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Дослідження проблеми формування морально-духовної культури
майбутніх учителів передбачає використання різноманітних методів
пізнання та осмислення педагогічних процесів, серед яких особливого значення мають аналiз та синтез, абстрагування (iзолююче та узагальнююче), iдеалiзацiя понять, моделювання розвитку особистостi
та соцiально-педагогiчних процесiв, конкретизацiя теоретичних положень, висновкiв i гiпотез. Комплексне використання методів дослідження надає можливість проаналізувати провідні механізми формування
моральної культури майбутніх учителів, які на практиці мають розглядатись як основні поступальні етапи організації навчально-виховного
процесу.
Аналіз навчально-виховної діяльності вищого навчального закладу
свідчить про те, що використання традиційних вербальних виховних
технологій, за звичаєм, не дає досить ефективних позитивних результатів у сприйнятті та засвоєнні студентами соціокультурної сутності
моральних принципів, норм та понять. Проблема активізації механізмів формування морально-духовної культури майбутніх учителів зумовлена тим, що безпосередній вербальний вплив на особистість може
утворювати в індивідуальній свідомості певне непорозуміння або опір.
На практиці це виражається в намаганні викладача застосовувати пряме нав’язування майбутнім вчителям нових стереотипів мислення, не
враховуючи всю складність і суперечливість утворення моральних поглядів, уявлень і переконань.
Основна виховна проблематика вищої педагогічної освіти полягає
в тому, що моральні і психічні механізми можуть неоднозначно впливати на формування складових морально-духовної структури майбутніх
учителів, оскільки основна дія виховного механізму залежить не лише
від психологічних особливостей людини, але й від ціннісно-змістовного
наповнення інформаційно-комунікативних та навчально-виховних систем, підсистем і процесів морально-етичним змістом. Аналіз змістовних механізмів формування моральної культури майбутніх учителів
надає можливість більш вірогідно визначити основні закономірності,
специфічні принципи, педагогічні умови та технології зазначеного виховного процесу як педагогічної системи. Отже метою даної статті
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є дослідження об’єктивних закономірностей і механізмів системи формування морально-духовної культури майбутніх учителів
До загальних ознак системи науковці відносять наявність зовнішньої цілісності, комплекс виховних цілей; суб’єктів, що їх реалізують
у процесі цілеспрямованої діяльності; відносин, які виникають між її
учасниками; освоєне середовище [2, с. 72-73], функціональне здійснення безпосереднього ланцюга переходів з одного стану в інший, який
за певними критеріями вважається кінцевим (3, с. 37). Науковці констатують, що виховна технологія має системоутворюючі компоненти,
такі як діагностування, цілепокладання, проектування, конструювання,
зміст, організаційно-діяльнісний та контроль- но-управлінський елементи. Так, М. Роганова ототожнює педагогічну систему з механізмами
«взаємодії компонентів цілісного педагогічного процесу, який передбачає реалізацію стратегій, тактики і техніки формування духовнокультурних якостей майбутніх спеціалістів» [4, с. 129-130].
Враховуючи ознаки педагогічної системи, провідні механізми формування моральної культури майбутніх учителів необхідно розглядати
абстрактно, але їх дійова спрямованість має концентруватись в синтезуючій взаємодії і взаємозумовленості, тому об’єктивно вони виступають як етапи функціонування педагогічної системи і як синтезуючі
домінанти виховного процесу, між якими існує певна система опосередкованих зв’язків, які випливають із об’єктивних закономірностей
виховного процесу.
Комплексний підхід до розробки концептуальних теоретичних засад формування морально-духовної культури майбутніх учителів передбає всебiчний теоретико-методологiчний аналiз проблеми переходу
соціально зумовлених моральних вимог до майбутнього вчителя в його
внутрішню ціннісно-нормативну і морально-духовну структури. Таким
чином, здійснюється вимога щодо дотримання основних принципових
положень у конструюванні педагогічної системи, а саме, її всебічністі,
комплексності й об’єктивності.
Основна теоретико-методологічна вимога педагогічного дослідження полягає в тому, що концептуальний аналіз виховного процесу грунтується насамперед на дослідженні системи об’єктивних,
очевидних і прихованих закономірностей та механізмів формування
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морально-духовної культури майбутніх учителів, серед яких провідну
роль виконують: когнітивно-пізнавальний, соціально-орієнтаційний,
морально-нормативний та морально-регулятивний. На основі аналізу нами здійснювалась детальна розробка концептуальних, варіативних підсистем виховного процесу з урахуванням його стихійних і
цілеспрямованих, об’єктивних та суб’єктивних чинників, визначенням
між ними прямої й опосередкованої системи зв’язків.
