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В умовах трансформаційних процесів серед педагогiв-практикiв
була поширеною думка про те, що виховну функцію вищого навчального закладу може замінити дидактична. Практика розбудови системи
освіти в умовах трансформаційного періоду переконливо доводить, що
посилення дидактичної і обмеження виховної функції вищої школи є
вкрай необґрунтованим і навіть соціально небезпечним для майбутнього нашої держави. Зниження соціального контролю над особистістю
призводить до її морального консюмеризму, але, водночас, поступальний розвиток дійсно демократичних засад суспільного життя можна
вважати неможливим без розширення сфери не лише правового, але
й морального регулювання соціальних відносин. За даних соціальних
умов виникає у суспільстві об’єктивна потреба розширення функціонального плюралізму системи підготовки педагогічних кадрів.
Розроблюючи акмеологічні методики діагностики системного забезпечення якості підготовки майбутніх учителів, В. Вакуленко зазначає, що організація процесу навчання може бути ефективною за
умови володіння вчителем «оперативною інформацією про системи
його функціонування в кожен момент і відповідно до заданої мети, а
також виходячи з наявних результатів» [1, с. 340]. Характеризуючи
основні функції педагогічної діяльності, І. Зимня виділяє такі: орієнтаційну, розвивальну, мобілізуючу та інформаційну, які співвідносяться з дидактичними, академічними, авторитарними і комунікативними
здібностями людини, тому головна психологічна проблема підготовки педагога полягає в «забезпеченні його можливості визначати (діагностувати) актуальний рівень розвитку здібностей, що лежать в основі
цих функцій [2, с. 270].
Функції активізації виховання, на основі яких мають розроблятись
цілі і завдання навчально-виховного процесу, випливають із його соціального призначення. Отже, метою даної статті є дослідження відповідності системного і функціонального аспектів оптимізації процесу
формування моральної культури майбутніх учителів в умовах університетської освіти. В загальному контексті зазначеної проблеми вища
школа повинна готувати майбутніх учителів до повноцінної професійної самореалізації, яка пов’язана з набуттям певних соціально зумовлених моральних якостей. Виходячи з цього, серед функцій активізації
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навчально-виховного процесу, які в ході дослідження розглядались у
зв’язку з розробкою теоретичної моделі виховного процесу, були виділені такі: виховна, розвиально-формувальна, освiтницька, iнформацiйна,
мотивацiйна, когнiтивна, гедонiстична та рекреацiйна.
Виховна система освітнього процесу, як основа формування моральної культури майбутніх учителів, спрямована на прищеплення не
лише простих моральних якостей (дисциплінованість, пунктуальність,
слухняність, охайність тощо), але й складних (чесність, любов та повага до інших, почуття справедливості, вміння поєднувати у своїй діяльності особисті, колективні та громадські інтереси). Необхiднiсть
першочергового вирішення завдань, що пов’язані з вихованням складних соціально значущих моральних якостей майбутніх учителів зумовлена розширенням сфери їхнього морального вибору як об’єктивної
умови демократизації соціальних процесів.
Виховання особистих i соціально значущих моральних якостей
майбутніх учителів знаходиться у взаємозалежності між собою, але в
умовах демократизації виховного процесу формування їхніх соціально значущих якостей набуває домінуючого характеру. Таким чином,
формування моральної культури майбутніх учителів відбувається під
впливом цілеспрямованих i стихійних соціальних чинників.
У соцiалiзацiї майбутнього вчителя велику роль вiдiграють його
свiдомiсть, світогляд i автономність мислення. Але якщо система вищої освіти буде обмежуватись вихованням лише особисто значущих
примітивних якостей студентiв i озброєнням їх необхiдними знаннями зі спецiальностi, то за таких умов освічений фахівець може
пiдпорядкувати свою дiяльнiсть лише задоволенню власних егоїстичних iнтересів i потреб, що потенційно несе в собі велику загрозу соціальній стабільності та поступальному розвитку суспільства.
Досконалі моральнi вiдносини у навчально-виховних системах
є невід’ємною педагогічною умовою формування моральної культури майбутніх учителів, адже вони опосередковують майже всю їхню
дiяльнiсть i розвиваються у процесi задоволення різноманітних потреб. Тому одним із найважливiших завдань системи вищої освiти є
пiдвищення рiвня морального розвитку майбутніх учителів, що спри79
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ятиме більш поглибленому аналізу морального сенсу суспiльних перетворень.
