнанням) уяви. Коли зміст цих уяв виступає як предмет 

суспільної діяльності, розвивається особлива форма рефлексії 

— предметно-рефлексивні відносини‖ [57, с. 303]. 
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Здатність до внутрішнього самоаналізу й аналізу 

поведінки інших залежить від певного рівня соціально-

педагогічної і етичної освіти, яку майбутній вчитель повинен 

отримати у вищому навчальному закладі. Аналіз матеріалів 

емпіричного дослідження вказав на те, що значна частина 

студентів відчуває ускладнення в етичній оцінці елементів 

поведінки людини, що свідчить про низький рівень 

моральної рефлексії. Так, на відкрите запитання "За якими 

критеріями можна тлумачити про високоморальну 

поведінку‖ 35 %, тобто кожний третій студент відповів "не 

знаю", 21 % опитаних зазначив, що високоморальна 

поведінка проявляється в повазі до людини, 11 % — в її 

духовності, 10 % — в розумності, 6 % — в чесності і 

справедливості тощо. На думку студентів, повага до людини і 

духовність є провідними елементами етичної поведінки. Це 

свідчить про те, що моральна свідомість майбутніх учителів  

ґрунтується, насамперед, на засадах гуманістичної моралі. 

На відкрите запитання: "Що ви вкладаєте у поняття 

"аморальна поведінка"?-ухились від відповіді 39 % опитаних. 

Водночас, 22 % зазначили, що, частіш за все, аморальна 

поведінка проявляється в брехні, 16 % — в зневазі до інших, 

11 % — в хамському відношенні, 10 % — в лицемірстві, 6 % 

— в егоїзмі і користолюбстві, 5 % — в зраді й розбещеності, 

4 % — у вульгарності. Ці дані свідчать про те, що, на думку 

студентів, моральність особистості проявляється в ставленні 

до людини. Якщо це ставлення ґрунтується на основі 

гуманізму, доброзичливості та відкритості, то воно є 

високоморальним. Але, з погляду студентів, ніщо так не 

руйнує морально-психологічну структуру людини, як 

брехливість, хитрощі, нечесність, лицемірство, зрадливість і 

користолюбство. 

Виходячи з теоретико-методологічного й емпіричного 

аналізу проблеми моральної саморегуляції особистості 

студента, можна зробити такі висновки: 
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1. Моральну культуру майбутнього вчителя слід 

розглядати як соціально детермінований процес утворення 

внутрішніх регулятивних механізмів, які впливають на 

стабілізацію його основних психічних процесів, 

концентрують його спрямованість на досягнення 

індивідуально орієнтованих і суспільно значущих цілей, 

активізують утворення високомотивованої діяльності та 

поведінки. 

2. Серед основних регулятивних механізмів майбутнього 

вчителя, що утворюються на підґрунті духовного розвитку є 

поглиблене усвідомлення і переживання належного як 

сукупності особистісних морально значущих завдань, що 

стоять перед ним на конкретному етапі його життєдіяльності. 

Індивідуально значущі цілі зумовлюють його сенсожиттєві 

орієнтири, спрямованість поведінки та діяльності. 

3. Нерозвиненість у морально-психологічній структурі 

особистості вчителя внутрішніх морально-регулятивних 

механізмів підвищує спонтанність, неупередженість, 

немотивованість, неадекватність його поведінки. Вплив 

негативних зовнішніх стихійних і цілеспрямованих чинників 

і обставин стає більш суттєвим і домінуючим. За даних умов 

студент частіш за все стає об’єктом маніпулювання з боку 

інших. 

4. Художньо-естетичне виховання майбутніх учителів є 

провідним чинником утворення їх духовності, завдяки якій 

розвиваються морально-регулятивні механізми її 

особистісної культури. Тому система освіти повинна 

забезпечити належні умови для задоволення і розвитку 

духовних і, зокрема, художньо-естетичних потреб 

підростаючої особистості. 

5. Виходячи з того, що на підґрунті бездуховності, 

домінування матеріальних потреб над духовними 

утворюються девіантні відхилення у поведінці молоді 

вбачається за необхідне більш детальна розробка теоретико-
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методологічних засад формування потребносно-мотиваційної 

духовної сфери особистості вчителя в контексті моральної 

саморегуляції його поведінки, соціального і морального 

вибору стилю життя та форм інноваційної діяльності. 
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РОЗДІЛ V. 
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ 
ВЧИТЕЛЯ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

5.1. Морально-етичні особливості підготовки 

керівника в системі освіти 

Підвищення культури управління соціально-

економічними системами не може бути ефективним баз 

удосконалення процесу морального розвитку майбутнього 

фахівця. З погляду сьогодення, існує багато теоретичних і 

практичних розробок вітчизняних і зарубіжних авторів з 

питань психології управління, але, водночас, проблеми 

морально-психологічної підготовки і виховання моральної 

культури майбутнього вчителя залишаються без належної 

уваги науковців. 

На керівника педагогічного колективу покладається 

велика відповідальність не лише за створення належних умов 

для педагогічної діяльності, а й за формування здорового 

морально-психологічного клімату серед підлеглих, 

налагодження без надмірних морально-психологічних витрат 

дисципліни та відповідальності, створення у педагогічному 

колективі доброзичливих стосунків, забезпечення соціальних 

гарантій у системі найважливішого духовного виробництва - 

відтворення соціально зрілої, морально вихованої 

особистості. Вирішення зазначених соціально-організаційних 

завдань можливе лише за умови, коли керівник педагогічного 

колективу володіє не лише педагогічними знаннями, 

вміннями і навичками, а поряд з цим є добре вихованою, 

морально зрілою особистістю з високорозвиненими 

почуттями обов’язку, справедливості і власної гідності.  

Психологія управління на теоретичному і практичному 

рівнях не може успішно розроблятись без урахування 

морально-психологічних аспектів управлінської діяльності, 

адже знання з психології управління є могутньою зброєю, яка 
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за своїм змістом, суттю і призначенням повинна відповідати 

критеріям моральності, доцільності, людяності й гуманізму. 

Керівник, який за своїми моральними якостями не відповідає 

сучасним вимогам гуманізації і демократизації соціальних 

відносин не має морального права займатись управлінською 

діяльністю. "Аморальна людина, – зазначає 

О. Г. Романовський, – ...не може бути істинним керівником. 

Безліч історичних прикладів свідчать про те, що лідери, які 

будували свою діяльність на морально-етичних принципах, 

що суперечать загальнолюдським цінностям, як правило, не 

домагались успіху, вони і їхня справа рано, чи пізно 

потерпали поразку" [98; с. 25]. Аналізуючи особисті якості 

керівника-лідера, він наполягає на тому, що це має бути 

людина з широким нестандартним глобальним мисленням, 

яка володіє інформаційною культурою, дотримується 

моральних критеріїв у прийнятті рішень, завдяки високій 

духовності. 

Основна проблема співвідношення ділових, професійних і 

моральних якостей керівника полягає в тому, що розробка 

найновітніших технологій управління без урахування 

морально-психологічного чинника в практичному сенсі не 

можна вважати психологічно дійовими, адже моральний 

чинник в управлінні – це насамперед людський чинник і 

навпаки. 

Розробка сучасних організаційно-психологічних систем 

управління без урахування моральних критеріїв 

управлінської діяльності може зводитись до механічного 

маніпулювання з боку керівника особистістю, соціальною 

групою і більш широкими соціальними спільнотами, 

домагаючись задоволення вузькоегоїстичних інтересів. 

"Чи морально таємно управляти іншою людиною проти її 

волі? – ставить питання В. Шейнов. Це залежить від ступеня 

моральності цілей ініціатора. Якщо його ціль – отримати 

особисту вигоду за рахунок жертви, то, безсумнівно, 
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аморально..., маніпулювання – це підклас таємного, 

прихованого управління, який визначається егоїстичними, 

непристойними цілями маніпулятора, що наносить шкоду 

(матеріальну і психологічну) своєї жертві" [120; с. 5-4]. Але, 

водночас, "приховане управління є високоморальним, якщо 

воно спрямоване на високі цілі" [120; с. 24]. Мотиви і цілі 

діяльності керівника характеризують рівень моральності його 

поведінки. 

Важливість морально-психологічної підготовки 

майбутнього керівника системи освіти зумовлена декількома 

чинниками: по-перше, від керівника майже повністю 

залежить стан морально-психологічного клімату соціальної 

групи, що характеризує рівень психологічної комфортності 

умов праці серед підлеглих. По-друге, керівник має 

виконувати провідну роль у формуванні моральних норм 

колективу, які повинні підтримуватись його громадською 

думкою. Вона, в свою чергу, має бути об'єктивною, зрілою і 

дійовою. Громадська думка колективу в процесі 

повноцінного функціонування має виконувати оцінювальну, 

регулятивну, контрольну, імперативну і нормотворчу 

функції. Об'єктивність громадської думки колективу значною 

мірою залежить від об'єктивності оцінювальних суджень 

керівника. 

По-третє, керівник має бути прикладом для підлеглих, 

взірцем високої інтелектуальної, духовно-естетичної і 

моральної звершеності. Лише за даних умов він може 

виконувати одну з найважливіших функцій управління – 

функцію виховання своїх підлеглих, підвищуючи і 

розширюючи мотивацію виробничої діяльності. "Мотивація 

самого керівника, – зазначає В. А. Розанова, – є важливим 

фактором управління. Сильним мотивуючим фактором в 

управлінській діяльності є відповідальність". Коли керівник 

перекладає свою відповідальність на інших, то ефективність 

такого керівництва значно знижується [97; с. 301]. Керівник 
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не може плідно виконувати функцію мотивації діяльності 

підлеглих, коли за своїми моральними якостями він не 

відповідає сучасним вимогам. Адже функція мотивації 

управлінської діяльності передбачає високий рівень 

об'єктивної самооцінки поведінки керівника, прояви симпатії 

до підлеглих, поєднання поваги і вимогливості до них, знання 

їхніх особистих інтересів і потреб, ставлення до праці тощо. 

По-четверте, особливих моральних якостей від керівника 

потребує його вміння передбачати і усувати екстремальні і 

конфліктні ситуації, досягати узгодженості особистих і 

колективних інтересів. Так, за даними американських 

дослідників серед факторів, що найбільш за все впливають на 

підвищення задоволення від праці і мотивації виробничої 

діяльності виділяються: відповідність вимог і потенційних 

можливостей фахівця; ясність змісту завдання і почуття 

ототожнення з роботою; відчуття важливості і необхідності 

своєї роботи; позитивна оцінка праці людини з боку 

керівника, колег і підлеглих; збалансованість владних 

повноважень і почуття відповідальності за доручену справу 

[97; с. 54]. Усі ці чинники та педагогічні умови можна 

віднести до морально-психологічних, бо їхня активізація 

неможлива без морального зростання керівника і підлеглих. 

Особливої уваги потребує виховання у майбутнього 

керівника педагогічного колективу почуття відповідальності, 

як інтегруючого морально-психологічного чинника 

управлінської діяльності. 

Почуття відповідальності має бути збалансованим по 

відношенню до владних повноважень. Високе, 

гіпертрофоване почуття відповідальності без відповідних 

владних повноважень руйнує морально-психологічну 

структуру особистості, призводить її до безпідставної 

емоційної напруги і переживань. Найбільш соціально 

небезпечною є ситуація, коли керівник, наділений високими 

повноваженнями, але йому бракує почуття відповідальності 
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за доручену справу. Такий керівник намагається успіхи 

колективу ототожнювати зі своєю діяльністю, а невдачі і 

прорахунки перекласти на інших. 

Керівник має бути відповідальним за виконання всіх без 

винятку управлінських функцій, і, особливо, функцій 

морально-психологічних, серед яких провідне місце має 

посідати функція морального зростання соціальної спільноти, 

діяльність якої довірена керівнику. За даних умов виховання 

підлеглих буде здійснюватись не лише безпосередньо через 

керівника, а й опосередковано через вплив колективу на 

кожного працівника і його ставлення до праці, 

"Відповідальність за дотримання ділової етики, – підкреслює 

Л. С. Вечер, – несуть, насамперед, керівники. Вони також 

відповідають за моральну поведінку підлеглих" [94;с. 146]. 

Л. С. Вечер дає декілька порад щодо забезпечення етичної 

поведінки підлеглих, це, зокрема, єдність слова і діла, 

постановка реальних завдань, формування і дотримання 

моральних норм, обов'язкове навчання всіх підлеглих етиці. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що проблема 

морального становлення майбутнього керівника в розбудові 

систем управління є вкрай актуальною, але методологічні і 

практичні засади її вирішення в сучасних умовах розроблені 

ще недостатньо. В працях соціальних психологів 

(К. О. Кальницька,  В. М. Сич, Н. Ю. Худякова, О. Ф. Філато-

ва), що присвячені дослідженню особливостей мотивів і 

ціннісних орієнтацій керівників та працівників організацій 

морально-психологічний аспект проблеми відсутній. У 

дослідженні особливостей організаційної культури та 

соціально-психологічного клімату в організаціях (Л. 

