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Вступ 

Для сучасного суспільства проблема формування духовності, духовної 

культури особливо актуальна. Відчуженість від культури, знецінення престижу 

освіченості та інтелектуальної діяльності, заниження моральних критеріїв своєї та 

чужої поведінки – головні проблеми сьогодення.  

Як зазначає В.Г.Кремень, криза духовності притаманна сучасному 

суспільству  і є «результатом нерозуміння закономірностей суперечливого процесу 

переходу до іншої системи цінностей і одночасно – іншого типу особистості»
1
 

[с.30]. 

М.Бердяєв значно раніше, говорячи про характер сучасної епохи казав: 

«Людська душа не може витримати тієї швидкості, якої від неї вимагає сучасна 

цивілізація. Ця вимога має тенденцію перетворювати людину на 

машину…Технічна цивілізація за суттю імперсоналістична. Вона не хоче знати 

особистості. … В наш час ми можемо спостерігати за «виникненням нового типу 

людини – діяча, ділка, що є носієм раціональності як послідовного прагнення до 

свідомої й раніше поставленої мети, людини – «розумного егоїста», для якої 

почуття, спілкування, переживання втрачають самостійну цінність. …Це людина 

без цінностей, без душі, без серця… Діяч і підприємець – продукт відчуження, 

перетворення «теплих душевних» суспільств на відкриті «вільні, холодні» 

цивілізації»
2
 [с.18]. 

Аналіз духовного розвитку особи в Україні, на думку  Івана Бруханського 

свідчить, що суспільство втратило свої основні смисли, проте інших не надбало. 

Розуміючи це, мисляча еліта прагне змінити ситуацію, що склалася в українському 

суспільстві. Саме тому, «активізуються сили, які прагнуть підняти людину із 

сфери ринкового господарства до духовної норми….Нагальною потребою стає 

задіяння всіх духовно-культурних важелів, апробованих людством, серед яких 

освіті належить одне з перших місць»
3
 [с.19]. 

В Законах України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, в Національній 

доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті наголошуються на важливості 

підвищення духовної культури студентів, особливо педагогічних вищих 

навчальних закладів, оскільки від вчителя, рівня його духовної культури, залежить 

великою мірою ефективність духовного виховання молодого покоління нашої 

держави, а відповідно і майбутнє вільної, процвітаючої незалежної України. 

 

1. Проблема духовності та духовної культури в філософській та психолого-

педагогічній літературі. 

                                           
1
 Кремень В.Г. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації/ В.Г.Кремень// Педагогіка і 

психологія Вісник АПН України. − 2006. − №2 (51). − С.17−30. 
2
Там саме. 

3
 Там саме. 
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1.1. Змістовна характеристика понять «духовність», «духовна культура». 

 

Вже не одне тисячоліття, людина розмірковує над поняттями духовності та 

бездуховності. Конкретний, людський зміст духовності був визначений ще 2000 

років тому: “Плід же духу: любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, 

милосердя, віра, лагідність, помірність”
4
 [с. 233]. 

М.Я.Грот в своїх міркуваннях дійшов до висновку, що людина містить у собі 

дві енергії: “нижчу, тваринну, нерозумну, вузько індивідуальну і тому егоїстичну 

та вищу, безпосередньо людську, розумну, загальну, ворожу егоїзму та чистому 

індивідуалізму”. З цією другою енергією вчений і пов’язує можливість моральної 

діяльності, “самостійності тієї всезагальної субстанції – духу, завдяки якій ми в 

самих собі знаходимо особистість, здатну – у вищих ідеях, прагненнях та почуттях 

своїх – відмежуватися від індивідуальних та часових умов тваринного або 

фізичного існування”
5
 [с. 14 -15].  

За результатами аналізу наукових досліджень, Микола Прищак подає таке 

узагальнене поняття духовності, поширене в 19 столітті: «це процес вияву, 

розгортання людського духу як самовизначення, розвитку та самоактуалізації 

особистості на основі божественних ідей істини, добра і краси»
6
 [с.74].  

На сьогоднішньому етапі, духовність вживається в широкому та вузькому 

значеннях. Поняття «духовність» в широкому значенні слова є сукупністю всіх 

функцій свідомості, всіх проявів діяльності розуму, почуттів і волі людей. В 

вузькому – розуміється як здатність людини зробити високі цінності і цілі, ідеї та 

ідеали рушійною силою своєї поведінки»
7
 [с.32]. 

В психологічному словнику за редакцією А.В.Петpовського та 

М.Г.Яpошевського, духовність визначається як "специфічна людська якість, що 

характеризує мотивацію та смисл поведінки особистості, являє собою позицію 

ціннісної свідомості, характерну для всіх її форм - моральної, політичної, 

релігійної, естетичної, художньої, але особливо суттєву у сфері моральних 

відносин"
8
 [с. 87]. 

В психологічному словнику за редакцією В.І.Войтка, духовність 

визначається як “специфічно людська риса, що виявляється у багатстві духовного 

                                           
4
 Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Канонические: в русском переводе с параллельными 

местами. Книга Нового Завета. - West-Germany: Христианское издательство, 1991. - 240 с. 
5
 Грот М.Я. Вибрані психологічні твори / М.Я. Грот // [упоряд., передм. М.Д. Бойправ]. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 

2006. – 296 с. 
6
 Прищак Микола. Поняття «духовність» у педагогічній думці України (друга половина 19 століття)// Микола 

Прищак / Рідна школа. − 2006. − №4 (916). − С.71-74. 
7
 Альчук М. Комунікативність і духовність – ціннісні виміри особи 21 століття / Марія Альчук // Збірник наукових 

праць ДДПУ «Людинознавчі студії» є фаховим виданням з філософії та педагогіки // Бюлетень ВАК. − 2000. − №6. 