У реалiзацiї iнформацiйної підсистеми формування моральної
культури майбутніх учителів велике значення має змiст вищої освiти.
Вплив iнформативностi на процеси формування опосередкованих механізмів формування моральної культури майбутніх учителів пов’язаний
з тим, що висока морально-етична інформованість утворює громадянську позицiю майбутнього фахівця, прив’язує його до мiкро та
макросередовища, i завдяки цьому запобiгає утворенню соцiальної
iнфантильностi.
Вплив інформаційних підсистем на формування моральної культури майбутніх учителів можна розглядати як з позитивної, так і з
негативної точок зору. Проблема впливу довкілля та телебачення на
моральний розвиток молоді та юнацтва знайшла відображення в роботах О. Губенко, Д. Майерс,
Л. Нечепоренко, О. Невмержицької, М. Романів, Д. Попової,
С. Шандрук та ін. У переважній більшості досліджень констатується
негативний вплив довкілля та телебачення на формування підростаючої особистості, що пов’язане з його комерціоналізацією, пропагандою
консюмеризму завдяки намаганням масмедіав пливати нателеглядача
у вузькопрагматичних, корисливих цілях. Все це свідчить про відсутність громадського та державного контролю в упорядкуванні змісту телеінформації і форм телекомунікації. Низький рівень сформованості
культури споживання інформації є суттєвою перешкодою формування
етичних поглядів і переконань майбутніх учителів.
Серед напрямків подолання негативного впливу телебачення на
підростаючу особистість науковці виділяють такі як, розширення сфери духовного життя, посилення впливу духовно-релігійного виховання на засадах християнства, формування «морального імунітету» до
низьковартісних форм телебачення, посилення впливу сім’ї та шкільного середовища в утворенні соціальної та моральної аури виховного
процесу [4, с. 25-35]. Аналіз результатів нашого анкетування засвідчив високий рівень впливу телебачення на майбутніх учителів. Так, за
даними опитування щоденно переглядають телепередачі 63% опитаних майбутніх учителів, 21% – 1-2 рази на тиждень, 15,8% – взагалі
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не дивляться телевізор. За інтенсивністю щоденного перегляду телепередач було встановлено, що 3-4 і більше годин на добу проводять
біля телеекранів 31,6% опитаних, 1-2 години – 15,8%. Отже, телебачення як соціокультурний чинник формування свідомості та внутрішнього світу майбутніх учителів є певною мірою неконтрольованим,
але досить значним.
Враховуючи широке різноманіття телепрограм, студенти найбільш
за все віддають перевагу телепередачам інтелектуально-пізнавальної
спрямованості (89,4%), музично-розважальним (57,9%), новинам
(26,3%), і значно менше телепередачам, які стосуються криміналу
(15,8%), любові та інтимних стосунків (10,5%). Відтак, вплив телебачення як інформаційної системи на інтелектуальний розвиток та соціалізацію майбутніх учителів є досить суттєвий, але, водночас слід
враховувати, що проведення студентами більшості вільного часу перед
екраном телевізора створює стан пасивного спостерігача, привчає до
некерованого засвоєння різної за змістом інформації і нераціонального
проведення дозвілля. Всі означені фактори певною мірою гальмують
розвиток морально-вольових якостей майбутніх учителів, сприяють
утворенню безтурботного стилю життя і соціокультурної пасивності.
Вiдчудження майбутнього вчителя вiд соцiуму висуває низку
морально-психологiчних протирiч, серед яких особливу увагу привертає розбiжнiсть мiж його егоцентризмом i розвитком моральноемоцiйних та вольових якостей, що складають основу моральної
саморегуляції поведінки.
Мотивацiйна підсистема формування моральної культури майбутніх учителів, зосереджена на розвитку їхньої мотивацiйної сфери.
Аналiз проблеми мотивацiї навчання свідчить, що вона вивчається переважно на стадiї спонтанного розвитку мотивiв, i значно меншої уваги
придiляється розробцi найбiльш оптимальних шляхiв впливу вихователя на мотивацiйну сферу учасникiв навчально-виховного процесу.