С. Возняк, О. Л. Туруніна, І. І. Сняданко, Ж. В. Серкіс, 

Н. М. Кононенко, О. Г. Чернецька) основної уваги надається 

вивченню суто психологічних явищ і процесів особистої 

організаційної культури. Хоча, об'єктивно, особистісна 

культура керівника містить в собі безліч морально-
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психологічних компонентів і закономірностей, що активно 

впливають на інші соціально-психологічні підсистеми 

управління. 

Виходячи з концепції формування морально-

регулятивних механізмів поведінки особистості вчителя, 

можна виділити декілька підсистем формування моральної 

культури майбутнього керівника-лідера: морально-почуттєву, 

морально-гносеологічну, морально-емпіричну, морально-

дійову. Моральна культура майбутнього керівника 

педагогічного колективу включає, насамперед, розвиток 

чуттєвої морально-естетичної сфери, упорядкування системи 

морально-естетичних переконань, наявність повноцінного 

досвіду етичної поведінки і морально-дійової позиції. 

Морально-чуттєвий компонент лідера-керівника включає 

такі якості як відчуття прекрасного, естетичний смак, любов 

до прекрасного, що є в природі, мистецтві, в людині і в 

людських стосунках, почуття совісті, обов'язку, любов до 

Батьківщини. Чуттєва сфера особистості утворюється завдяки 

розвитку естетичних почуттів, які, в свою чергу, стабілізують 

психіку людини, упорядковують настрій і світосприйняття, 

урівноважують її психічні процеси. Завдяки розвитку 

системи естетичних почуттів утворюється загальна 

морально-естетична чуттєва культура особистості, якщо у 

вчителя бракує широкого спектру естетичних почуттів, то 

важно сподіватись на утворення морально-чуттєвого 

компоненту його моральної культури. 

Морально-гносеологічний компонент свідомості 

майбутнього керівника педагогічного колективу слід 

розглядати як складний структурований динамічний процес, 

в якому світогляд виконує провідну роль. Завдяки 

домінуванню об'єктивних компонентів світогляду у вчителя 

утворюється більш об'єктивна оцінка системи цінностей у 

відповідності до морально-естетичного ідеалу, міркувань 

колективізму, патріотизму, соціальної справедливості, яка 
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характеризує співвідношення між сущим і належним, 

практичним і теоретичним. 

У розвитку морально-психологічної структури лідера-

керівника важливу роль відіграють морально-естетичні 

переконання, які мають бути складовою його морально-

психологічної підсистеми. Моральні переконання 

утворюються не лише завдяки поєднанню емоційних і 

раціональних елементів свідомості, а й за умови здатності 

особистості пізнавати і оцінювати різні соціальні процеси і 

явища з морально-естетичних позицій, у відповідності до 

їхнього співвідношення з критеріями краси, добра і 

суспільного блага. Завдяки розвитку морально-

гносеологічного компонента свідомості досягається відносна 

об'єктивність і адекватність сприйняття соціуму. 

Досвід етичної поведінки у розвитку моральної культури 

майбутнього керівника важливий тому, що сприйняття 

соціальних відносин зумовлюється попереднім, 

напрацьованим досвідом етичної поведінки.  

Позитивний чи негативний моральний досвід впливає на 

особливості сприйняття і оцінки нових об'єктів. Завдяки 

досвіду етичної поведінки навики етикету входять у 

надсвідому сферу особистості, що сприяє утворенню 

моральних звичок, альтруїстичних вчинків, навиків суспільно 

корисної індивідуальної і колективної діяльності. 

Позитивний досвід етичної поведінки створює сприятливі 

педагогічні умови ставлення особистості до праці як до 

найважливішої соціальної цінності. 

Морально-дійовий компонент психологічної структури 

майбутнього керівника педагогічного колективу утворюється 

через його включення в різні сфери діяльності: навчально-

пізнавальної, репродуктивної і організаційно-творчої. 

Морально-дійова позиція утворюється поступово від 

дотримання елементарних правил етикету і моральних норм, 

до підкорення своєї діяльності високим цілям, 
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загальнолюдським моральним принципам, утворення 

елементів самоконтролю і самодисципліни, активізації 

процесів моральної саморегуляції поведінки, прагнення 

підкорювати свою діяльність законам краси і добра. Завдяки 

розвитку морально-дійового компоненту психологічної 

структури майбутнього керівника педагогічного колективу 

можна досягти найголовнішої мети виховання лідера – його 

здатності до підкорення своєї управлінської діяльності 

захисту національних інтересів України, працюючи на 

реалізацію ідеї суспільного блага і процвітання незалежної 

держави, що має бути притаманне кожному керівнику. 

Виходячи з аналізу проблеми формування моральної 

культури особистості майбутнього керівника педагогічного 

колективу вбачається доцільним зазначити, що 

демократизація і гуманізація соціальних процесів, які 

пов'язані з обмеженням командно-адміністративних методів 

управління вимагає від науковців подальшої розробки 

теоретико-методологічних і практичних питань формування 

моральної культури майбутнього керівника як найголовнішої 

умови розвитку повноцінних, демократичних моральних 

відносин в системах управління. 

Виконання керівником соціально-психологічних функцій 

управління не може бути ефективним без урахування типів 

моральних відносин, що утворюються в системах управління, 

які опосередковують діяльність всіх управлінських 

підсистем, стимулюючи або гальмуючи виробничу 

діяльність. Тому розробка соціально-психологічних проблем 

оптимізації управлінської діяльності на засадах 

абстрагування від об'єктивних морально-ідеологічних 

чинників є методологічно необґрунтованою, оскільки 

соціально-психологічні аспекти в системах управління і типи 

відносин, що утворюються в системі суб'єкт-об'єктних 

процесів управління завжди мають моральний зміст. 

Відсутність належної моральної культури майбутнього 
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керівника призводить до порушення провідних механізмів 

загальної культури управлінської діяльності, знижуючи 

потенційний арсенал методичних розробок в галузі 

психології управління. Морально-естетичне неуцтво 

керівника призводить до використання психологічного 

інструментарію управління в небажаному напрямку, 

маніпулюючи свідомістю і поведінкою людей, наносячи 

моральні і матеріальні збитки суспільству. Отже морально-

психологічна і педагогічна підготовка майбутнього керівника 

педагогічного колективу має бути провідною в загальній 

системі його професійної і психологічної підготовки. 

Необхідна подальша розробка і запровадження в систему 

підготовки і перепідготовки управлінських кадрів науково-

обґрунтованої соціально-педагогічної діагностики 

вихованості керівника, на предмет його здатності найбільш 

оптимально і ефективно виконувати функції управління, що 

мають бути спрямовані на досягнення соціальної стабільності 

і зростання суспільного блага в процесі становлення 

відкритого, демократичного, цивілізованого суспільства. 

Педагогічна діагностика духовного і морально-естетичного 

розвитку керівника надасть можливість оптимізувати 

навчально-виховний процес у відповідності до сучасних 

умов, зробити його більш дійовим у профілактиці моральної 

деформації майбутнього керівника і в подальшому 

раціональному підборі та розстановці управлінських кадрів у 

системі освіти. 

 

5.2. Педагогічні особливості формування 

моральної культури керівника педагогічного 

колективу 

Демократичність управління педагогічним колективом, 

що пов’язана з обмеженням різних форм соціального 

контролю вимагає удосконалення системи морального 
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виховання майбутніх учителів як носіїв духовної спадщини 

минулого та моральної звершеності. 

Специфіка педагогічної діяльності полягає в її творчому 

характері та гуманному ставленні до вихованців. Дитина, яка 

виховується в умовах вільного виховання і вільного 

морального вибору потребує більш кваліфікованого 

ставлення до неї з боку педагогів та вихователів з тим, щоб 

допомогти її оволодіти основами особистісної загальної та 

моральної культури. Особистісна моральна культура 

керівника педагогічного колективу включає не лише знання з 

гуманітарних та технічних наук і особисті якості, а й 

здатність до саморегуляції своєї поведінки, реалізації своїх 

природних задатків і здібностей, наявність потреби і вмінь 

постійного професійного та морального самовдосконалення. 

Процес формування моральної культури керівника 

педагогічного колективу насамперед передбачає виявлення і 

розвиток його природних позитивних якостей, через 

створення належних педагогічних умов та активізацію 

морально-психологічних механізмів поведінки та діяльності, 

які можна розділити на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх 

механізмів поведінки керівника слід віднести механізми 

правового, соціального і моральнорго контролю та 

регулювання. Зовнішнє моральне регулювання поведінки 

особистості здійснюється через механізми підкорення думці 

більшості, підкорення почуттю страху перед можливим 

покаранням або моральним засудженням з боку оточуючих, 

наслідування соціальним стандартам поведінки, що існують у 

певній соціальній спільноті тощо.  

Серед внутрішніх механізмів формування моральної 

культури керівника педагогічного колективу провідне місце 

посідає система етичних і світоглядних переконань, 

ціннісних установок та орієнтацій про сенс і спосіб 

життєдіяльності, що випливають з належного. Розглядаючи 

проблеми морального розвитку особистості з позицій 
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онтоінвайронментаьної педагогіки Л. С. Нечепоренко 

нагололшує на тому, що ―кожна людина не тільки має право 

на щастя, любов, здоров’я, красу, але й зобов’язана знати, що 

вона мусить такого приємного і щасливого сусідства. А 

основними умовами збереження краси і здоров’я  є розуміння 

свого призначення, знання про свій зв’язок з природою, 

Космосом, Світом, а також бажання і готовність діяти, 

займатись творчою працею, бути готовою зробити 

правильний вибір в ім’я збереження себе і світу‖ [82, c. 169]. 

Цілком етична поведінка особистості виникає не тоді, 

коли вона наділена певними соціальними повноваженнями, а 

тоді, коли має право морального вибору і позбавлена від 

будь-якого соціального чи морально-психологічного 

пригнічення, що у системі управлінських структур та 

соціально-посадової ієрархії є досить серйозною проблемою. 

Виходячи з цього, постає питання про готовність і здатність 

майбутнього керівника педагогічного колективу до вірного, 

об’єктивного морального вибору своєї діяльності та форм 

поведінки.  

Хоча, водночас, ‖міра свободи морального вибору має 

визначатись рівнем морального розвитку особистості, 

оскільки повна моральна свобода не гарангує від прояви 

елементів аморальної поведінки. Надання моральної свободи 

потребує посилення впливу внутрішніх суб’єктивних 

чинників на поведінку студента, серед яких важливе значення 

мають його вірні, найбільш об’єктивні уявлення про сутність 

добра і зла...‖ [39, c. 98]. 

Отже формування культури організаційно-педагогічної 

діяльності і активізація опосередкованих механізмів 

поведінки майбутнього керівника педагогічного колективу 

залежить від його моральної компетентності, інформованості 

не лише з питань етикету, а й з проблем суспільної моралі, 

усвідомлення необхідності реалізації її соціокультурного 

призначення. Аналіз соціальних і регулітивних функцій 
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моралі в суспільстві, співвідношення належного і сущого, 

теорії і практики значно посилюють об’єктивність моральної 

та соціокультурної орієнтації майбутнього керівника в 

системі моральних, соціальних і виробничих відносин.  

Доцільність та об’єктивність прийняття управлінських 

рішень вимагає від керівника педагогічного колективу 

правильно оцінювати будь-яку конфліктну ситуацію 

насамперед з етичних позицій, враховуючи суспільні, 

колективені та особисті інтереси. Прийняття етично 

правильних управлінських рішень залежить від того, 

наскільки керівник усвідомив соціальні та моральні завдання, 

що стоять перед ним і суспільством на конкретному етапі 

розвитку і в конкретній ситуації. Тому сприйняття і засвоєння 

належного як ідеальної моральної субстанції і 

соціокультурної цінності є одним з провідних механізмів 

формування його моральної культури.  

Отже, серед провідних педагогічних умов та механізмів, 

що їх активізують процес формування моральної культури 

можна виділити усвідомлене та пережите почуття обов’язку, 

яке утворюється на основі загального інтелектуального 

розвитку, гуманітарної та етичної освіти, формування 

світогляду, моральних і естетичних потреб, як допоміжних 

рушійних чинників діяльності і поведінки майбутнього 

керівника педагогічного колективу. Основна дія обов’язку як 

механізму формування моральної культури особистості 

майбутнього керівника педагогічного колективу полягає в 

тому, що об’єктивний зміст обов’язку в процесі 

інтеріоризації, суб’єктивації як цілісної системи моральних 

норм і цінностей під дією виховного впливу відображається у 

внутрішній соціально-психологічній структурі особистості.  