− 26-36. 
8
 Психология: словаpь / [под общ. pед. А. В. Петpовского, М. Г. Яpошевского. – М.: Политиздат, 1990. – 2-е изд., 

испp. и доп. – 494 с. 



 6 

світу особи, її ерудиції, розвинутих інтелектуальних і емоційних запитах, 

моральності
9
 [с.48]. 

Деякі вчені розглядають духовність як «пошук, практичну діяльність, досвід, 

через який суб’єкт здійснює в собі перетворення, необхідні для досягнення істини» 

М. Фуко
10

;  як здатність особи надавати сенс своєму індивідуальному буттю»
11

 

[с.34]; як категорію людського буття, що виражає його здатність до творення 

культури та самотворення
12

 [с.179]. С. Кримский вважав, що «Духовність пов'язана 

із вибором свого власного образу, своєї долі та ролі…»
13

 [с.21].  

В.Ф.Баранівський  вважає, що можна виокремити певний смисловий відтінок 

поняття духовності, якого воно набуло у вітчизняній культурній традиції: 

“Духовність у ній розумілася як свого роду ідеал (особливий “максимум”) або 

“досконалий різновид” духовного розвитку особистості, вона була переважно 

етичною категорією, покликаною виразити одну з найвищих людських цінностей, 

позначити моральнісний вимір людської життєдіяльності, передусім живе джерело 

переваг особистості, її етичну самостійність”
14

 [с. 70]. 

Т.М.Ткачова розглядає духовність як здатність людини усвідомлювати своє 

місце в житті, розуміти необхідність постійного самовдосконалення, 

саморозвитку, потреби будувати свої стосунки зі світом на основі єдності Істини, 

Добра й Краси. На її думку духовність є внутрішньою енергетичною силою 

особистості, стрижнем життя, ієрархією загальнолюдських, національних 

цінностей, творчістю за законами краси
15

 [с.5]. 

У.Джеймс  поряд з біологічним “я”, реальним  “я”, соціальним “я” в своїй 

психологічній структурі особистості виділяє підструктуру “я” духовного (spiritual 

self).  Саме духовне “я” є внутрішньою суб’єктивною сутністю особистості, має 

інший порядок почуттів, ніж інші, є активною в усіх видах свідомості
16

. 

Поняття духовності нерідко пов’язують із такими властивостями 

інтелектуальної сфери як мудрість та кмітливість. Розмірковуючи про зв’язок цих 

                                           
9
 Психологічний словник / [за ред. В. І. Войтка]. – К.: Вища шк., 1996. – 216 с. 

10
Ульянич Г.А. Духовная проповедь как комплексный ритуальный акт социальной коммуникации. Електронний 

ресурс.  Режим доступу: http://analiculturolog. ru/ component/k2/item/206-article_18.html. 
11

 Альчук М. Комунікативність і духовність – ціннісні виміри особи 21 століття / Марія Альчук // Збірник наукових 

праць ДДПУ «Людинознавчі студії» є фаховим виданням з філософії та педагогіки//Бюлетень ВАК. − 2000. − №6. − 

26-36. 
12

 Філософський енциклопедичний словник / За ред. В.І.Шинкарука. − К.: Абрис, 2002. − 742 с. 
13

 Крымский С. Контуры духовности: новые контексты идентификации / С.  Крымский /Вопросы философии. − 1992. − 

№12. − 21 – 28. 
14

 Баранівський В. Ф. Проблема духовності особистості в сучасному українському суспільстві / В. Ф. Баранівський // 

Духовність і художньо-естетична культура. Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Аналітичні 

розробки, пропозиції наукових та практичних працівників: міжвід. наук. зб. / [за ред. А. І. Комарова, 

Ю. П. Богуцький та ін.]. – К.: Науково-дослідний інститут “Проблеми людини”, 1999. – Т. 14. – С. 68–80. 
15

 Ткачова Т.М. Розвиток духовної культури особистості вчителя в системі методичної роботи закладів освіти міста 

2004 года: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної 

освіти» / Тетяна Миколаївна Ткачова. — Луганськ, 2004. — 20 с.  
16

 Помиткін Е.О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді: дис.. докт. психол. 

наук: спец. 19.00.07 / Помиткін Едуард Олександрович.  К., 2009 р. 
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двох понять, В.Г. Кремень зазначає, що з духовного боку, мудрість для людини є 

різновидом свідомої орієнтації на розуміння основ життя і є особливим знанням 

доброчинності, знанням про благо, осягненням вищих ціннісних смислів буття. 

Мудрою є та людина, яка пізнає істину. Для цього вона має орієнтуватися на 

знання, в якому пріоритетним є духовне освоєння світу. Саме тому, на думку В.Г. 

Кременя життєва мудрість є невід’ємною від духовної складової
17

 [с.21-23].  

«Для Г.Сковороди рівень мудрості визначався її душевним, сердечним 

відчуттям. Людина, щоб бути мудрою, має досягати поставленої мети, керуючись 

«сердечним знанням»
18

[с.24]. Для освіти, мудрим є той, хто здатен практично 

зіставляти життя й смисл, зводячи їх до єдності, заснованої на позитивних 

людських цінностях»
19

 [с. 25]. «Мудрість  «голос душі»  дає змогу розглядати 

пізнання як духовне бачення, духовне проникнення людини в сутність речей і 

явищ, бо вона (мудрість) – це результат пізнання життя в його ціннісному аспекті, 

життєво-досвідне осягнення цінностей. …Мудрість є основою духовності 

людини»
20

 [с.28]. 