Мотиви рiзних видiв дiяльностi майбутніх учителів складають
цiлу систему сукупних механiзмiв формування їхньої моральної культури. З одного боку, мотивацiйна функцiя вищої школи передбачає
найбiльш оптимальний вплив на розвиток рiзноманiтних мотивiв навчальної дiяльностi, з iншого – сама мотивацiя має свої прояви i функцiї
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у саморегуляцiї поведiнки майбутніх учителів. У зв’язку з цим постають питання про вплив навчально-виховного процесу на природнi
iнстинкти, бiологiчнi та соцiальнi потреби особистості вихованця.
Завдяки потребам здiйснюється регуляцiя психо-фiзiологiчних
процесiв майбутніх учителів. Пiзнавальнi потреби концентрують
мислення, морально-естетичнi – впливають на розвиток моральної
свiдомостi та почуттiв, соцiальнi потреби формують вольовi якостi.
Важливою педагогічною умовою активiзацiї процесу формування моральної культури майбутніх учителів є тi складові, якi активізують вибiр
певної соцiальної орієнтації діяльності та поведінки особистості.
За останнiй час вивчення цих питань здійснювалось переважно на
рiвнi дослiдження свiдомої сфери, i значно меншої уваги придiлялось
розкриттю механiзмiв функцiонування надсвiдомостi особистостi,
з’ясованостi свiдомих, надсвiдомих і діяльнісних компонентів, що
впливають на моральну саморегуляцію її поведінки. «Свідомість, – зазначав С. Рубінштейн, – не є зовнішньою силою, яка ззовні керує діяльністю людини. Будучи передумовою діяльності, свідомість, поряд
із цим, є її результатом. Свідомість і діяльність людини утворюють
справжню єдність [5, с. 27]. Отже, у формуванні моральної культури
майбутніх учителів важливою педагогічною умовою є поєднання моральної свідомості з різнобічною, морально мотивованою поведінкою
та діяльністю.
Когнiтивна підсистема формування моральної культури майбутніх
учителів, відображає особливості впливу наукової інформації на їхню
моральну свідомість. Когнiтивна психологiя характеризує особливостi
пiзнавальних та виконавчих процесiв, в тому числi розвиток тимчасової та довгострокової пам’ятi (Дж. Сперлiнг, Р. Аткiнсон).
Дослiдження когнiтивних процесiв в системі вищої освіти допоможуть виявити роль знань в активізації опосередкованих механізмів
формування моральної культури майбутніх учителів. Методологiчну
основу цього напрямку досліджень можуть скласти теоретичнi положення про органiзацiю знань в пам’ятi особистостi, спiввiдношення
вербальних i образних компонентiв у розвитку мислення i пам’яті
(Г. Бауер, А. Пайвiо, Р. Шепард).
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Вплив навчальної дiяльностi на формування моральної культури майбутніх учителів залежить вiд цiлої сукупностi соцiальнопсихологiчних чинникiв, тому завдання наукових пошукiв в педагогiцi
та соцiальнiй психологiї спiвпадають, оскільки основнi труднощi i проблеми соцiально-психологiчного дослiдження полягають в наявності
розбіжностей між свідомістю, бажаннями, усвідомленнями, мовою і
діяльностю особистості. Зазначена розбіжність «складає для соцiальної
психологiї проблему номер один» [6, c. 215-228].
Основнi теоретичнi та емпiричнi дослiдження когнiтивних процесiв були зосередженi на двох концептуальних напрямках. Перша
концепцiя. отримала назву теорiї когнiтивного дисонансу (Л. Фестiнгер). Дисонанс трактується як стан морально-психологiчного дискомфорту, викликаний впливом на особистiсть рiзної протилежної за
змiстом iнформацiї про один i той самий об’єкт. Цей дисонанс виникає як наслiдок хибного морального вибору з причини низького рівня
розвитку морально-регулятивної сфери особистості.
Друга концепцiя пiд назвою «теорiя когнiтивного спiввiдношення»
намагалась дати пояснення спiввiдношенню логiчного й алогiчного в
поведiнцi людини (Ф. Хайдер, Т. Нюком, Ч. Осгуд, П. Танненбаум).
Зазначені положення вказують на те, що когнiтивна пілсистема вищої
освіти передбачає цiлеспрямований, науково i методично обгрунтований виховний вплив рiзних видiв дiяльностi i спiлкування на пiзнавальнi, емоцiйнi i вольовi процеси, що опосередковують навчальновиховну діяльність майбутніх учителів.