Обов’язковість як морально-світоглядна установка 

особистості керівника утворюється за умови обмеження  

різновидів примусових впливів, коли особистість відчуває 

повагу з боку оточуючих, має власну гідність і пишається 
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тією соціальною спільнотою, до якої належить. Добровільне 

виконання обов’язку виникає і тоді, коли керівник читко 

орієнтується в системі соціокультурних та моральних норм і 

цінностей, має суспільно значущі пріоритети (цілі) своєї 

управлінської діяльності та усвідомлює її соціальну цінність. 

У формуванні діяльнісного аспекту моральної культури 

майбутнього керівника педагогічного колективу провідне 

значення має виховання ціннісно-світоглядної спрямованості 

мислення, оскільки саме ціннісна позиція керівника визначає 

основні пріоритети його управлінської діяльності та 

поведінки. Моральні норми і цінності, яких має 

дотримуватись відкрите, високорозвинене, цивілізоване 

суспільство не встановлюються примусово, а генеруються і 

підтримуються підростаючими поколіннями як елемент 

національної культури і надбання світової цивілізації. І в 

цьому соціокультурному процесі система освіти має 

безмежний виховний потенціал.  

Зміст навчально-виховного процесу, спрямованого на 

формування моральної культури майбутніх керівників 

системи освіти має на конкретних прикладах розкривати 

сутність загальнолюдських моральних норм і цінностей: 

суспільне благо, гуманізм, право морального вобору, 

соціальну справедливість і захищеність, спосіб життя, 

взаємодопомогу в соціально складжних умовах, 

співробітництво, вдячність тощо.  

Сукупність моральних і соціокультурних цінностей 

містить у собі об’єктивний зміст належного, тому їх слід 

розглядати як основні орієнтири морального становлення 

майбутнього керівника педагогічного колективу як об’єкту і 

суб’єкту соціокультурних і моральних відносин.  

Через переживання та усвідомлення цінності 

соціокультурних і моральних норм, принципів, традицій, 

форм діяльності та поведінки у особистості утворюється 

почуття совісті як допоміжний механізм моральної 
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саморегуляції поведінки. ―Совість - в широкому розумінні 

випливає з усвідомленого і пережитого поняття належного, 

як ідеальної моральної субстанції, як основної точки 

відрахування, і тому вона (совість) не виключає 

внутрішнього морального конфлікту особистості з 

суспільством. Адже соціальні відносини відображають не не 

належне, а суще, але саме належне концентрує в собі 

необхідність підкорення людської діяльності досягненню 

найвищого суспільного блага‖ [39, c, 200-201]. Життєвий 

досвід відображає і генерує не теоретичну, а буденну 

моральну свідомість, яка в складних соціальних умовах 

віддзеркалює механізм пристосовної соціальної адаптації, що 

межує з прагненням особистості до виживання, але, 

водночас, почуття совісті переважно має грунтуватись не на 

буденній моральній свідомості соціуму, а на об’єктивних, 

теоретично виважених та історично випробованих 

соціокультурних і моральних цінностях завдяки поглибленій 

гуманітарній та етичній освіті. 

Буденна моральна свідомість різних соціальних спільнот 

та прошарків суспільства далека від гуманістично 

спрямованої етичної досконалості теоретичного рівня, що 

негативно впливає на формування моральної культури 

майбутнього вчителя та керівника педагогічного колективу. 

Так, за даними досліджень, 94 % опитаних студентів вказали, 

що в нашому суспільстві переважує обман і лицемірство, і 

лише 6 % вказали, що переважує відвертість і правдивість; 

56 % студентів відзначили, що зневага і розбіжність у 

поглядах серед людей перевищує над дружбою і 

взаємопорозумінням; 29 % вказали навпаки. Ці дані, з одного 

боку, свідчать про недосконалість моральних відносин, що 

існують у суспільстві, з іншого, вказують на необхідність 

активізації морально-психологічного людського чинника в 

стабілізації і розбудові суспільства на засадах людяності і 

соціального гуманізму.  
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Формування внутрішнього морально-духовного 

потенціалу майбутнього керівника педагогічного колективу і 

набуття ним необхідних моральних якостей має відбуватись в 

умовах вищого навчального закладу поряд з процесами його 

професійної підготовки, інтелектуального, художньо-

естетичного і фізичного розвитку. Механізми моральної 

регуляції поведінки особистості майбутнього керівника 

пов’язані з процесами утворення його зв’язків і чітко 

визначеної системи взаємодії з мікро та макросередовищем, 

природою і предметами діяльності. 

Серед внутрішніх чинників, що активізують 

опосаредковані механізми формування моральнї культури 

майбутнього керівника важливе значення мають високий 

тезаурус, культура мислення і почуттів, духовні та моральні 

потреби, і особливо, знання про саму людину як суб’єкт і 

об’єкт управління, систему її соціально-економічних і 

моральних зв’язків з суспільством, про соціально-психічні і 

соціокультурні закономірності утворення і функціонування 

моральних норм у різних педагогічних підсистемах, що 

опосередковужться системами соціальних і моральних 

відносин. 

Морально-психологічна підготовка майбутнього 

керівника в системі освіти значно посилить його моральну та 

професійну рефлексію, об’єктивність самооцінки та етичної 

оцінки діяльності підлеглих. Зазначені особисті якості 

керівника дозволять йому більш виважено використовувати 

різні форми стимулювання творчо спрямованої інноваційної 

діяльність педагогічного колективу й окремих обдарованих 

педагогів, доцільно та обгрунтовано приймати управлінські 

рішення. 

Ефективність управління педагогічними системами 

залежить не лише від суто професійної підготовки 

майбутнього керівника, а й від його моральної та світоглядної 

позиції, обізнаності в тонкощах реалізації тих моральних і 
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соціально-психологічних механізмів, завдяки яким може 

активно функціонувати соціокультурна та морально-

психологічні підсистеми навчально-виховного процесу на 

користь суспільного блага. Механізми обов’язку і совісті є 

провідними в моральній саморегуляції поведінки та 

діяльності керівника, оскільки їх дія зумовлена баченням і 

усвідомленням більш досконалого, новітнього, ідеального 

стану соціальних і моральних відносин, а також 

функціонування соціально-педагогічних підсистем на 

принципах справедливості, розумності, оптимальності й 

корисності, що випливають з належного. Але усвідомлення і 

переживання обов’язку може утворитись лише завдяки 

високому загальному інтелектуальному розвитку 

майбутнього керівника, його етичній, соціокультурній та 

соціально-психологічній підготовці.  

 

5.3. Морально-духовний розвиток майбутнього 

керівника педагогічного колективу 

На керівника педагогічного колективу об’єктивно 

покладено велику соціальну відповідальність за збереження і 

примноження вічних інтелектуальних, морально-етичних і 

духовних цінностей в системі освіти. Проблема формування 

майбутнього лідера-керівника торкається багатьох сфер 

управлінської діяльності, тому її дослідження доцільно 

проводити на засадах систематичності і комплексності з 

урахуванням декількох її аспектів. 

Формування моральної культури майбутнього керівника 

педагогічного колективу по відношенню до інших напрямків 

його професійної підготовки має багато специфічних 

особливостей. Вони полягають, по-перше, в методологічній 

невизначеності провідних механізмів (процесів) становлення 

і розвитку суспільної моралі, формування моральних норм в 

цілому на основі соціокультурних процесів, утворення 

нового мислення, нової ментальності у відповідності до 
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сучасних позитивних тенденцій державотворення і розбудови 

системи національної освіти. 

По-друге, процес морального виховання майбутнього 

лідера-керівника має удосконалюватись у відповідності до 

об’єктивних вимог становлення і поступального розвитку 

всіх соціальних підсистем і сфер управлінської діяльності: 

соціально-політичної, соціально-економічної, соціально-

культурної і соціально-психологічної.  

По-третє, основна проблема морально-духовного 

розвитку майбутнього керівника педагогічного колективу 

полягає в тому, що вона торкається найбільш прихованих, 

особистісних, приватних сторін його поведінки та діяльності. 

Все це  ускладнює  вимірювання  результатів  виховного 

впливу на керівника, які б свідчили про стан підготовки і 

підвищення якості управлінських кадрів у цілому.  

Зазначені проблеми частково знайшли відображення в 

роботах В. П. Андрущенка, І. Д. Беха, В. Зеньковького, 

І. А. Зязюна, З. А. Черваньової, І. А. Ільїна, В. О. Лозового, 

С. І. Ніконорова, В. Д. Шадрікова, О. О. Юхно та інших 

авторів. У попередніх наукових розробках розкриваються 

різні підходи щодо визначення духовної культури, 

відповідальності і морально-духовних якостей керівника, 

співвідношення елементів свіцької і релігійної моралі в 

свідомості лідера, але в більшості досліджень бракує 

поглибленого теоретико-методологічного аналізу системи 

очевидних і прихованих детермінованих зв’язків процесу 

формування морально-духовних якостей майбутнього 

керівника. 

Теоретико-методологічний рівень процесу формування 

морально-духовних якостей керівника передбачає аналіз 

сутності професійної етики майбутнього керівника у 

відповідності до об’єктивних нормативних вимог сучасних 

трансформаційних процесів, враховуючи, що „перед 

професійною етикою як наукою зовсім не постає завдання 
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створення певних особливих, приземлених нормативів для 

фахівців тієї, чи іншої професії. Професійна етика не створює 

норм, в противному разі вона перестає бути наукою, 

перетворюється в моралізаторство. Завдання професійної 

етики стосовно свого предмета – моралі – полягає в сприянні 

її впровадження в специфічні умови усіх сфер професійної 

діяльності, встановленні кордонів між дозволеним і 

недозволеним, доведення розгляду моральних норм до 

розробки певного нормативного ідеалу в тій, чи іншій 

професійній діяльності‖ (111, с.  30). 

Методологічні засади професійної етики керівника 

педагогічного колективу мають розроблятись, насамперед, 

виходячи з аналізу об’єктивних законів і закономірностей 

трансформації і поступального розвитку соціально-етичних 

процесів і систем, оскільки саму мораль, що відноситься до 

найважливіших форм суспільної свідомості не можна 

розглядати як сукупність незмінних, статичних моральних 

норм і вимог до особистості без урахування особливостей 

розвитку моральних відносин в певній соціальній спільноті, 

або управлінській системі. Суспільна мораль, система 

морального виховання і моральної нормотворчості існують 

як на теоретичному, так і на практичному рівнях, постійно 

поповнюючись новими, найбільш доцільними нормативними 

вимогами, взаємозбагачуючись між собою.  

Трансформаційні процеси вимагають від керівника 

знаходити найбільш оптимальні управлінські рішення 

виходячи з конкретних умов і завдань, але дотримуючись 

принципів демократичності, гуманізму, справедливості і 

свободи вибору. Тому розробка теоретико-методологічних 

питань виховання моральних якостей майбутнього лідера-

керівника в сучасних соціально несприятливих умовах  має 

проводитись у відповідності до найбільш раціонального 

співвідношення між ідеальним і реальним, теоретичним і 
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практичним у розвитку моральної нормотворчості, 

соціальних і моральних відносин. 

Важливою теоретико-методологічною проблемою 

професійної етики керівника є аналіз об’єктивно існуючої 

системи протиріч, з одного боку, між жорстокими законами 

ринку, що спонукають керівника дотримуватись вимог 

виживання, і посиленням ролі морально-правових чинників, 

спрямованих на досягнення стабільності, злагоди в 

суспільстві, на узгодження інтересів представників певних 

управлінських підсистем, між особистістю, суспільством і 

різними соціальними спільнотами – з іншого.  

Дотримання вимог управління, що пов’язані з 

об’єктивними законами ринку стимулює соціально-

економічний розвиток системи управління і суспільства в 

цілому, але, водночас, тип моральних відносин, що 

утворюється під впливом ринкової конкуренції може бути 

далеким від об’єктивних загальнолюдських моральних 

вимог. Такий стан суспільної моральної свідомості 

пояснюється тим, що „жорстока логіка діяльності, яка 

спрямована на максимальне примноження прибутку, 

непоблажливі закони конкуренції  залишають дуже мало 

місця для людинолюбства і безкорисності‖ (37; с. 39). Цю 

реальність не слід відкидати у формуванні моральної 

культури майбутнього керівника педагогічного колективу, 

але, з іншого боку, було б невірно розглядати ринкові 

відносини і соціально-культурні процеси, що їх 

опосередковують як фатальне відхилення від 

загальнолюдських традиційних моральних норм і принципів, 

ідеалів гуманізму і соціальної справедливості. 

Суспільно-історична практика переконливо доводить, що 

найбільш дійовий, прогресивний поступальний розвиток 

мали саме ті соціальні процеси і перетворення, які не 

суперечили, а йшли в руслі ідеалів демократії, свободи і 

справедливості. Це пояснюється тим, що „практична мораль 
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ближче  до  суперморальності, ніж до аморалізму...‖практич-

ність моралі полягає‖...не в тому, що  вона відкидає 

необхідні, хоча, може бути, і малоприємні форми діяльності, 

дискредитує життєві прагнення людини, її хитрість, потяг до 

матеріального достатку, кар’єри, чи іншої вигоди, а в тому, 

що вона не дає заспокоїтись на цьому, вимагає дивитись на 

світ через призму гуманістичного ідеалу, абсолютної 

людяності, а тому й змінювати світ у цьому напрямку‖ (36; с. 