З найвищою, духовною свідомістю особистості пов’язана також її совість, 

яку В. Франкл вважав глибинною сутністю людини, пов’язаною з підсвідомістю. 

Нерідко духовність ототожнюється з естетичними нахилами людини, її потягом до 

мистецтва. Нерідко поняття духовності ототожнюють з моральністю людини. Ще 

одне ототожнення з духовністю, звичне для східного типу мислення, пов’язане з 

природністю, спонтанністю мислення та поведінки.  Поняття духовності близьке 

за своїм значенням також до понять праведності та святості. Святість та 

праведність досягається шляхом духовного сходження, постійного 

самовдосконалення особистості. Ряд авторів пов’язують духовність особистості з 

героїзмом, здатністю до самопожертви, прагненням до захисту людей, природи
21

 . 

В своїх працях вчені (В.Дашко, І.А.Зязюн, Е.О.Помиткін, Т.М.Ткачова та 

ін.),  зробили спробу визначити змістовні ознаки та структурні одиниці духовності. 

Так, на думку Е.О.Помиткіна, змістовою ознакою духовності виступають 

Краса (естетична спрямованість), Добро (гуманістична спрямованість), Істина 

(пізнавальна, гностична спрямованість), та прагнення до самовдосконалення, що 

утворюють стійку характеристику свідомості особистості.  Відповідно духовність 

спрямовує людину на Красу (естетичне світосприйняття,  самовдосконалення та 

вдосконалення світу), Добро (гуманістичне світосприйняття,  самовдосконалення 

та вдосконалення світу), Істину (пізнання, самопізнання, просвітництво)
22

. 

                                           
17

 Кремень В.Г. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації / В.Г.Кремень // Педагогіка і 

психологія Вісник АПН України. − 2006. − №2 (51). − С.17−30. 
18

 Там саме. 
19

 Там саме. 
20

 Там саме. 
21

 Помиткін Е.О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді: дис.. докт. психол. 

наук: спец. 19.00.07 / Помиткін Едуард Олександрович.  К., 2009 р. 
22

 Там саме. 
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Ознаками духовності, на думку Т.М.Ткачової, є наявність у людині почуття 

любові до іншої людини, до всього живого. Саме любов, яка дає початок доброті, 

жертовності, милосердю, сердечності, пробуджує у свідомості відчуття краси, 

захопленості й милування навколишнім світом
23

 [с.5]. 

В.Дашко вважає, що кількісні виміри духовності можуть бути представлені: 

1) рисами, які проявляються в основних якісних характеристиках духовної 

культури; 2) ступенем виявлення кожної окремої риси» та виділяє основні типи 

духовності: позитивний і негативний (бездуховний)
24

 [с.19]. 

На думку болгарського вченого, професора К.Нешева причина нестачі 

духовності або ж бездуховність полягає в дефіциті моральної саморефлексії 

особистості
25

. Академік І.А.Зязюн вважає, що бездуховність виникає від втрати 

відчуття цінностей, але бездуховність – не просто відсутність духу, а його 

спотворення
26

 [c. 40]. 

Окремо вчені виділяють поняття «псевдодуховність», що вказує на підміну 

духовного змісту прагнень, спрямованості, мотивів діяльності та поведінки 

особистості тим змістом, який проголошується духовним, але не є таким 

насправді
27

[с.46]. 

Елементами критерію духовності є ідеали, цінності, переконання
28

 [с.19]. 

Свідченням певного рівня духовної досконалості людини є усвідомлення 

нею власних духовних потреб
29

 [с.23]. Про сформованість духовності може 

свідчити перетворення знань про ідеали в переконання й духовні почуття»
30

 [с.19]. 

Тієї ж думки дотримується М.Бахтін, який вважає, що духовність реалізується 

через вчинок особистості, у якому людина постає як відповідальний суб’єкт 

життєтворчості
31

 [с.5]. 

                                           
23

 Ткачова Т.М. Розвиток духовної культури особистості вчителя в системі методичної роботи закладів освіти міста 

2004 года: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної 

освіти» / Тетяна Миколаївна Ткачова. — Луганськ, 2004. — 20 с. 
24

 Дашко Валентина. Структура і зміст духовної культури особистості // Валентина Дашко / Рідна школа. − 2003. − 

№5 (880). − С.17 19. 
25

 Кирил Георгиев Попов. Бездуховността. Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, София, 1998 г. – 288 с. 
26

 Зязюн І. А. Духовна еліта у суспільстві: інтелігентність і громадянськість / Іван Зязюн // Проблеми та перспективи 

формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр.: [у 2-х ч.] / за ред. Л. Л. Товажнянського, 

О. Г. Романовського; НТУ «ХПІ». – X., 2003. – Ч. 1(5). – С. 32–42. 
27

 Помиткін Е.О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді: дис.. докт. психол. 

наук: спец. 19.00.07 / Помиткін Едуард Олександрович.  К., 2009 р. 
28

 Дашко Валентина. Структура і зміст духовної культури особистості// Валентина Дашко / Рідна школа. − 2003. − 

№5 (880). − С.17-19. 
29

 Помиткін Е.О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді: дис.. докт. психол. 