Гедонiстична підсистема формування моральної культури майбутніх учителів, пов’язана із задоволенням їхніх особистiсних потреб
i бажань. Деякими дослiдниками поняття гедонiзму розкривалось з
негативним вiдтiнком, оскiльки вiн характеризує задоволення людини вiдчуттям власної насолоди. Вiдчуття насолоди стабiлiзує психiку
особистості, пригнiчує її потенційну агресивнiсть, i тому позитивно
впливає на розвиток механізмів особистісної моральної саморегуляції.
В умовах навчально-виховної дiяльностi ми намагались досягти співвідношення, щоб вiдчуття насолоди майбутніх учителів було пов’язане
насамперед з задоволенням їхніх пізнавальних і морально-етичних потреб і інтересів.
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На активізацію опосередкованих механізмів формування моральної культури майбутніх учителів позитивно впливають вiдчуття радостi
вiд спiлкування з друзями, вiдмiнної оцiнки, цiкавої розповiдi викладача, або вiд включення в захоплюючу ігрову діяльність. Таким чином, використання рiзноманiтних видiв ігрової діяльності в системі
інтерактивного навчання є важливим чинником активізації навчальновиховного процесу.
Рекреацiйна підсистема формування моральної культури майбутніх учителів передбачає вiдновлення їх фiзичних, iнтелектуальних та
моральних сил, розвиток емоцiйних i вольових компонентiв моральнорегулятивної структури. Стимулювання рекреацiйних процесiв залежить вiд рiвня розвитку пiзнавальних iнтересiв i загальної мотивацiї
учiння. З методичної точки зору розробка виховних технологій, орієнтованих лише на розвиток iнтересу до наукових знань не завжди є
ефективною, оскiльки поглиблене засвоєння знань потребує вiд майбутніх учителів докладання вольових зусиль. Напружена iнтелектуальна
дiяльнiсть викликає стомленiсть та певнi фiзiологiчнi вiдхилення в
органiзмi майбутнього вчителя, що пов’язанi з великим витратами
енергетичних сил в процесi навчання.
Вiдчуття втоми характеризує психiчне переживання майбутнім
вчителем браку своїх інтелектуальних та фiзiологiчних можливостей.
Майбутні вчителі вiдчувають психологiчний дискомфорт та втому з
самого початку нецiкавої лекцiї, і навпаки, якщо студенти зацiкавленi
змiстом лекцiї, зачарованi й поглинутi цiкавою емоцiйною розповiддю
викладача, то за даних умов сама по собі починають працювати рекреаційні підсистеми і механізми навчально-виховної діяльності.
У противному разі інтелектуальна та психiчна виснаженiсть органiзму
сприяє утворенню межових станiв психiки, неврозiв, якi, в свою чергу, можуть викликати суттєві фiзiологiчнi вiдхилення, i призвести до
тяжких хронiчних захворювань.
Таким чином, моральна спрямованiсть поведінки та дiяльностi майбутнього вчителя є однiєю з важливих суб’єктивних педагогічних умов
досягнення його внутрiшньої морально-психологiчної рiвноваги мiж
альтруїстичними та егоїстичними мотивами поведiнки, якi виражають
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спiввiдношення мiж вузькоегоїстичними прагматично орієнтованими
потребами і його високими, різнобічними моральними потребами.
До найбільш провідних педагогічних умов чіткого функціонування
різних підсистем формування моральної культури майбутніх учителів
належать: упорядкування позитивного впливу на особистість вихованця системи масової інформації; врахування цілеспрямованих і стихійних впливових дій; досягнення досконалості моральних відносин у
навчально-виховних системах; усвідомлення майбутнім вчителем морального сенсу громадської діяльності; сформованість культури пізнавальних потреб та інтересів; підвищення рівеня етичної вихованості й
готовність майбутнього викладача до виховної діяльності.
ЛІТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.

Вакуленко В.М. Розвиток теорії і практики вищої педагогічної освіти
України, Росії, Білорусії на основі акмеологічного підходу: Монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2007. – 496 с.
Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учеб. пособ. для вузов, изд.
2-е, доп., испр., перераб. – М.: Лотос, 2001. – 384 с.
Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко; Под. общ. ред.
Л.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.
Невмержицька О. Моральне виховання підлітків засобами телебачення:
(Метод. рек. для клас. кер.) / Олена Невмержицька. – Дрогобитч, ДДПУ,
2005. – 40 с.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. – М.: Педагогика,
1973. – Т.2. – 432 с.

85