234). 

Соціальна практика, її проблематика вимагає, щоб 

студент, майбутній керівник педагогічного колективу мав 

вірне, об’єктивне уявлення про моральність адміністративної 

поведінки і діяльності, дотримувався свого морального ідеалу 

і сприймав його як соціально-культурну цінність. А для цього 

йому необхідно прищепити загальні поняття про основи 

моралі і морального регулювання педагогічних процесів, 

особистісну моральну культуру, сформувати моральні 

почуття, потреби, звички моральної поведінки і морально-

дійові якості. Всі вони утворюються на основі загального 

інтелектуального, естетичного, морального і фізичного 

розвитку студента. Тому проблема формування морально-

ділових якостей майбутнього лідера-керівника має 

комплексний характер і її вирішення потребує активізації 

багатьох підсистем вузівського навчально-виховного 

процесу. 

Майбутній керівник педагогічного колективу повинен 

засвоїти етику управлінської діяльності, яка покликана 

„вивчати норми, що регулюють або повинні регулювати 

моральні дії адміністративного персоналу; розглядає 

моральні відносини, що утворюються між керівником і 

підлеглими, між керівниками різних рівнів; розкриває 

морально-типове в особистості керівника; виявляє основні 

етапи розробки і прийняття моральних рішень 

адміністрацією, їхню реалізацію; аналізує всю моральну 
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систему суб’єктивної взаємодії в управлінському циклі‖ (111; 

с. 33-34). 

Ці питання ще не отримали належного висвітлення в 

сучасних наукових та науково-методичних розробках. В 

процесі експериментальної роботи, що проводилась в 

Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна, особливої уваги надавалось дослідженню 

морально-психологічних основ управління класним та 

шкільним колективами, зокрема такими, як стиль управління, 

методи впливу на підлеглих, формування належних 

моральних відносин у педагогічному колективі, спрямованих 

на узгодження особистих, колективних і громадських 

інтересів, формування творчих якостей лідера-керівника 

тощо. 

Важливою складовою формування моральної культури 

майбутнього лідера-керівника є його морально-психологічні і 

інтелектуальні якості, саме за цієї умови майбутній керівник 

педагогічного колективу здатний зосередити навколо себе 

інтелектуально-творче середовище, підібрати найбільш 

талановитих фахівців і поєднати їхні творчі пошуки на 

вирішенні найбільш значущих педагогічних завдань з 

погляду на перспективу. 

Основна функція лідера-інтелектуала, який, насамперед, 

має бути керівником педагогічного колективу полягає в 

гармонізації інтелектуальної колективної думки. 

Є. С. Жаріков виділяє наступні інтелектуально-психологічні 

якості, якими повинен володіти лідер-керівник: „проблемним 

баченням світу (здатністю розпізнавати проблеми там, де для 

інших все ясно); умінням ставити проблеми превентивно, 

тобто, коли вони ще знаходяться в зародку; системним 

(панорамним) сприйняттям об’єкта і всієї необхідної суми 

заходів для досягнення мети; антиномічностю (як вмінням 

сприймати, розуміти і використовувати точки зору, 

протилежні власним); експрезентністю (тобто здатністю 
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робити вірні висновки при дефіциті інформації); знанням 

об’єктивних законів психічних процесів, серед яких в першу 

чергу слід назвати закон асиметрії психічної діяльності, закон 

самозбереження, закон розщеплення смислу інформації і 

закон невизначеності відгуку; здатністю до імітації функції 

інших членів колективу; психологічною проникливістю, яка 

дозволяє бачити в людях більше, ніж вони проявляють в 

діяльності або демонструють; безінерційністю і 

„протокольністю‖ мислення...‖ (44; с. 46-47). 

Соціально-психологічний аспект проблеми формування 

морально-духовних якостей майбутнього керівника 

педагогічного колективу полягає в його залученні до 

різнобічної педагогічної і соціально-культурної інформації, 

формування в нього ставлення до наукових знань не лише як 

до соціально-культурної цінності, що є основною рушійною 

силою соціального і науково-технічного прогресу, а й як до 

найважливішої сфери духовного виробництва і духовного 

життя особистості та суспільства. 

Формування у студента науково-пізнавальних потреб і 

позитивного ставлення до наукових знань залежить від 

багатьох чинників та педагогічних умов. Серед кардинальних 

напрямків оптимізації вузівського навчально-виховного 

процесу можна виділити: поєднання гуманізації й 

демократизації навчання з розширенням і регламентацією 

самостійної роботи студента, надання йому можливості хоча 

б часткового вибору змісту навчання у відповідності до його 

індивідуальних особливостей, здібностей, ціннісних і 

професійних орієнтацій; розробку і удосконалення системи 

діагностики навчальних досягнень і вихованості студентів. 

Потяг студента до знань соціокультурного і гуманітарного 

характеру свідчить про наявність в нього певного спектру 

духовних інтересів і потреб, які необхідно розвивати. 

Оскільки вони є важливою первинною передумовою 
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морально-духовного зростання майбутнього лідера-

керівника. 

Саме на засадах духовності виникає демократичний стиль 

управління, справедливе, неупереджене ставлення керівника 

до підлеглих, на якому грунтується його справжній 

авторитет. Багато дослідників, аналізуючи морально-етичні 

аспекти управління, звертають увагу на проблему 

різнобічності стилів управління і їх впливу на формування 

авторитету керівника. В спеціальній літературі виділяються 

демократичний, колегіальний, автократичний, офіціально-

діловий, дипломатичний, конструктивний, демонстративний, 

авральний та ліберальний стилі управління. Частково вони 

тією, чи іншою мірою притаманні кожному керівникові 

педагогічного колективу, але соціальний досвід і педагогічна 

практика переконливо доводять, що авторитаризм в 

управлінні є несумісний з демократизацією системи освіти.  

Авторитаризм керівника за своєю сутністю є аморальним, 

бо він принижує особистість, породжує і культивує серед 

підлеглих страх, підлабузництво, окозамилювання, приписки, 

навмисне приховування від структур управління об’єктивної 

інформації про стан функціонування соціально-педагогічної 

системи, що нерідко призводить до помилкових 

управлінських рішень і визначення невірних стратегічних 

пріоритетів реформування системи освіти. Авторитарні 

методи управління заважають утворенню атмосфери 

творчості, відкритості, прозорості соціальних і моральних 

відносин в системах управління, які виступають одними з 

найголовніших критеріїв демократизації суспільства. 

Соціально-педагогічна практика і спостереження свідчать, 

що професійна некомпетентність в управлінні вимушує 

керівника діяти з власної прагматичної точки зору, не 

дотримуючись вимог соціальної нормативної етики, навіть 

застосовуючи метод інтриги. „Головне в інтризі, - зазначає Е. 

С. Жаріков, - вміння мислено сконструювати, а потім 
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реалізувати на практиці ситуації, за яких люди стають 

примушеними діяти певним чином. Іноді навіть не 

запідозрюючи, кому і навіщо ці дії потрібні... Сполучення 

командних методів з маніпулюванням особистостями 

принципово неприпустимо в нашому суспільстві. Воно є 

неприпустимим з позиції соціальної справедливості... 

„Керівництво‖ такого типу є, в кінцевому рахунку, просто 

антинаукове. Бо наука потребує скоріше створення умов для 

прояви ініціативи і творчих здібностей людей, ніж віддавання 

команд‖ [44; с. 13-15].  

Моральність майбутнього керівника педагогічного 

колективу полягає, насамперед, в його силі, професійній 

компетентності, а не в його слабкості. Керівник 

педагогічного колективу має бути неповторною, унікальною, 

цікавою, привабливою і, водночас, вольовою людиною, вміти 

приваблювати до себе учнів і педагогів своїм 

професіоналізмом і високою, різнобічною духовністю, 

залучаючи їх до реалізації цікавих педагогічних задумів, ідей 

і проектів. Виходячи з аналізу проблеми формування 

морально-духовних якостей майбутнього керівника 

педагогічного колективу, важливо підкреслити, 

що зазначений педагогічний процес торкається майже всіх 

сфер управлінської діяльності, тому його оптимізація 

потребує комплексного вирішення на теоретико-

методологічному, соціально-психологічному і педагогічному 

рівнях.  

Теоретичні та методичні проблеми формування морально-

духовних якостей керівника педагогічного колективу за 

змістом повинні розроблятись з урахуванням специфіки 

управлінської діяльності в системі освіти і трансформаційних 

процесів, що відбуваються в суспільстві. 

Важливою методологічною вимогою організації 

виховного процесу студентської молоді є аналіз об’єктивно 

існуючої системи протиріч між жорсткими законами ринку і 
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посиленням ролі моральних та педагогічних чинників, 

спрямованих на досягнення соціальної стабільності, 

поступального розвитку нашого суспільства, його входження 

у світову спільноту. 

У формуванні морально-духовних якостей майбутнього 

керівника педагогічного колективу велике значення мають 

підвищення його загальної культури мислення, тезаурусу 

утворення позитивного, оптимістичного сприйняття світу і 

віри в людину, в її необмежені можливості щодо засвоєння 

вічних моральних і соціально-культурних цінностей, в її 

здатність до творчості і морально-естетичного 

самовдосконалення. 
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РОЗДІЛ VI. 
 ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ЗДОРОВ’Я І ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 

 

6.1. Форування морально-психологічного здоров’я 

особистості у контексті синергетичної теорії  

А. Маслоу 

Залучення майбутніх учителів до здорового способу 

життя в сучасних умовах набуває особливого значення, 

оскільки здоровий спосіб життя виражає часткове морально-

етичне ставлення особистості вчителя до самого себе, своєї 

фізіологічної сутності та особистісної моральної 

досконалості. Пропаганда здорового способу життя у 

навчально-виховних підсистемах є одним з найголовніших 

завдань реформування і удосконалення системи освіти і 

покращення підготовки педагогічних кадрів, бо вчитель з 

послабленим станом здоров'я навіть при достатньо високій 

дидактичній підготовці не може виконувати свій 

професійний обов'язок у відповідності до сучасних соціально 

складних умов.  

Вирішення зазначеної проблеми надасть можливість 

подолати такі негативні явища серед студентської і уч-

нівської молоді, як соціальна апатія, лінощі, песимізм, 

байдужість до свого здоров'я, зловживання алкогольними 

напоями, токсикоманія та наркоманія, культ жорстокості та 

насильства що притаманні деякій частині студентської 

молоді та юнацтву. 

Якщо вчитель не дотримується здорового способу життя, 

то він не може бути взірцем моральної та фізичної 

досконалості для учнів. Здоровий спосіб життя є 

багатофакторною системою, на яку впливають різноманітні 

об'єктивні і суб'єктивні чинники. До об'єктивних чинників 

можна віднести умови життєдіяльності студента, 

загальноприйнята система цінностей, соціальних і моральних 
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норм поведінки, звичаї, традиції, елементи національної та 

загальної культури. 

Не менш важливими елементами залучення майбутнього 

вчителя до здорового способу життя є суб'єктивні чинники, 

це загальний рівень моральної культури і освіти, система 

особистісно значущих цінностей і ціннісних орієнтацій, 

рівень пізнавальних і морально-естетичних потреб, інтересів, 

розвиток вольової сфери тощо. 

Організація педагогічної системи, спрямованої на 

виховання потреби в здоровому способі життя, може бути 

успішною за умов, коли, по-перше, вона буде створена як 

взаємопов'язане комплексне утворення, що не суперечить 

природним закономірностям фізіологічного і соціально-

культурного розвитку людини, а йде в його руслі, 

доповнюючи і удосконалюючи функціонування природних 

процесів і підсистем. По-друге, в залученні майбутнього 

вчителя до здорового способу життя вирішальну роль 

відіграє потребносно-мотиваційний компонент, який 

зосереджує в собі основні рушійні механізми його поведінки 

і життєдіяльності. 

Усвідомлена соціально значуща мотивація поведінки 

особистості є одним з найголовніших критеріїв її морально-

психологічного розвитку, як найголовнішої передумови 

дотримання здорового способу життя. В свою чергу, система 

формування моральної культури майбутніх учителів має бути 

спрямованою на досягнення злагоди особистості не лише з 

довкіллям, а й по відношенню до себе. Саме вивченню цих 

складних процесів присвячена значна частина 

антропологічних пошуків А. Маслоу. Він одним з перших 

довів, що внутрішня саморегуляція поведінки людини 

значною мірою залежить від узгодженості її мотиваційної 

сфери і від збалансованості, синергетичності свідомих і 

надсвідомих, мотивованих і немотивованих елементів 

поведінки. 
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Теорія мотивації поведінки, що розроблена А. Маслоу, 

будується на розкритті об'єктивного природного потенціалу 

людини. Долаючи обмеженість біхевіорістичного 

трактування людини, що відкидало роль свідомості в її 

поведінці, А. Маслоу аналізує особистість як складну, 

психологічно структуровану і, водночас, синергетично 

взаємопов'язану цілісну природну систему і на цьому 

підґрунті розкриває її розвиваючий потенціал. 