наук: спец. 19.00.07 / Помиткін Едуард Олександрович.  К., 2009 р. 
30

 Дашко Валентина. Структура і зміст духовної культури особистості // Валентина Дашко / Рідна школа. − 2003. − 

№5 (880). − С.17-19. 
31

 Ткачова Т.М. Розвиток духовної культури особистості вчителя в системі методичної роботи закладів освіти міста 

2004 года: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної 

освіти» / Тетяна Миколаївна Ткачова. — Луганськ, 2004. — 20 с. 
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Саме тому, виховання духовності – це насамперед формування моральної 

свідомості: моральних норм, принципів, ідеалів, понять
32

. І цей шлях піднесення 

до духовності, до духовного звільнення є важким шляхом очищення та творчого 

натхнення»
33

. 

Узагальнюючи підходи вчених до поняття «духовність» можна зазначити, 

що духовність розглядається як вища підструктура людини; підкреслюється її 

інтегруюча, системоутворююча функція у формуванні цілісності особистості; 

обґрунтовується провідна роль духовності як регулятора поведінки і діяльності 

людини, його взаємин з іншими людьми. В якості найважливіших психологічних 

характеристик духовності виділяються цінності і ціннісні орієнтації, 

відповідальність за свої вчинки і поведінку, спрямованість особистості на творчий 

розвиток
34

. 

Ми погоджуємось також з думкою І.М.Бондаревич, що сучасне розуміння 

духовності виходить за межі діяльності в певній сфері – релігія, мистецтво, наука – 

воно вибудовується на здатності до діалогу між представниками різних конфесій, 

між митцями і вченими, взагалі між людьми
35

 с. 114-118. Повинні прагнути до 

спільної еволюції на основі взаєморозуміння, взаємної підтримки.  

 

1.2. Духовне виробництво: правда чи міф? 

 

В епоху зростання суцільної бездуховності, постає питання «Чи можна 

виробляти духовність, підвищувати її рівень? Чи можна виділити сферу 

суспільства, де відбувається духовне виробництво?». 

Багато вчених дотримуються думки, що в суспільстві існує духовна система 

(сфера), яка включає інтелігенцію з її свідомістю (суб'єкт), духовну діяльність, 

духовні стосунки між інтелігентами, а також між інтелігенцією і іншою частиною 

суспільства. Поряд з емоційною, вольовою, інтелектуальною сферою в науковому 

обігу звичним є вживання поняття “духовна сфера особистості”
36

. Як правило, до 

духовної сфери особистості відносять ідеали, цінності та смисли людини. Духовна 

сфера підпорядковує та скеровує всі психічні функції особистості
37

 [с.49]. З 

функціонального боку духовна сфера суспільства включає духовну свідомість, 

                                           
32

 Рибас Т. Православне іконописне мистецтво, як засіб виховання духовності майбутнього вчителя // Человек в 

мире духовной культуры. К.: 2001. – С. 478  485. 
33

 Спіцина Л.В. Організаційна культура вищого навчального закладу як чинник духовного розвитку майбутнього 

професіонала. Електронний ресурс.  Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/1001/94/. 
34

 Там саме. 
35

 Бондаревич І.М. Сучасний контекст розуміння духовності: діалогічність і коеволюційність // Ученые записки 

Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. 

Социология» Том 24 (63). 2011. №3 4.  
36

 Боус Г. Н. Способы номинации понятий духовной сферы человека: (на материале православного 

вероисповедания) / Г. Н. Боус // Духовная сфера деятельности человека. – Саратов, 1996. – С. 48-53. 
37

 Помиткін Е.О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді: дис.. докт. психол. 

наук: спец. 19.00.07 / Помиткін Едуард Олександрович.  К., 2009 р. 
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духовну діяльність, духовні стосунки, виступаючи специфічною формою духовної 

життєдіяльності суспільства. Духовна свідомість є функцією інтелігенції 

суспільства, що зробила духовну діяльність, виробництво духовних благ 

(цінностей) своєю основною професійною діяльністю
38

. 

З часів виникнення перших класових суспільств основні форми існування 

духу (ідеї, теорії, образу, норми і т.д.) виробляються професіоналами. І саме тому, 

як вважають А.К.Бичко, І.В.Бичко, В.Г.Табачковський що термін "духовне 

виробництво" – не метафора, а цілком реальне явище
39

, 
40

. 

У чому ж полягає специфіка духовного виробництва? Насамперед у тому, що 

його кінцевим продуктом є ідеальні утворення, що володіють цілим рядом 

властивостей. І, мабуть, головне з них – загальний характер їхнього споживання. 

Під духовним виробництвом звичайно розуміють здійснюване 

професіоналами розумової праці вироблення свідомості в особливій суспільній 

формі. Результатом цього виробництва є щонайменше три "продукти":  1) ідеї, 

теорії, образи, духовні цінності; 2) духовні суспільні зв'язки індивідів;  3) власне 

людина, як духовна істота.  

Де ж може виробляється ця продукція? Практично всюди, але одними з 

найважливіших складових системи духовного виробництва суспільства є наука і 

мистецтво, що представляють його "полюси": абстрактно-логічний і ціннісно-

орієнтаційний. 

 Найважливішим видом духовного виробництва, засобом виховання 

духовності є мистецтво, яке, на думку Т. Шмиги відображає в художньому образі 

принципово новий рівень дійсності, виступає як універсальний засіб бачення світу 

очима іншої людини, перетворення зовнішніх культурних сенсів у духовний світ 

особистості. Мистецтво формує низку почуттів та ідей людства, впливає 

комплексно на розум і серце, формує цілісну особистість. Але чи будь яке 

мистецтво здійснює позитивний вплив? На нашу думку, ні. Дійсно, прекрасне в 

мистецтві працює на благо людини, «піднімає» її, закликає до позитивного 

мислення, постійного розвитку, поваги до інших. Але потворне руйнує людину 

зовні й усередині. …Потворне має в естетичній практиці людини особливе 

значення. Воно виступає як усвідомлена людиною загроза її існуванню, те, що 

підриває підвалини людяності, що потребує духовного та практичного опанування. 