Дослідження проблеми формування моральних механізмів поведінки майбутніх учителів обов’язково має передбачати урахування
елементів морально-етичної деформації як зворотної дії зазначених механізмів. Морально-етична деформація майбутнього вчителя пов’язана
з домінуванням егоїстичних установок, міркувань і переконань в його
індивідуальній свідомості. Егоїстичні риси характеру особистості в
деякій мірі мають генетичну основу, але можуть утворитись і на основі неповноцінної соціалізації. Саме в процесі соціалізації сприйняття,
засвоєння і усвідомлення особистістю моральних норм та цінностей
мають визначальний характер, оскільки механізм морально-етичних
відхилень у вихованні особистості зумовлений процесами її відчудження від загальноприйнятих морально-духовних стандартів життєдіяльності та поведінки.
У контексті зазначеної проблеми постає питання про утворення у майбутнього вчителя внутрішніх світоглядних і етичних пріоритетів, принципів, цінностей та ідеалів, які складають особливий тип
нормативно-ціннісної саморегуляції поведінки. Серед них провідними є усвідомлення належного як найвищої етичної субстанції, яка найбільш за все впливає на утворення соціокультурних відносин. Належне
концентрує в собі основні процеси системоутворення на особистому
рівні, до яких можна віднести процеси формування почуття справедливості, совісті і обов’язку, вони також можуть виступати як механізми
формування морально-духовної культури майбутніх учителів.
У разі відсутності соціокультурної складової виховного процесу
соціалізація майбутнього вчителя може набувати спотворених форм і
за своєю сутністю мати риси ситуативно-пристосовчого характеру, в
якій зовнішні соціально-етичні чинники і дії виступають провідними
в системі морального вибору. Моральна регуляція поведінки майбут90
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ніх учителів, що спрямована лише на зовнішні соціальні та моральноетичні механізми здебільше тримається на етичній примусовості і тому
в критичних ситуаціях морального вибору є менш стійкою на відміну
від внутрішніх морально-регулятивних механізмів поведінки.
Проблема формування механізмів морально-духовної культури майбутніх учителів має чотири аспекти: етичний, соцiально-педагогiчний,
психолого-педагогiчний та організаційно-методичний. Тому в процесi
дослiдження важливо спиратись на фундаментальнi концептуальнi положення, якi мають методологiчний сенс щодо вивчення проблеми формування морально-духовної культури майбутніх учителів і механiзмiв,
що об’єктивно опосередковують традиційні виховні системи і технології. Фундаментальні концептуальні положення зумовлюють стратегiю
i тактику дослiдження, сприяють бiльш детальнiй розробцi науководослiдницького iнструментарiю та теоретичнiй iнтерпретацiї отриманого емпiричного матерiалу.
Соціально-етичний аспект проблеми формування механізмів
морально-духовної культури майбутніх вчителів має розробляєтись
на основi рiзних концептуальних пiдходiв i рiшень. До них належать:
спiввiдношення свiдомих i надсвiдомих компонентiв моральної поведінки особистостi (Л. Божович, I. Кон, Б. Нiколаiчев, 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. Рувiнськхй, Н. Абрамова, В. Iл’їн,
Г. Короткова, Е. Маркарян, О. Целiкова та iншi).
Умови життєдiяльностi та власний життєвий досвід майбутніх учителів мають великий вплив на когнітивно-пізнавальні процеси, але не
менш важливу роль виконує i розвиток їхніх інформаційних зв’язкiв
з iншими студентами і викладачами. Означені зв’язки можуть утворюватись цілеспрямовано і стихійно, тому інформаційний вплив на
формування моральних поглядів і переконань майбутнього вчителя і
його здатність до внутрішньої саморегуляції мають розглядатись різнобічно.
Формування морально-духовної культури майбутніх учителів
пов’язане з їхнім прагненням до задоволення своїх інформаційних і со91
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ціальних потреб, серед яких важливе мiсце посiдають отримання вищої освiти, надбання певної спецiальностi та досягнення соціального
статусу в суспільстві. Необхiднiсть сприйняття, засвоєння й усвідомлення майбутнім вчителем змістовної системи моральних цінностей,
які насамперед визначають його поведінку і ставлення до професійної діяльності, можна розглядати як об’єктивну закономiрнiсть i як механізм подолання протиріч, які за певних обставин утворюються мiж
об’єктивними морально-етичними вимогами до майбутнього вчителя
i усвiдомленiстю ним цих вимог.