Провідним елементом і запорукою фізіологічного і 

психологічного здоров'я людини є задоволення її базових 

потреб, що мають свою ієрархію і взаємозумовленість. «Так, 

потреба в безпеці, — зазначає він, — є сильнішою ніж 

потреба в любові..., фізіологічні потреби (які, в свою чергу, 

також мають свою ієрархічну структуру) сильніші, ніж 

потреби в безпеці, які сильніші від потреб в любові, що, в 

свою чергу, сильніші від потреб у повазі, які сильніші від 

такої унікальної потреби, яку ми назвали потребою в 

самоактуалізації» [69, с. 108]. 

З погляду формування потреби особистості в здоровому 

способі життя, А. Маслоу визначає таку систему 

закономірностей: ‖чим вище потреба, тим вона є менш 

наполегливою для нужд виживання...,» але «існування на 

рівні вищих потреб зумовлює більш високу біологічну 

продуктивність, більшу тривалість життя, зниження 

захворювань, покращення сну, апетиту тощо... Задоволення 

вищих потреб має значення як для охорони життя, так і для 

розвитку особистості» [69, с. 109]. Отже потребу в здоровому 

способі життя можна віднести до розряду вищих потреб, але 

її активний дійовий вплив на особистість можливий за умови, 

коли задоволені потреби більш нижчого ґатунку, що пов'язані 

з елементарним виживанням людини. Якщо за певних 

обставин вищі потреби є менш актуальними і особистісно 

значущими, то знижується і загальна мотивація здорового 

способу життя. 
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Залучення майбутнього вчителя до здорового способу 

життя вимагає не лише задоволення елементарних 

фізіологічних потреб, а й виховання широкого спектру 

духовних потреб і прагнення до їхнього задоволення. 

Досліджуючи антропологічну сутність людини, А. Маслоу 

звертає увагу на те, що у кожної особистості від природи 

закладений великий потенціал для духовного і морального 

зростання, і хоча прагнення людини до усвідомлення і 

задоволення вищих потреб призводить до стійкого 

індивідуалізму, він, в свою чергу, не заважає любити інших, 

адже «люди, що живуть на рівні самоактуалізації, водночас 

відчувають найсильнішу любов до людства і досягають 

вищого рівня унікальної своєрідності» [69, с. 111]. 

Духовне зростання особистості та формування її 

характеру, А. Маслоу пов'язує не лише із задоволенням 

потреб первинного характеру, а й соціальних потреб — в 

безпеці, любові, захисті, повазі, відчутті своєї значущості. 

Чим більш розвинені і задоволені соціальні і моральні 

потреби особистості, тим більш сприятливі умови 

утворюються для її психологічного здоров'я. «Коли ми 

визначаємо життєвий шлях своїх дітей, — підкреслює 

А. Маслоу, — у нас є підстави спитати: яка відносна частота 

здоров'я за умови задоволення і яка ця частота при наявності 

фрустації? Інакше кажучи, як часто люди приходять до 

здоров'я через аскетизм, через відречення від базових потреб, 

через дисципліну і через загартовування у вогні фрустації, 

трагедії і нещастя? ...емпіричне дослідження цілком здорових 

людей показує, що вони одночасно володіють безмірним 

індивідуалізмом і здоровим егоїзмом, з одного боку, 

проявляючи найвищу ступінь співстраждання і альтруїзму — 

з іншого» [69, с. 88]. 

Моральне і психічне здоров'я особистості залежить від її 

захищеності і віри в свої потенційні можливості. Потреби 

людини завжди пов'язані не лише з системою її цінностей, а й 
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з установкою на досягнення особистісно значущих цілей, 

досягнення яких утворює бажаний тип відносин з іншими. 

Якщо цього не відбувається, то виникає розлад всіх інших 

морально-психологічних підсистем — виникає розчарування, 

образа, зневіра в потенційну порядність інших людей, що в 

кінцевому результаті призводить до погіршення 

психологічного і фізіологічного стану особистості. 

Аналізуючи вплив потребносно-мотиваційної сфери 

людини на стан її здоров'я, А. Маслоу наголошує на тому, що 

найбільш значущими і провідними базовими потребами, 

незадоволення яких призводить до різних розчарувань, 

порушення морально-психологічної рівноваги людини і 

стану її здоров'я є потреба в любові, безпеці і повазі. За своєю 

соціальною сутністю ці потреби містять великий морально-

психологічний потенціал, а їхнє задоволення створює 

«наслідки, які можна визначити як бажані, позитивні, здорові, 

або ті, що призводять до самоактуалізації... Ці наслідки 

полягають в тому, що здоровий організм сам здатний 

вибирати і прагнути до тих умов, які дозволяють йому 

зробити цей вибір», — підкреслює А. Маслоу [69, с. 104]. З 

цього випливає, що проблема здоров'я особистості торкається 

не лише морально-психологічного клімату її життєдіяльності, 

від типу відносин з іншими, а й від її здатності зробити 

вірний вибір, що в кінцевому результаті сприятиме зміні цих 

стосунків і стилю життя на краще. 

А. Маслоу неоднозначно оцінює вплив соціально-

культурного середовища на стан здоров'я людини. 

Аналізуючи систему оцінок відносно до типів зв'язків між 

культурою і особистістю, і між її соціальною та 

індивідуально-психологічною сутністю, не заперечує 

позитивного впливу естетичного компоненту культури на 

здоров'я людини. Задоволення естетичних потреб, що стали 

базовими, зміцнює морально-психологічний стан людини. 

«Деякі люди, — зазначає він, — хворіють (специфічним 



 

 201 

чином) від неподобства і виліковуються від оточення з 

прекрасним; вони пристрасно прагнуть до прекрасного, і це 

прагнення може вгамувати лише краса. Це явище 

спостерігається у здорових дітей майже скрізь» [69, с. 72]. 

Поряд з позитивним впливом естетичного компоненту на 

здоров'я людини, А. Маслоу звертає увагу на те, що 

«культурні норми» певною мірою порушують її внутрішню 

природну цілісність. Це втручання негативно впливає на її 

самопочуття, оскільки «особистість, яка з готовністю уступає 

силам культури, що її знівечують (тобто добре адаптована 

особистість), іноді буває менш здоровою, ніж 

правопорушник, злочинець або людина, яка страждає від 

неврозу, реакції яких можуть показувати, що в них є 

достатньо мужності протистояти руйнуванню психологічного 

костяка» [69, с. 105]. 

З цих міркувань А. Маслоу висуває проблему 

невідповідності, застарілості функціональної спрямованості 

соціальних інститутів виховання щодо природної сутності 

людини, яку вони частково піддають руйнації. Покращення 

стану суспільства і самої людини він, насамперед, вбачає в 

гуманізації суспільного виховання, висловлюючи думку про 

те, що «освіта, закон, релігія... повинні охороняти, пестити і 

заохочувати прояву і задоволення інстинктивних потреб в 

безпеці, любові, самоповазі і самоактуалізації. Причому 

названі інститути повинні відноситись до цього як до однієї з 

своїх функцій» [69, с. 106]. Проблему здоров'я людини 

А. Маслоу пов'язує з її соціальною сутністю і типом 

відносин, що утворились між особистістю і її оточенням, 

оскільки задоволення базових потреб в любові, безпеці, 

повазі може утворитись лише в процесі сумісної діяльності і 

спілкування. 

Добрі, високоморальні відносини між людьми, на думку 

А. Маслоу, є ті, що сприяють відчуттю належності 

особистості до певної групи безпеки, самоповаги, що 
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призводить до самоактуалізації людини, повному розкриттю 

її найкращих потенційних природних можливостей і задатків. 

Стосунки, що суперечать і наносять шкоду самоактуалізації 

людини, повному використанню її можливостей, здібностей і 

таланту, він відносить до поганих і недосконалих. 

Наголошуючи на тому, що любити і бути любимим є 

неосяжне джерело людської насолоди і найвищою цінністю, 

що сприяє духовному і психофізіологічному оздоровленню 

людини, А. Маслоу, поряд з цим, висуває проблему 

пригнічення природного потягу людини до любові «нашою 

культурою», тобто стереотипами мислення, нормами, 

оцінювальними судженнями. «Відкрита проява любові, — 

зазначає він, припускається в надмірно обмеженому колі 

взаємовідносин і навіть в цих випадках ми знаємо як легко ці 

відносини защемляються і змішуються зі свідомістю 

провини, захисною позицією, грою і боротьбою за лідерство» 

[69, с. 157]. Маслоу ставить питання про те, що елементи 

культури, якщо вони розвиваються на застарілих засадах, або 

стихійно, не завжди сприяють налагодженню задовільних 

відносин між людьми. Добрі стосунки, на його думку, 

необхідно розглядати як найголовнішу умову психотерапії, 

як «засіб донесення основних психологічних ліків, в яких 

мають потребу всі люди» [69, с. 158]. Тобто проблема 

здоров'я людини значною мірою залежить від міри 

гуманності моральних відносин, що утворились між 

людиною і її найближчим соціальний оточенням, людиною і 

суспільством в цілому. 

Самоактуалізовані особистості є носіями елементів 

культури, але водночас, на думку А. Маслоу, вони деякою 

мірою зберігають автономність по відношенню до 

загальноприйнятих соціальних норм, не сприймають їх як 

цінними і значущими, оскільки більшість з них не відповідає 

вимогам універсальності, досконалості і гуманності по 

відношенню до розкриття позитивної людської сутності. 
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«Наше суспільство, — пише А. Маслоу, — яке можна 

вважати далеким від досконалості, явно наносить на своїх 

членів цілий ряд обмежень. В тій мірі, в якій вони вимушені 

зберігати свої маленькі таємниці, поборюючи спонтанні 

збудження, вони перешкоджають розкриттю власного 

потенціалу. Оскільки лише небагато з індивідів можуть 

зберегти здоров'я в нашій культурі (як, напевно, і в любій 

іншій), здорові люди залишаються одинокими на свій лад і 

також не досягають вищої самоактуалізації» [69, с. 207]. На 

основі розробки теорії самоактуалізації особистості, 

А. Маслоу доходить висновку, що в тій мірі, в якій є 

недосконалим суспільство, недосконалою є і людина. 

Аналізуючи проблему взаємозумовленості психічного і 

фізичного здоров'я людини, А. Маслоу розглядає невроз не 

лише як патологічний стан, а як «своєрідний рух людини 

вперед, до здоров'я, до розкриття і реалізації свого людського 

потенціалу, рух незграбний, слабкий і несміливий, що 

породжений не мужністю, а страхом» [68, с. 38]. Виходячи з 

того, що від природи у кожної людини закладений потяг до 

здоров'я, розвитку і актуалізації, і що далеко не кожна 

людина реалізує свій потенціал, А. Маслоу ставить доречне 

запитання: «Що нам в цьому заважає?». Відповідаючи на 

нього, він звертає увагу на те, що в суспільстві, нажаль, 

домінує орієнтація людини на середньостатистичні 

показники, що видаються за норму, а насправді їх необхідно 

розглядати як хворобу або каліцтво. 

А. Маслоу взагалі заперечує існування цілком досконалої 

особистості. «Можна знайти добропорядних людей, — 

зазначає він, — дуже гарних, майже великих. У світі існують 

творці, пророки, мудреці, святі, сподвижники. Це надає нам 

право вірити в майбутнє, нехай навіть ці люди зустрічаються 

вкрай рідко, в одиничних екземплярах. І поряд з цим, навіть 

ці люди іноді можуть бути нудними, егоїстичними, 

гнівливими, подразливими або подавленими. Щоб уникнути 
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розчарувань в представниках людської раси, треба 

насамперед позбавитись ілюзії стосовно цього» [69, с. 208-

209]. Людину і суспільство, на його думку, треба сприймати 

такими, якими вони постають перед нами зі своїми 

перевагами, унікальностями, вадами і недоліками, тобто 

треба бачити світ з позицій морального оптимізму. 

Походження «класичної» моральності, що зародилась, з 

одного боку, в надрах жорстокої боротьби людства за 

лідерство і виживання, та досягнення моральної цнотливості 

— з іншого, А. Маслоу пов'язує з незадоволенням і 

несприйняттям людиною оточуючої дійсності, з надмірним 

суб'єктивним загостренням проблем, які об’єктивно не 

містять в собі принципової  соціально-етичної значущості. 

«Значна частина так званих моралі, етики і життєвих 

цінностей, — пише він, — в дійсності є побічний продукт 

всепроникаючої психопатології більшості» [69, с. 209]. 