В класичному мистецтві потворне — це як правило, вже опанована загроза, тобто 

людина вже володіє засобами її опанування. Однак, як це ми бачимо на прикладі 

мистецтва XX ст. (в творах якого відбувається пропаганда смерті, егоїзму, 

песимізму), цілком можлива ситуація коли мистецтво відмовляється від місії 

                                           
38

 Електроннй ресурс.  Режим доступу: http://daviscountydaycare.com/coczalna-flosofya/203-sistema-susplno-

svdomost-struktura-duxovno-sistemi.html. 
39

 Цільова комплексна програма "Вчитель". – К., 1997. – 14 c. 
40

 Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії.  – К., 2001. 

http://daviscountydaycare.com/coczalna-flosofya/203-sistema-susplno-svdomost-struktura-duxovno-sistemi.html
http://daviscountydaycare.com/coczalna-flosofya/203-sistema-susplno-svdomost-struktura-duxovno-sistemi.html
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боротьби з нелюдським, а, навпаки, піднімає його до рівня норми, тобто естетизує 

потворне. Причини такого явища є не тільки художні, а цілий комплекс 

культурних, духовних і соціально-економічних передумов.  

Сила же науки полягає не тільки в об'єктивності знань, переконливості 

аргументації, чіткій логічності, а й у здатності вчасно реагувати на запити і 

потреби суспільства, виробництва, культури, людини; не в обсязі знань і широті 

наукового пошуку, а в здатності служити гуманізму і прогресу, насамперед, 

розвитку людини. Особливо актуальним стає це в наш час, коли доля всього 

людства часто залежать від наукових знань і їх застосування, від громадянської 

позиції вченого, який несе моральну відповідальність за наслідки своєї наукової 

діяльності. 

Аби виконувати свою гуманістичну роль у суспільстві і служити прогресу, 

наука має тісно взаємодіяти з іншими формами свідомості, зокрема з мистецтвом. 

А чи існує мистецтво духовної педагогіки, духовно-педагогічної 

комунікації? Звичайно, якщо взяти до уваги, що: 

1) естетичне не є винятковою прерогативою мистецтва; воно ніби "розлито" 

у всій соціальній реальності; естетичним (таким, що викликає в людини відповідні 

почуття), може бути все, що завгодно: природні ландшафти, будь-які предмети 

матеріальної і духовної культури, самі люди і різноманітні прояви їхньої 

активності ін.; 

2) в широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі, 

галузі; майстерність.  

 «Духовна діяльність має два аспекти: духовно-продуктивна діяльність – 

діяльність, спрямована на формування духовних цінностей та духовно-практична 

діяльність – спрямована на опанування соціального досвіду, накопичених 

людством духовних цінностей у процесі культурного розвитку людей»
41

 [с.36]. 

Загальна за змістом, духовна праця здійснюється індивідуальним образом та 

по суті своїй залишається індивідуальною, персоніфікованою. Духовна діяльність 

сама по собі володіє величезної притягальної силою, бо в ній сам процес творчості 

приносить задоволення, а все інше стає несуттєвим. Інакше кажучи, духовна 

діяльність самоцінна
42

. 

У відповідності до розробленої Е.О. Помиткіним структури духовності, 

духовність значною мірою проявляється як сутнісні новоутворення у структурі 

особистості, а отже процес духовного розвитку доцільно розглядати у 

взаємозв’язку з процесом особистісного розвитку людини
43

 [с.56]. 

                                           
41

 Якименко С.І. Формування духовних і моральних якостей майбутніх вчителів // Науковий вісник Миколаївського 

державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць /За ред.. В.Д.Будака, О.М.Пєхоти. − 

Випуск 1.30. − Миколаїв: МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2010. − 248 с. − (Серія «Педагогічні науки»)., С. 28 − 41. 
42

 Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії.  – К., 2001 
43

 Помиткін Е.О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді: дис.. докт. психол. 

наук: спец. 19.00.07 / Помиткін Едуард Олександрович.  К., 2009 р. 
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1.3. Психологічні умови та особливості духовного розвитку особистості. 

 

В багатьох дослідженнях зазначається, що сьогодні на зміну людині масової, 

матеріально спрямованої, що живе лише для задоволення потреб, народжується 

людина цілісна, індивідуальна, духовна, моральна, спрямована до повного 

розкриття того, що в неї закладене Природою, Світом, Космосом. У світі йде зміна 

цінностей, стимулів життєдіяльності на основі нових уявлень про світ і сутності 

людини. 

Нова людина починає відходити від уявлення себе “мірою речей”, мірою 

усього. Вона приходить до осмислення високих масштабів світу, всесвіту,  міри 

об'єктивної, що виступає і як критерій істинності її діяльності. При цьому себе 

вона бачить не пасивним продуктом яких-небудь процесів, а одним із суб'єктів 

творчих сил природи. Нова людина шукає сенс свого існування в цілісному 

розвитку своєї особистості: її фізичне здоров'я, нерозривно пов'язане з її духовним 

розвитком. 

Питанню духовного розвитку особистості останнім часом приділяється все 

більше уваги. Проблему досліджували М.Альчук, І.Д.Бех, М.Й.Боришевський, 

С.Гроф, Т.І.Пашукова, Ж.М. Юзвак  та інші. 