Сенс виховуючого навчання полягає в розширенні його мотивації,
адже воно покликане забезпечити оволодiння майбутніми вчителями
соціокультурною інформацією і науковими знаннями не лише заради
отримання певного соцiального статусу, але й з метою духовного збагачення і його примноження. Морально зумовлена детермiнованiсть
засвоєння майбутнім вчителем соціокультурної інформації та етичних
знань опосередковується рiвнем його соцiальних домагань та науковопiзнавальиих потреб, якi грунтуються на усвiдомленнi соцiальної
цiнностi знань i професiйної квалiфiкацiї. Об’єктивна необхiднiсть
дотримання цiєї методичної вимоги пiдвищується в міру розвитку демократичних засад навчально-виховного процессу, оскільки «пізнання
закономірностей, виявлення необхідності дозволяють уникати випадковостей у виборі дії, а отже – здійснювати вчинки вільно» [1, с. 27].
У формуванні морально-духовної культури майбутніх учителів велике значення має якісний змістовний рівень моральної освіти, який
має передбачати зв’язок теорії з соціокультурною практикою і її суперечностями. Оцiнювальне ставлення майбутнього вчителя до змісту соцiальних i моральних цiнностей залежить вiд багатьох обставин,
серед них можна видiлити:
1) попереднiй життєвий досвiд;
2) умови життєдіяльності;
3) інформаційний вплив, який сприяє утворенню певних реакцiй
на різнобічну морально-етичну інформацію.
Бiльш вразлиий студент сприймає їх почуттями, менш вразливий – пропускає соціокультурну та морально-етичну iнформацiю через
інтелект. Але викликає сумнів твердження, що в суб’єктивнiй моральнiй
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оцiнцi майбутнього вчителя провідну роль виконує здебільше не свідомість, а його чуттєва сфера. Помилковiсть такого тлумачення можна
пояснити тим, що почуття радше впливають на суб’єктивнiсть моральної оцiнки соцiальної iнформацiї, що часто сприяє помилковостi морального вибору.
Вiдрив виховної роботи вiд соціальної практики призводить до
того, що у майбутніх учителів спостерігається формальне ставлення до
моральних норм і принципів через їх оцінку з позицій власних інтересів. Швидше за все це трапляється за умов, коли за змістом моральна освіта зводиться до простого морального засудження певних форм
поведінки, фактів і подій соціальної дійсності.
Розглядаючи механізм утворення елементів егоїстичної поведінки
майбутніх учителів важливо враховувати положення про унікальність і
неповторність кожної особистості, міри її активності, соціальної вразливості, образливості, агресивності тощо. Тому виникає об’єктивна
потреба в ретельному дослідженні механізмів утворення егоїстичної
поведінки на особистісному рівні в контексті особистісно орієнтованрого виховання. Аналіз зазначеної проблеми з позицій гуманістичного,
ціннісно-нормативного виховання в контексті основних шляхів профілактики небажаних морально-етичних відхилень поведінки майбутніх
учителів дає можливість зробити наступні висновки:
- весь процес виховання має бути оснований на установці про людину як найвищу соцiокультурну цiннiсть, а відношення до неї необхідно розглядати як основну міру моральності особистості;
- першочергове значення у формуванні морально узгодженої поведінки особистостi і запобігання егоїстичних відхилень має утворення
доброзичливих, довірливих взаємовiдносин мiж викладачем та студентом і зменшення соціальної дистанції в процесі їх взаємодії;
- в органiзацiї системного виховного поцесу провідне мiсце посідає
комплексність виховних дій, тому він має бути постійно зосереджений
на досягненні особистісно і суспільно значущих соціальних та моральних завдань через включення студентів у різні види пізнавальної, репродуктивної, пошуково-творчої та художньо-естетичної діяльності;
- виховний процес має будуватись на принципах соцiального і педагогічного оптимiзму, вiри в людину, її природнi задатки i здiбностi,
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перетворюючи її найпростiші моральні якості в бiльш складнi, вiд задоволення примітивних потреб до поглибленого усвідомлення належного у людських стосунках;
- здійснення профілактичної роботи по запобіганню егоїстичної поведінки майбутніх учителів можливе за умови високого рiвня розвитку
духовної культури органiзаторiв навчально-виховного процесу, здатних
підживлювати елементами духовності весь студентський колектив;
- ефективнiсть формування внутрішніх чинників моральної саморегуляції поведінки майбутніх учителів залежить від позитивного
ставлення об’єкта виховання до моральних норм як соціокультурної цiнностi, основне призначення яких полягає не в примусовому
пригнiченнi особистостi, а в її соцiальнiй захищеностi, наданнi рiвних
умов і можливостей для реалiзацiї її прав i природних здiбностей.
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