Маслоу розглядає мораль, насамперед, з позиції її 

оцінювальної, контрольної і каральної функцій, які 

пригнічують людину, порушуючи її природну сутність. 

Виходячи з цих позицій, він доходить висновку, що 

розбіжність в оцінці системи загальнолюдських моральних 

цінностей з позиції різних соціальних спільнот провокує 

соціальні непорозуміння і конфлікти там, де об'єктивно для 

них немає ніяких підстав. Саме усвідомлення людиною 

системи соціально-демографічних, етнічних, політичних, 

релігійних, рольових різниць, на думку А. Маслоу, «слугує 

добрим підґрунтям для прояви тревоги, страху, ворожості, 

агресії, ревнощів і надмірної пильності». Але, водночас, для 

самоактуалізованої особистості «ці різниці вже не призводять 

до таких наслідків, оскільки наші підопічні схильні 

проявляти інтерес до різниць, а не боятись їх» [69, с. 210]. 

А. Маслоу не схиляється до думки про те, що мораль за 

своєю сутністю може бути гуманістичною і виконувати 

регулятивну і узгоджувальну функції, які можуть бути 
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спрямовані на досягнення соціальної злагоди і порозуміння, 

не порушуючи соціально-культурний, етнічний, соціально-

політичний і соціально-демографічний суверенітет 

особистості . 

Порушення внутрішньої цілісності людини, що 

проявляється в об'єктивно існуючій системі протиріч 

А. Маслоу вважає основною причиною порушення 

природних механізмів психологічного здоров'я. Виходячи з 

вислову святого Августина: «Люби бога і роби, що 

побажаєш», А. Маслоу виводить дещо інший принцип: 

«Довіряй своїм спонуканням і будеш здоровим». Він 

доводить, що задоволення самоактуалізованої особистості 

є не позбавлення від деяких рис характеру, які суперечать 

традиційним соціальним вимогам і стандартам поведінки, 

не відмова від природного, а гармонія природного і 

соціального в людині. «Суперечності між егоїзмом і 

альтруїзмом, — зазначає він, — повністю зникають у 

здорових людей, оскільки в принципі кожна дія є 

альтруїстичною і егоїстичною. Нашим підопічним 

притаманна одночасно висока духовність і чуттєвість до 

такого ступеня, що сексуальне задоволення стає для них 

провідником у світ духовного, світ «релігійного». 

Виконання обов'язку не можна протиставити задоволенню, 

а роботу — грі, якщо виконання обов'язку саме по собі є 

задоволенням, а робота — грою, якщо люди шукають 

задоволення у виконанні своїх обов'язків і відчувають від 

цього особисте щастя» [69, с. 211]. 

Відчуття обов'язку як особистої потреби, задоволення 

якої призводить до щасливого буття, є найвищим типом 

етичної досконалості особистості. За цих умов 

встановлюється гармонія між раціональною, чуттєвою і 

вольовою сферами людини у їх природній та соціальній 

єдності, оскільки соціальні процеси також, розвиваються за 

об'єктивними законами природи соціуму. Хоча ця 
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проблема містить в собі безліч невирішених питань, 

особливо тих, що стосуються ієрархії синергетичної 

взаємодії природних і соціальних закономірностей і 

підсистем, що впливають на психічне здоров'я людини. 

А. Маслоу не заперечує теорію З. Фрейда, яка 

спрямована на виявлення ірраціональних, антагоністичних 

по відношенню до людської свідомості чинників, що 

призводять до психічних захворювань, але він зробив 

спробу вивчити об'єктивні і суб'єктивні чинники психології 

здоров'я. «Хворі люди, — підкреслює А. Маслоу, — 

створені «хворою» цивілізацією; напевне, «здорових» 

людей створює «здорова» цивілізація. Але не менш 

наближене до істини й інше: «хворі» люди роблять 

цивілізацію ще більш «хворою», а «здорові» — роблять 

свою цивілізацію більш «здоровою». Покращення здоров'я 

людини — є одним з підходів до створення кращого світу... 

Усвідомлена спроба зробити себе більш чесною людиною є 

відносно легкою справою; набагато важче вилікуватись від 

нав'язливої ідеї або манії" [71, с. 29]. Синергетична 

концепція формування потреби у здоровому способі життя, 

що розроблена А. Маслоу, є значним внеском у вирішення 

проблеми оздоровлення суспільства засобами психічної і 

моральної корекції в системі охорони здоров’я, освіти і 

виховання. В умовах реформування система освіти у 

відповідності до світових стандартів, ідей демократії і 

соціального гуманізму теоретичні надбання А. Маслоу 

мають безцінне значення і потребують подальшого 

дослідження. 

 

6.2. Формування потреби вчителя 

в здоровому способі життя 

Необхідність формування здорового способу життя серед 

майбутніх педагогів об'єктивно зумовлена загостренням 

екологічних проблем, посиленням урбанізаційних процесів, 
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що пов'язані з відривом людини від природних умов і 

чинників життєдіяльності. Демократизація соціальних 

процесів вимагає від системи освіти посилення виховної 

функції, активізація якої неможлива без досягнення 

належного рівня морально-духовного, інтелектуального і 

фізичного розвитку майбутнього вчителя. 

В сучасних наукових розробках є чимало підходів щодо 

вирішення проблеми залучення особистості до здорового 

способу життя. Ця проблема досить досконало вивчена на 

соціологічному, філософському та медико-біологічному 

рівнях, але, з погляду сьогодення, в її вирішенні провідним 

елементом є сама людина, її ставлення не лише до системи 

моральних цінностей, а й до самої себе, усвідомлення своєї 

самоцінності, здатності до об'єктивної самооцінки, наявності 

високого рівня самосвідомості, моральної рефлексії, 

культури почуттів і вольових якостей. Ці напрямки 

дослідження проблеми здорового способу життя 

залишаються ще недостатньо розробленими. 

Соціально-філософські проблеми залучення особистості 

до здорового способу життя знайшли відображення в таких 

напрямках, як вивчення впливу новітніх наукових технологій 

на здоров'я людини (Р. А. Араб-огли, Г. Г. Беляєва, 

І. І. Брехман, Д. У. Ністрян), формування здорового способу 

життя в умовах урбанізації (П. В. Елохін, А. В. Прохоров, 

К. Е. Розлогов, В. Д. Рузин), нетрадиційні форми 

оздоровлення як засіб антропоекологічної адаптації і 

еволюції техносфери (М. М. Візітій, Н. С. Ілларіонов, 

Н. В. Ілларіонова, Л. С. Нечепоренко), спортивна діяльність і 

фізична культура (С. І. Горчак, М. К. Мамардашвілі, 

В. Л. Мамчуренко, М. В.Шамановська). 

Особлива увага приділяється аналізу дефініції здорового 

способу життя, більшість авторів здоровий спосіб життя 

розглядають у контексті прояви соціального в 

індивідуальному. На думку С. І. Горчака, здоровий спосіб 
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життя відображає діяльність, спрямовану на „оздоровлення 

умов життя — праці, відпочинку, побуту — з метою більш 

досконалого виконання індивідом його людських функцій. З 

одного боку, це форма способу життя, з іншої — умова, що 

сприяє розвитку інших форм і проявів образу життя‖ [35, с. 

21]. Але, водночас, С. І. Горчак заперечує спроби розглядати 

здоров'я лише як прояву соціальної форми руху матерії, не 

враховуючи біологічних основ детермінованості цілісної 

життєдіяльності організму людини. 

С. І. Горчак розглядає здоровий спосіб життя як цілісний 

спосіб життєдіяльності людей, спрямований на гармонійну 

єдність фізіологічних, психічних і трудових функцій. Він 

зумовлює можливість повноцінної участі людини в 

різноманітних видах соціального життя [35, с. 35-36]. Такий 

підхід можна вважати методологічно виважений, оскільки 

здоровий спосіб життя передбачає не лише зміцнення 

здоров'я і забезпечення довголіття, а й активну пізнавальну, 

соціально-культурну і творчу діяльність як передумову 

самореалізації людини. 

Виходячи з концептуальних положень вчених далекого 

зарубіжжя, Л. Г. Матрос аналізує проблему здорового 

способу життя в контексті "якості життя". З її погляду, ця 

проблема "спирається, по-перше, в розробку науково-

обґрунтованих критеріїв цілеспрямованого впливу на всі 

групи матеріальних і духовних потреб; по-друге, у 

формуванні, розвитку потреби в здоров’ї" [72, с. 104]. Таким 

чином, проблема здорового способу життя спирається 

насамперед на розвиток потребносно-мотиваційної сфери 

особистості, де потреби і інтереси розглядаються як провідні 

механізми ціннісного ставлення людини до себе і свого 

здоров'я як моральної цінності. 

Проблема здорового способу життя і її вирішення 

залежить від соціально-культурних і морально-духовних 

чинників, які характеризують стан освіти, виховання і 
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самовиховання людини. Російські вчені констатують, що 

"нагайною психолого-фізіологічною і педагогічною 

проблемою є повернення статусу освітніх закладів, як закла-

дів, що покликані вирощувати психічно і фізично здорових 

громадян, формувати в учнів потреби в гарному здоров'ї, 

вчити відповідально ставитись не лише до власного здоров'я, 

а й до здоров'я інших людей, а також до охорони 

навколишнього середовища. В процесі особистісно 

орієнтованого навчання найбільш значущою постає 

комплексна індивідуальна психофізіологічна і функціональна 

діагностика, що використовується не для оцінки тих 

здібностей школярів, що вони мають..., а для спрямування 

освіти на підтримку і розвиток різноманітних можливостей 

учня через процес його співробітництва з дорослими і 

однолітками" [47, с. 5]. 

Отже, проблема формування здорового способу життя 

розглядається з позиції гармонізації особистості стосовно 

свого ―Я‖ і з довкіллям, наполягається на тому, що здоров'я є 

насамперед "процес гармонійної взаємодії соціального і 

біологічного в людині, що забезпечує її стійкість у взаємодії з 

навколишнім середовищем" [72, с. 42]. В цілому такий підхід 

є традиційний і виважений, оскільки причиною більшості 

захворювань є підвищена реактивність особистості на 

соціальні підразники, що пов’язана з конфліктними 

ситуаціями та непорозуміннями. Будь-які відхилення в стані 

здоров'я людини завжди в певній мірі провокуються 

негативними наслідками зовнішніх впливових дій, які 

можуть бути зумовлені природними та соціальними 

чинниками. Тому проблема залучення особистості 

майбутнього вчителя до здорового способу життя має не 

стільки чисто фізіологічне, але й морально-психологічне та 

соціокультурне походження.  

Вирішення зазначеної проблеми необхідно розглядати 

комплексно, виділяючи найбільш пріоритетні концептуальні 
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напрямки. "Суттєвим завданням, яке потребує концептуаль-

ного вирішення, є створення інтегрального підходу до 

дослідження людини як біоенергетичної системи, що 

створена на основі єдності екологічних і небіологічних 

процесів, встановлення їх глибокої аналогії. В цьому 

інтегративному контексті людина постає у вигляді цілісності 

як у самій собі, так і у зв'язаності з її природним, соціальним, 

духовним" [47, с. 14]. 

Розглядаючи культуру здоров’я як складову частину 

загальної культури особистості, О. Г. Бурова акцентує увагу 

на естетичному компоненті залучення особистості до 

здорового способу життя, оскільки  "здоров'я нерозривно 

пов'язане з поняттям про красу. Гармонія природних і 

соціальних якостей особистості, єдність фізичних і психічних 

процесів, їхня досконалість — усе це є красою... Здоровий 

спосіб життя... спрямований на гуманізацію і активізацію 

людської діяльності, удосконалення індивідуальних якостей 

особистості" [23, с. 17]. 

Як показав аналіз літератури, зазначеній морально-

етичній проблемі приділяється значна увага, але потребують 

подальшого дослідження питання впливу моральних 

чинників на цей процес. Зокрема потребує розробки 

проблема співвідношення емоційно-почуттєвого, 

інтелектуального і вольового компонентів, що забезпечують 

прагнення майбутнього вчителя до здорового способу життя, 

впливу оцінювальних суджень та ціннісних орієнтацій 

майбутніх учителів на формування психологічної установки 

щодо здорового способу життя.  

Аналіз морально-духовного компоненту у формуванні 

життєвого пріоритету здоров'я майбутнього вчителя, його 

дійової позиції, спрямованої на дотримання здорового 

способу життєдіяльності вбачається як одна з найскладніших 

етичних проблем виховання студентської молоді. Морально-

духовний компонент розвитку особистості майбутнього 
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вчителя є однією з основних передумов формування 

здорового способу життя, оскільки він торкається багатьох 

важливих сторін людської діяльності. Така закономірність 

зумовлена декількома обставинами. 

По-перше, моральність, як особиста якість майбутнього 

вчителя, передбачає дотримання моральних вимог не лише у 

розвитку стосунків з іншими (діяти доцільно, гуманно, 

справедливо), а й у відношенні до самого себе. Якщо вчитель 

не здатний самостійно планувати свою діяльність, вносити 

позитивні зміни в свою поведінку і звички, то це свідчить про 

низький рівень його загального морального розвитку.  