М.Альчук вважає, що духовний розвиток людини можна виділити як 

специфічну форму її самовизначення в світі та саморозвитку. Духовність виражає 

розвиток, взаємозв'язок суспільного та індивідуального життя людини»
44

 [с.33]. 

«Індивідуальна духовність є процесом внутрішнього розвитку людини, 

пошуку сенсу життя через розуміння сутності буття та відкидання тваринних 

інстинктів, повсякденних егоїстичних бажань, негативних емоцій. У її розвитку 

задіяні здібності та нахили особи: почуття, фантазія, уявлення, інтелект та інтуїція. 

Особливий стан душі, що веде до індивідуальної духовності, спричиняють Добро, 

Істина, Краса»
45

 [с.33]. Підкреслюючи значення духовного розвитку 

В.С.Соловйовим розглядав його як перспективу еволюції людини
46

 [с.17]. 

Розкриття ж духовних сил філософ пов’язував з вивільненням духовної свідомості: 

“У нас самих вміщується нескінченне багатство сил та змісту, що приховані за 

порогом нашої теперішньої свідомості, через який переступає поступово лише 

певна частина цих сил та змісту, що ніколи не вичерпує цілого”
47

 [ с. 173].   

Проаналізувавши життя видатних представників людства, Е.О.Помиткін 

виділив психологічні закономірності, що дозволили їм досягти високого рівня  

                                           
44 Альчук М. Комунікативність і духовність – ціннісні виміри особи 21 століття / Марія Альчук // Збірник наукових 

праць ДДПУ «Людинознавчі студії» є фаховим виданням з філософії та педагогіки//Бюлетень ВАК. − 2000. − №6. − 

26-36.  
45

 Там саме. 
46

 Помиткін Е.О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді: дис.. докт. психол. 

наук: спец. 19.00.07 / Помиткін Едуард Олександрович.  К., 2009 р. 
47

 Соловьёв В. С. Чтения о Богочеловечестве / В. С. Соловьёв. – М.: ООО “Издательство АСТ”, 2004. – 251 с. 
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духовності
48

 с.135: 

1. Засвоєні ще у ранньому дитинстві духовні ідеали, смисли та цінності. 

2. Замислення в роки дитинства над глобальними світовими проблемами, 

суперечностями світу. 

3. Активізація прагнень до духовного розвитку (в молоді роки завдяки зустрічі з 

особистістю  носієм високого духовного потенціалу, а в зрілому віці духовне 

пробудження внаслідок інформаційного поштовху або подій, що змушують 

замислитися над сенсом життя. 

4. Побудова власного світогляду на синтезі духовних знань, ідеях краси, добра, 

істини, милосердя, любові до ближніх.  

5. Початок духовного зростання особистості нерідко супроводжується емоційним 

злетом, прагненням залучити до свого світогляду інших. Надалі, в процесі 

самовдосконалення особистості, духовність знаходить прояв у рисах характеру та 

елементах поведінки. Ставлення до поглядів інших стає більш толерантним. 

6. В поведінці особистість виходить за межі формальної логіки, не орієнтується на 

соціальне схвалення, а більшою мірою керується вищими цінностями і сумлінням. 

7. У процесі духовного зростання людина прагне до удосконалення характеру, 

поведінки. 

8. Зростання рівня духовного розвитку супроводжується зростанням емпатійності, 

та розширенням меж відповідальності (за себе, за ближніх, за людство, за світ у 

цілому). 

9. Духовний розвиток особистості нерідко супроводжується вищими 

переживаннями, екстатичними станами, видіннями, розкриттям незвичайних 

здібностей, які є вказівками на шляху духовного сходження. 

10. Життя високодуховної особистості є актом служіння, здійснення місії, 

своєрідним витвором мистецтва.  

Е.О.Помиткіним визначено психологічні механізми духовного розвитку 

особистості: ідентифікація (ототожнення з ким-небудь або з чим-небудь), 

децентрація (подолання егоцентризму особистості, що полягає в зміні точки зору, 

позиції суб’єкта в результаті зіткнення, співставлення та інтеграції її з позиціями, 

які відрізняються від власної), рефлексія (здатність звертати увагу на свій 

внутрішній світ, розмірковувати над своїм психічним станом), трансценденція 

(прагнення особистості до абсолютно досконалого, ідеального) та усвідомлення 

буттєвої єдності. 

Надзвичайно суттєвим фактором оптимізації цілеспрямованої діяльності 

щодо духовного індивідуального самоствердження як основної ознаки 

особистості, її життєтворчості є створення умов для самоздійснення 

                                           
48

 Помиткін Е.О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді: дис.. докт. психол. 

наук: спец. 19.00.07 / Помиткін Едуард Олександрович.  К., 2009 р. 



 14 

індивідуального стилю творчої духовної діяльності, комунікативної культури 

особистості
49

. 

На думку О. Білої розвиток духовності майбутніх вчителів залежить від 

стимулюючих його факторів: ступеня емоційно-почуттєвих відношень у 

сімейному середовищі; атмосфери ціннісного спілкування студента з оточуючими 

людьми (викладачами, друзями); активізації різних видів діяльності (пізнавальної, 

естетичної, трудової, художньої, спортивної тощо); спрямування навчально-

виховного процесу на особистісно-орієнтований підхід; впливу засобів масової 

інформації на внутрішній світ особистості тощо»
50

 [с.153]. 

 

2. Духовна культура педагога. 

 

2.1. Аналіз дослідження  проблеми духовно культури в філософській та 

психолого-педагогічній літературі. 

 

Філософське обґрунтування сутності духовної культури, духовності 

представлено в роботах М.Бердяєва, В.Вернадського, Г.Сковороди, В.Соловйова 

та ін. 

На теоретико-методологічному рівні проблема духовності, духовної культури 

особистості висвітлена в працях вітчизняних філософів та культурологів 

(В.Баранівського, М.Бахтіна, С.Кримського, О.Лосєва, М.Мамардашвілі, 

Г.Платонова та ін.). Серед зарубіжних учених актуальними є погляди на проблеми 

духовності й духовної культури особистості М.Коула, Н.Роджерс, Тейяра де 

Шардена, В.Франкла та ін. 

Філософсько-релігійні положення про духовність як атрибутивну 

характеристику особистості (М.Бердяєв, В.Зеньковський, В.Соловйов, С.Франк); 

сучасні концепції духовності та духовної культури особистості (Л.Буєва, М.Каган, 

А.Комарова, Т.Костіна, С.Кримський, С.Пролєєв, В.Сагатовський, П.Симонов); 

психологічні теорії духовного розвитку особистості (В.Зінченко, В.Знаков, 

Е.Помиткін, В.Пономаренко, Ж.Юзвак); концептуальні положення теорії та 

практики формування духовної культури особистості вчителя (К.Артамонова, 

Б.Вульфов, І.Зязюн, В.Кушнір, В.Шадриков, Г.Шевченко).  

Термін "культура" має латинське походження, означає "обробка, 

опрацювання людиною чогось природного". Спочатку цей термін застосовувався 

як обробка землі. Але уже і в давні часи він мав друге значення – культивування 

духу.  Розвиток античної культури періоду середньовіччя, а потім Ренесансу 

                                           
49

 Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура. Електронний ресурс.  Режим доступу: 

http://ua.textreferat.com/referat-8835-5.html 
50

 Біла О. Від духовності вчителя до духовності учня / О.  Біла / Педагогіка і психологія професійної освіти. − 1998. 

− №2. − 153 – 158. 

 

http://ua.textreferat.com/referat-8835-5.html
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призвели до виникнення іншої тріади – єдність духовних цінностей як Істина, 

Добро, Краса, котрі об’єднались у єдине ціле – гуманізм, де людина визнається 

критерієм розвитку суспільства, найвищою метою
51

. Про значення культури 

наголошував І.Огієнко, який стверджував, що "Сила народу – в силі його 

культури"
52

 [с.130]. 

 М.С. Каган розглядає культуру як цілісну систему і як спосіб діяльності 

людини, що складається з двох граней (продукт і технологія) і трьох шарів 

(матеріальна, духовна і художня культура)
53

. 

Досить поширеною є думка, що культура є органічною єдністю 

матеріального та духовного. В літературі прийнято розрізняти матеріальну і 

духовну культуру. Матеріальна культура охоплює всю сферу матеріальної 

діяльності людей та її результати. Сюди відносяться засоби виробництва і 

продукти праці, форми суспільної організації трудової діяльності людини. Духовна 

культура насамперед охоплює сферу духовного виробництва — це сукупність 

форм суспільної свідомості, способів створення і використання духовних 

цінностей, форм комунікації людей
54

. Духовна культура – найважливіший вид 

культури, що включає інтелектуальну і естетичну діяльність людства. 

Просвітник Іван Огієнко у своїх працях і проповідях намагався довести 

важливість духовної культури в житті кожного народу, зокрема українського: 

"Духовна культура творить із людини найдосконалішу одиницю"
55

 [с.131].  

Духовна культура — це різноманітний досвід життєдіяльності соціальних 

суб'єктів, що включає в себе найсуттєвіші результати суспільного досвіду народів 

щодо освоєння суспільного буття, соціуму в цілому, багатогранних духовних 

цінностей. Такий досвід має загальний, універсальний характер. У вузькому 

розумінні духовна культура являє собою спосіб взаємодії, взаємовпливу форм 

діяльності соціальних суб'єктів, що здійснюються в процесі духовного 

виробництва; це система соціально-духовних цінностей, спрямованих на 

формування та відтворення різноманітних, багатогранних духовних зв'язків та 

взаємин між людьми з метою збагачення духовного життя суспільства, його 

загального прогресу. Нарешті, духовна культура — це такий спосіб свідомої 

організації особистістю своєї індивідуальної сенсожиттєвої діяльності в сфері 

духовного і матеріального виробництва, який забезпечує їй всебічну 

самореалізацію, самоздійснення її сутнісних сил, різноманітних життєвих проявів.  

І. Огієнко визначає, що "духовна культура – то інтелектуальний стан народу,  

                                           
51

 Електронний ресурс.  Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/7885/97/). 
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то розвиток всенародного розуму: його науки, віри, переконань, звичаїв, етики та 

ін."
56

 [с. 115]. Вона відіграє, на його думку, провідну роль у творенні національної 

еліти – національної інтелігенції. Духовна культура забезпечує для творчого 

процесу вихідний матеріал, акумулює отримані результати, створює умови для 

здійснення творчих актів, продукує стимули, цінності, норми, що забезпечують ту 

чи іншу міру для вільної творчості. Творчість у свою чергу, являє собою механізм 

саморозвитку культури, виступаючи рушійною силою культурного процесу. 

Духовна культура є джерелом, завдяки якому створюються можливості для 

становлення творчого потенціалу як багаторівневого феномену, у якому 

есенціально-діяльнісний рівень співіснує з віртуальним, і забезпечує вихід на 

зовнішні для індивіда рівні духовної культури шляхом трансцендентування. 