З причини хибного виховання і низького рівня морально-

психологічної підготовки вчитель буває нездатний 

забезпечити належний морально-духовний комфорт у своїй 

професійній діяльності. Він витрачає занадто багато 

енергетичних зусиль на подолання різних перешкод і 

негараздів педагогічної практики, що утворюються на 

підґрунті внутрішньої невпевненості, розгубленості і 

неорганізованості. Такий стан виникає як наслідок природних 

негативних особливостей характеру, що культивуються і 

загострюються в морально несприятливих умовах шкільного 

колективу. 

По-друге, важливою особливістю морально-духовного 

розвитку майбутнього вчителя є формування широкого 

спектру його естетичних потреб і, зокрема, потреби у власній 

духовно-естетичній, внутрішній і зовнішній досконалості, 

бажання бути красивим, сильним, енергійним і дійовим. 

Розвиток потреби в духовно-естетичній досконалості є 

важливою педагогічною умовою оволодіння майбутнім 

вчителем елементами здорового способу життя. 

По-третє, розвиток морально-духовних якостей 

майбутнього вчителя має великий вплив на утворення не 

лише системи морально-регулятивних механізмів його 

поведінки (совість і обов'язок), а й механізмів психологічної і 
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психофізіологічної саморегуляції, які ще недостатньо вивчені 

і потребують подальшого дослідження. Адже практика 

свідчить про те, що розлади природних механізмів 

фізіологічної саморегуляції людини здебільшого виникають 

як наслідок порушення і розбалансованості її психічних 

процесів і систем. 

По-четверте, морально-духовний розвиток майбутнього 

вчителя торкається дуже важливої сфери його 

життєдіяльності та поведінки, а саме — гносеологічно-

пізнавального компоненту свідомості. Хоча знання і 

загальний інтелектуальний розвиток особистості не можна 

розглядати як гарант дотримання здорового способу життя, 

але знання, що слугують духовному становленню і розвитку 

людини можна вважати важливим елементом її 

валеологічного виховання. 

Важливу роль в зміні ментальності майбутнього вчителя 

мають відігравати знання гуманітарного і, особливо, 

культурологічного характеру, тобто знання, що стосуються 

особистісної духовної і фізичної культури: раціонального 

використання вільного часу, культури здоров'я і здорового 

способу життя в їх історико-етнічному аспектах, 

соціокультурних ідей, вірувань, традицій, оздоровчих систем 

тощо. 

За останній час з'явилось багато літературних джерел, в 

яких розкриваються різні оздоровчі системи. Як показує 

безліч спостережень і досліджень їх корисність для 

покращення і зміцнення здоров'я не викликає сумніву. Але 

освоєння і захоплення хоча б певною оздоровчою 

технологією для переважної більшості майбутніх учителів ще 

не стало нормою життя. Отже оволодіння вчителем основами 

здорового способу життя в значній мірі зумовлене 

засвоєнням його соціокультурної самоцінності, що пов'язане 

з підвищенням особистісної, внутрішньої морально-духовної 

культури. Розвиваючи духовний потенціал, тезаурус, 
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культуру мислення, розширюючи морально-естетичні 

потреби, майбутній вчитель стає все більше спроможний до 

об'єктивного пізнання світу, сенсу життя і свого 

внутрішнього ―Я‖. 

Духовність як особиста якість людського буття найбільш 

за все сприяє самопізнанню, завдяки якому майбутній 

вчитель краще усвідомлює свою унікальність, неповторність 

і соціальну самоцінність. Внутрішня духовність в широкому 

розумінні спонукає вчителя до більш об'єктивного 

самоаналізу і самооцінки не лише своїх моральних, 

естетичних і інтелектуальних якостей, а й рівня свого 

фізичного розвитку і стану здоров'я, що спонукає його до 

зміни свого стилю життя, поведінки і діяльності на краще. 

Як свідчить аналіз дослідницьких бесід, переважна 

більшість майбутніх учителів орієнтована на покращення 

свого здоров'я при необхідності за допомогою послуг 

традиційної медицини та ліків, а не завдяки профілактиці 

через нетрадиційні, екологічно безпечні засоби оздоровлення: 

фізичні навантаження та вправи, водотерапія, фітотерапія, 

особиста гігієна тощо. 

Матеріали анкетування також свідчать, що більша 

половина майбутніх вчителів (51 %) не дотримуються 

здорового способу життя, лише частково дотримується 

29,1 %. Отже залучення до здорового способу життя має бути 

одним з провідних напрямків морально-етичної та суто 

професійної підготовки майбутнього вчителя, який має стати 

взірцем для наслідування з боку учнів. 

Специфіка педагогічної діяльності полягає в тому, що 

поряд з інтелектуальними зусиллями вона вимагає від 

вчителя високого морально-духовного, фізичного і 

психологічного потенціалу, щоб формувати учня як 

повноцінну, соціалізовану, морально і фізично досконалу 

особистість. У вирішенні цих непростих завдань від вчителя 

вимагається значна фізична витримка, наполегливість і 
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самовідданість. 

Дослідження показало, що на момент опитування 

майбутні вчителі оцінюють свій фізичний стан переважно 

позитивно, хоча 12,5 % опитаних стан свого здоров'я оцінили 

як незадовільний, 37,5 % — задовільний, 29,1 — гарний, 20,9 

— відмінний. Самооцінка стану здоров'я студентів свідчить, 

що вони страждають переважно від захворювань серцево-

судинної системи (51 %), та системи травлення (29,1 %). На 

запитання "Які чинники найбільш за все загрожують вашому 

здоров'ю‖, 81 % опитаних вказали на відсутність режиму 

харчування, сну і відпочинку, 25 % - погане харчування, 

33,2 % - забруднення навколишнього середовища, 16,6 % - 

шкідливі звички, 8,3 % - конфлікти з людьми, 4,1 % - погані 

погодні умови. 

Недотримання студентами режиму праці і відпочинку 

насамперед слід розглядати як проблему педагогічну, 

оскільки дотримання режиму, це якість, яка найбільш за все 

притаманна людині з високим рівнем моральної 

досконалості, вчинкової автономності, самоорганізації і 

моральної самовизначеності. Формування у майбутнього 

вчителя вмінь і навиків планування свого вільного часу 

можна розглядати як соціокультурну проблему, стрижневим 

елементом якої є виховання його морально-духовного 

потенціалу як одного з елементів особистісної моральної 

культури. 

Виходячи з аналізу проблеми активізації моральних 

чинників в залученні майбутнього вчителя до фізичного 

самовдосконалення і самовиховання, слід зазначити, що 

здоровий спосіб життя є не лише важливою морально-

етичною категорією, але й провідною етичною нормою, яка 

має бути притаманною повноцінному, відкритому, культурно 

досконалому суспільству. Ця норма повинна постійно 

впроваджуватись, підтримуватись, культивуватись системою 

освіти та іншими соціальними інститутами виховання як 
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найважливіша моральна і соціокультурна цінність. 

Формування потреби майбутнього вчителя у здоровому 

способі життя в значній мірі залежить від загального рівня 

його морально-духовної зрілості, розвитку морально-

естетичних потреб, моральної свідомості і вольових 

якостей. Духовні інтереси і потреби розширюють загальну 

потребносно-мотиваційну сферу майбутнього вчителя 

стосовно дотримання здорового способу життєдіяльності, 

слугують формуванню його потягу до більш раціонального 

використання вільного часу, планування і регламентації своєї 

життєдіяльності з метою розширення зовнішніх і внутрішніх 

морально орієнтованих оздоровчих чинників. 

Морально-духовний розвиток майбутнього вчителя 

необхідно розглядати як один з пріоритетних напрямків 

діяльності вищої школи, бо виховати повноцінну, 

соціалізовану, морально, інтелектуально і фізично досконалу 

особистість учня здатний лише вчитель з високим рівнем 

морально-естетичної і фізичної звершеності. 

Враховуючи об'єктивну тенденцію розширення впливу 

негативних чинників на суспільну мораль і стан здоров'я 

людини, в системі підготовки педагогічних кадрів слід 

розширити перелік навчальних курсів і спецкурсів, 

спрямованих на поліпшення валеологічної культури, 

морально-духовного, естетичного і культурологічного 

потенціалу вчителя. Необхідно розширити підготовку 

фахівців даного профілю з метою активізації функцій 

системи освіти стосовно морально-духовного розвитку 

майбутніх учителів і учнівської молоді . 

 

6.3. Морально-етичні чинники формування 

екологічної культури  вчителя 

Екологічна культура як сукупність моральних якостей 

особистості, що регулюють її відносини з природою 

створюється лише на підґрунті її загального інтелектуального 
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і морально-естетичного розвитку. Система соціально-

економічних відносин, що утворюється між людиною і 

природою як цілісний взаємопов'язаний процес має 

опосередковуватись моральними відносинами. Тільки за 

такої умови можливі позитивні зрушення у розв’язанні 

екологічних проблем, що турбують людство. Тому 

гармонізація відносин між людиною і природою, надання їм 

етичного сенсу і змісту має бути провідною метою 

формування екологічної культури вчителя. 

Утворення особистих якостей, що характеризують 

екологічну культуру вчителя необхідно розглядати як 

інтегративний цілісний процес, що передбачає не лише 

оволодіння поверхневими екологічними і етичними 

знаннями, а й розвиток загальної культури мислення, 

ознайомлення з науковими концепціями про взаємозв'язок 

природного і соціального, формування морально-естетичних 

почуттів і потреб. Саме за таких умов у вчителя утворюється 

потреба в захисті всього природного, що є в навколишньому 

середовищі, як одна з найголовніших етичних потреб 

людини. 

Розглядаючи проблему формування планетарного 

мислення особистості В. I. Вернадський наголошував на 

тому, що людина повинна зрозуміти: "вона не є випадковим і 

вільно діючим явищем, яке існує незалежно від (біосфери і 

ноосфери)", "...а наукові знання, що проявляються як 

геологічна сила і створюють ноосферу, не можуть 

призводити до результатів, які суперечать тому геологічному 

процесу, що створив людину" [27, c. 132-133]. На його думку, 

наукові знання, культура цивілізації, духовне життя людства 

не можна розглядати як невпорядковані стихійні процеси, що 

існують незалежно від природних процесів всесвіту. Тому 

формування екологічної культури студентської молоді слід 

розглядати в контексті інтелектуального і морально-

духовного життя суспільства. 
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У загальному контексті розробки проблем формування 

морально-етичних основ екологічної культури майбутніх 

учителів слід зазначити декілька напрямків: санітарно-

гігієнічний, який передбачає прищеплення особистості з 

раннього віку санітарно-гігієнічних знань, вмінь і навичок 

життєдіяльності в екологічно несприятливому середовищі; 

морально-естетичний, що спрямований на виховання почуття 

прекрасного у природі, цінування, шанування і примноження 

об'єктів природної краси; суто моральний аспект 

екологічного виховання має передбачати формування 

моральних почуттів, свідомості і потреб, що створюють 

передумови для гармонізації моральних відносин між 

майбутнім учителем і природою. 

Моральний аспект більш за все пов'язаний з розвитком 

інтелектуальної сфери особистості студента, але він повинен 

бути невід'ємною частиною процесу формування морально-

естетичних почуттів. Органічне поєднання світоглядних 

суджень і поглядів стосовно екологічних проблем, з 

високорозвиненою чуттєвою сферою вчителя по відношенню 

до природи утворює стійкі екологічні переконання в 

необхідності гармонізації відносин між людиною і природою. 

Виховання морально-естетичних якостей вчителя 

неможливе без розвитку його загальної духовної культури, 

підвищення інтелектуального потенціалу, залучення до 

беспосередньої участі у засвоєнні, виробництві і 

розповсюдженні духовних цінностей. Інтелектуальний аспект 

формування особистісної екологічної культури вчителя слід 

розглядати як один з найскладніших процесів утворення 

особливого типу екологічного мислення. "Вся історія 

взаємодії з природою, – зазначає В. Т. Герасимчук, – до цього 

часу визначалась з її зовнішньої сторони, з частковим, а то і 

цілковитим ігноруванням моральної сторони проблеми. 

Сьогодні патріотичний і моральний імперативи є стрижнем 

формування екологічної свідомості людини. Вони виражають 
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внутрішні зв'язки не з позицій партикулярного інтересу, а 

загалу. В основі взаємодії людини з природою повинно 

лежати почуття до рідної землі, природи, яка є фундаментом 

життєдіяльності тих людей, які на ній проживають" [34, c. 66-

67]. 

З погляду на сьогодення, не існує більш універсальних 

засад формування морально-естетичної культури особистості 

вчителя, ніж дотримання принципу гуманізму. Але, водночас, 

гуманне ставлення особистості до природи може утворитись 

лише на підґрунті розвитку культури мислення, почуттів та 

морально-естетичних потреб. 

Інтелектуальний аспект екологічного виховання повинен 

передбачати поєднання у свідомості вчителя здатності до 

поглибленого аналізу соціальних і природних процесів, 

взаємозв'язку духовного і матеріального виробництва, яке 

має опосередковуватись моральними відносинами. Ці та інші 

проблеми формування екологічної культури вчителя 

потребують вирішення на практичному і теоретичному 

рівнях. 

Коли матеріальне виробництво, яке здебільшого пов'язане 

з втручанням людини в природні процеси, відстає від 

духовного виробництва, то саме це сприяє утворенню 

конфлікту між людиною і природою. З іншого боку, "...у 

сфері гуманістичного духовного виробництва утворюються 

не лише нові духовні цінності, але й нові суспільні зв'язки 

між духовним багатством суспільства і духовним багатством 

особистості. Саме духовне виробництво є провідним 

механізмом переходу одного виду духовного багатства в 

інший, і навпаки" [113, c. 7-8]. 

Залучення людини до духовного виробництва, розвиток її 

художньо-творчих задатків і здібностей сприяє засвоєнню і 

культивуванню духовних цінностей, регулює баланс між її 

духовними і матеріальними потребами, порушення цього 

балансу на користь матеріальних потреб призводить до 
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неконтрольованого і невиваженого втручання людини в 

природні процеси з метою досягнення великих непомірних 

прибутків. 

Важливим напрямком формування екологічної культури 

вчителя є розвиток його естетично-перцептивних задатків і 

здібностей, тобто здатності до сприйняття краси всього 

природного. Це важливо тому, що зневажливе прагматичне 

ставлення до природи частіш за все пов'язане з 

неспроможністю людини об'єктивно сприймати її звеличену 

красу. Відсутність естетично-перцептивного компоненту, як 

найголовнішої частини загальної перцептивної структури 

особистості вчителя, який утворює природний зв'язок між 

людиною і природою, і який надається особистості від 

природи, можна розглядати як деформацію потенційних 

природних сил і збочення його естетичного розвитку. 

Не випадково видатні педагоги-мислителі, розробляючи 

ідею природивідповідного виховання особистості, вказували 

на необхідність залучення учня до природи з тим, щоб 

розвинути в ньому суспільно корисні природні задатки. 

Підкреслюючи роль природи в розумовому вихованні учня, 

В. О. Сухомлинський звертав увагу на те, що замало просто 

знаходитись на природі, що "в природі немає ніякої магічної 

сили, яка безпосередньо впливає на розум, почуття і волю, 

природа стає могутнім джерелом виховання лише тоді, коли 

людина пізнає її, проникає думкою в причинно-наслідкові 

зв'язки" [107,  c. 176]. Спостереження за природними 

процесами утворює не стільки особливий тип 

світосприймання, стільки особливий тип мислення, оскільки 

основна закономірність розумового розвитку особистості 

полягає в тому, що чим більше абстрактних істин треба 

засвоїти, тим частіш треба звертатись до першоджерела знань 

– природи [107,  c. 177]. 

Проблема формування естетично-перцептивних 

властивостей і задатків майбутнього вчителя зумовлена 
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декількома обставинами: по-перше, вона полягає в 

досягненні спроможності адекватно сприймати красу 

природного середовища; по-друге, естетично-перцептивні 

властивості особистості характеризують здатність відчувати 

естетичне і моральне задоволення від спілкування з 

природою; по-третє, вони надають змогу оцінювати об'єкти і 

явища природи не лише з естетичних, а й з моральних 

позицій, тобто з позицій добра і зла. 

Природні явища і процеси не можна абсолютизувати з 

естетичної, етичної і навіть з утилітарно-практичної, 

прагматичної точки зору. Оскільки в природі, незалежно від 

людини існують жорстокі (неетичні) закони боротьби за 

виживання, які можна спостерігати серед її флори і фауни. 

Стихійні лиха і катаклізми також не можна розглядати з 

позиції розумної етичної виправданості. Тому людина 

повинна втручатись в природні процеси, але міра цього 

втручання має бути етично зміркованою і виправданою. 

Найголовнішим завданням активізації морально-

естетичного потенціалу вчителя вбачається утворення не 

лише його екологічної світоглядної позиції, а й морально-

дійових якостей стосовно природи і самого себе, як до 

важливої, дійової, активно-творчої частини природи. 

Розуміння естетичного компоненту природи не може бути 

обмежене естетичною оцінкою її флори і фауни, красивих 

ландшафтів і краєвидів. Коли під природою ми розуміємо 

всю світобудову, до якої належить і людина, як її 

найдосконаліше звеличене творіння, то все це має 

сприйматись, оцінюватись і удосконалюватись з естетичних 

позицій через категорії прекрасного, піднесеного, 

звеличеного. 

Основна сутність та ідея виховного процесу полягає в 

розкритті всіх найкращих природно-естетичних задатків і 

здібностей людини, тобто виховання у неї прагнення 

сприймати, мислити і діяти за законами краси. Завдання це 
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вбачається, на перший погляд, не зовсім складним, адже в 

кожній людині від природи закладені ці потенційні 

можливості, але основне протиріччя виховного процесу 

полягає в наявності цілої системи неузгоджених процесів між 

природним і соціальним, особистим і громадським. З одного 

боку, виховання передбачає залучення особистості вчителя 

до суспільних моральних норм, усвідомлення і засвоєння 

сенсу основних етичних принципів, але, з іншого боку, 

соціальне в силу своєї еволюційної недосконалості за змістом 

і формою вступає в протиріччя з естетично-природною 

сутністю людини. Навіть наявність "каральних" санкцій з 

боку колективу у формі засудження за можливе порушення 

етичних норм руйнує внутрішню гармонію морально-

естетичної структури особистості. 

Кожна людина має свої унікальні природні властивості, 

але спостереження свідчать – чим більше дитина наділена 

витонченими морально-естетичними та інтелектуальними 

природними задатками, тим більше вона підразна і 

незахищена по відношенню до жорстких стихійних, 

непередбачених, або навіть упорядкованих законів 

соціального буття. Вони руйнують здебільшого обдаровану 

особистість і її природу витонченість, і роблять її такою, як 

всі пересічні особистості . 

Соціальні стандарти світосприймання руйнують не лише 

морально-естетичну, а й інтелектуальну структуру 

особистості, перешкоджають її прагненню до прояви 

природної безмірної краси людської думки. У свій час на це 

вказував В. І. Вернадський: "…для життя окремих осіб мають 

мету доброта, ніжність, почуття, без цього, звісно не можна 

жити, але для цілого суспільства, для цілої маси думка 

замінює все... мене мучать будь-які  утиски Думки" [26, 

c. І55]. 

Інтелектуальне обмеження і пригнічення майбутнього 

вчителя, в свою чергу, негативно впливає на весь процес його 
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світосприймання і утворює своєрідний перцептивно 

зумовлений тип мислення, у якому домінують природничо-

наукові, або гуманітарні тенденції, що призводить до 

збочення всієї перцептивної морально-естетичної структури 

особистості.  

Найнебезпечнішою вадою інтелектуального обмеження 

або самообмеження особистості вчителя є деформація 

загальної структури суспільної морально-естетичної 

свідомості соціуму. Адже, як доречно зазначав 

В. І Вернадський, "особистість... є окремим борцем 

проникнення свідомості у світові процеси, вона, завдяки своєї 

волі, стає одним з творців і будівельників загального закону, 

загальних змін, змін свідомості... і цим шляхом бере участь в 

глибокому процесі розбудови світових явищ в тих цілях, які 

відпрацьовані Свідомістю" [26, c. 156]. 

Не викликає сумніву те, що дбайливе ставлення 

особистості студента до природи можливе за умови її 

загального морального розвитку, але особистісна моральність 

утворюється на підґрунті альтруїстичних мотивів поведінки. 

Альтруїстично мотивований вчинок слід розглядати як 

наслідок іншої ціннісно-мотивованої структури особистості. 

Вбачається, що у цій підпорядкованій системі мотивації 

вчинка провідним є почуття любові до природи в широкому 

розумінні, де центральне місце має посідати любов до 

людини, як до найдосконалішого і звеличеного творіння 

Природи. 

Основний секрет механізму морально-естетичної 

деформації особистості полягає в генетичному, або 

соціальному руйнуванні її природної сутності, коли 

наслідуючи соціальне з усім його позитивним і негативним 

різноманіттям, вона втрачає природне, свої естетичні і 

духовно-предметні зв'язки з ним. Розуміти і шанувати 

природу неможливо без розуміння краси людської 

досконалості і прагнення до цієї краси, яка не суперечить 



 

 223 

природному, а гармонізується з ним, розвиваючи морально-

духовні зв'язки з об'єктами природи. "Морально-духовні 

цінності людства є вищими життєвими цінностями, котрі 

зумовлюють всі інші цінності суспільства: економічні, 

ідеологічні, політичні.., – зазначає І. Д. Бех, – людина може 

бути ціннісним центром і "мірою всіх речей" за умови, що 

вона сповна оволоділа культурно-духовними надбаннями як 

регуляторами своєї життєдіяльності" [15, c. 18]. 

Розуміння, засвоєння і шанування краси людської 

досконалості є найголовнішою педагогічною умовою 

розвитку потягу вчителя до наслідування прекрасному в 

своїй зовнішній і внутрішній, морально-естетичній і фізичній 

досконалості, в розвитку стосунків з іншими на підґрунті 

морально-естетичних вимог. 

 Здатність до сприйняття і оцінки прекрасного, відчуття 

насолоди від нього є основним механізмом зародження 

почуття любові як однієї з провідних етичних якостей 

особистості. Усвідомлене і пережите почуття любові до 

різних об'єктів природи, в тому числі й до людини як до 

найвищої моральної цінності перетворюється у прагнення не 

стільки любити об'єкти природи, стільки творити добро 

людям за законами краси. 

Моральному розвитку особистості мають передувати не 

лише дотримання соціально зумовлених стандартів 

поведінки як необхідної вимоги особистісної моральної 

культури, а й морально-естетичні вимоги, які певною мірою 

закладені людині від природи: здатність до сприйняття 

прекрасного, відчуття насолоди від спілкування з об'єктами 

природи; відчуття любові до всього природного; проява 

гуманізму і добра до всього, що не суперечить природі 

людини. 

 Такий шлях має пройти особистість соціалізуючись у 

навколишньому середовищі, засвоюючи його природні і 

соціокультурні цінності, основним критерієм досконалості 
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яких має бути їхнє гармонійне поєднання. Відрив природного 

від соціального у процесі формування екологічної культури 

вчителя призводить до порушення його внутрішньої 

природно зумовленої морально-естетичної та інтелектуальної 

цілісності. 
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ВИСНОВОК 

У процесi наукового пошуку об’єктивних 

закономірностей формування моральної культури вчителя 

проаналізовано класичні концептуальні підходи, 

проблематику та категоріально-термінологічний апарат 

дослідження, обґрунтовано сутність, структурні компоненти 

та критерії сформованості моральної культури майбутніх 

учителів. На основі аналізу проблеми формування 

особистісної моральної культури встановлено, що в 

забезпеченні умов морального оздоровлення суспільства і 

системи освіти формування моральної культури майбітніх 

учителів активізує моральний фактор у функціонуванні 

різних педагогічних підсистем.  

Моральна культура вчителя як основа формування його 

морально-регулятивної сфери передбачає єдність культури 

почуттів, мислення, поведінки, тому процес дослідження був 

сконцентрований на вивчення  опосередкованих механізмів 

формування моральної культури студентів. Проведене 

дослідження було спрямоване на розробку найголовніших 

теоретико-методологічних та методичних основ формування 

моральної культури майбутніх учителів, як однієї з провідних 

підсистем вузівського навчально-виховного процесу. 

Аналiз теоретико-методологiчних засад вирішення 

проблеми активізації системи освіти в моральному вихованні 

підростаючого покоління та підвищення рівня моральної 

свідомості суспільства показав, що провідну роль у цьому 

процесі відіграє особистість вчителя, бо найефективнiшi 

педагогічні технології залишаються нереалізованими без 

вiдповiдної морально-етичної підготовки майбутніх учителів. 

До пріоритетних напрямків подальшого дослідження 

проблеми формування моральної культури вчителя можна 

віднести такі: 

 - визначення теоретико-методологічних засад діагностики 

моральної вихованості майбутніх учителів стосовно 
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загальнолюдських моральних норм, першочергових потреб 

державотворення і нормативних вимог системи вищої освіти;  

 - досягнення координації й утворення міжпредметних і 

міждисциплінарних зв'язків з метою комплексного 

дослідження проблем формування моральної культури  

вчителя; 

 - дослідження проблем гуманітаризації системи освіти і 

формування моральної культури майбутніх учителів у 

контексті активізації людського чинника в державотворчому 

процесі. 
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