О.М.Перехейда визначає духовну культуру як це потенціал суспільства, необхідну 

умову, без якої неможливе б було існування творчого потенціалу людини. 

Останній, у свою чергу, забезпечує динамізм, розвиток педагогічної творчості
57

 

[с.10-11]. 

Духовна культура створюється діяльністю соціальних суб'єктів і 

спрямована на перетворення суспільного буття, розвиток сутнісних сил людини, 

зокрема її духовності, їх всебічну самореалізацію; це не тільки свідомість, а й 

соціальна активність, перетворююча діяльність особистості, яка вимірюється 

обсягом створюваних нею духовних, соціогуманістичних цінностей. Така культура 

свідчить про здатність кожної особистості до сприйняття передового, 

прогресивного в суспільному бутті, так само як і до його поширення, творення у 

відповідності з творчими силами та здібностями кожної індивідуальності; про 

готовність особистості до самовіддачі, саморозвитку своєї духовності як свого 

особистого, так і всього суспільства
58

. 

В. Дашко до складових духовної культури відносить: моральні й світоглядні 

ідеали; духовні потреби та інтереси; духовні почуття й переживання; моральні та 

світоглядні переконання. Наявність системи цих складових може бути зовнішнім 

показником духовності, а їх відсутність (повна чи часткова) – свідченням 

бездуховності. …Якщо духовність розширює межі буття індивіда, робить його 

причетним до вищих цінностей роду людського, то бездуховність залишає його 

зануреним в індивідуальний світ повсякденного й сьогочасного…» 
59

 [с.19]. 

Духовна культура як елемент духовного життя, суспільних, духовних  
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відносин включає в себе певну систему цінностей, знань, переконань, світоглядних 

орієнтацій, норм, традицій в органічній єдності з соціальною гуманістично 

значимою діяльністю людей щодо освоєння, творення буття. Ціннісний зміст 

духовної культури може виступати рушійною силою суспільного прогресу лише 

тоді, коли творчий потенціал такої культури ґрунтується на загальній системі 

цінностей, вироблених людством протягом своєї історії
60

. 

Виступаючи якісним показником духовного життя суспільства, духовна 

культура по своїй суті структурі духовної сфери громадського життя, що як 

систему являє собою єдність таких компонентів, як духовна діяльність, духовні 

потреби, духовне споживання, соціальні інститути, духовні відносини і 

спілкування
61

.  

У складі духовної культури М. С. Каган виділяє наявність продуктів 

пізнавальної і ціннісно-орієнтаційної діяльності, а художня культура, за його 

словами, утворює навколо себе відносно автономну сферу всіх видів людської 

діяльності (перетворювальної, пізнавальної, комунікативної, ціннісно-

орієнтаційної)
62

. 

Духовна культура виконує в суспільстві ряд соціальних функцій, основними 

серед яких є пізнавальна, комунікативна, регулятивна, прогностична, ціннісно-

орієнтаційна, які органічно взаємопов'язані між собою. Але, на думку багатьох 

культурологів, філософів, інтегруючою функцією духовної культури є 

людинотворча функція
63

. 

Міра розвитку духовної культури визначається мірою розвитку сутнісних 

цінностей людини, багатогранністю і багатоваріантністю форм самореалізації її 

духовного потенціалу, індивідуального самоутвердження. Підвищення 

ефективності і дієвості процесу формування духовної культури передбачає 

створення умов для смисложиттєвої самореалізації багатства духовності людини, 

адже основний зміст цінностей такої культури полягає в їх самовираженні і 

відтворенні. Розвиток духовної культури неможливий без утвердження її 

цінностей, зокрема на особистісному рівні, що дає змогу реалізувати потенціал 

унікальності, неповторності індивідуальності, її духовності, значення яких у 

прогресі суспільного буття постійно зростає. Здійснення цього пов'язане з 

подоланням поширеної у минулому й існуючої досі духовної деіндивідуалізації, 

сурогатів колективності, що утверджують дух одноманітності, однаковості, 

загальної маси, нав'язування індивіду стандартизованої позиції, і передбачає 

відмову від соціальних обмежень їхніх духовних орієнтацій. Реалізація 
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незатребуваного на практиці духовного потенціалу особистості органічно 

взаємопов'язана зі створенням у суспільстві різнобічних умов для забезпечення 

духовної свободи людей, зокрема свободи їхніх духовних дій як необхідної умови 

для здійснення об'єктивно зумовленої відмінності творчих можливостей кожного, 

зміцнення втраченої у минулі роки самоцінності особистості, етнічної 

індивідуальності, що є основою динамічного саморозвитку, саморегулювання 

цінностей духовної культури
64

.  

Культурний педагог – це не взірець формально-етикетної шляхетності, а 

інтелігентна людина за своєю найвищою духовною сутністю, із творчим і 

гуманним способом світобачення, світосприймання. Саме культура є підґрунтям 

формування особистості вчителя
65

. 

Духовна культура є епіцентром особистості. Духовність і духовна культура є 

підґрунтям професійної культури спеціаліста, котре знаходить своє відображення у 

професійній діяльності. Професійна культура розглядається як певний ступінь 

оволодіння професією, тобто певними способами і прийомами вирішення 

професійних завдань на основі сформованості духовної культури особистості. 

Отже можна прослідкувати такий ланцюжок – духовна → професійна →  

педагогічна культура. Виділення педагогічної культури як однієї з найважливіших 

складових суспільства зумовлено специфікою педагогічної діяльності викладача, 

вчителя, спрямованої на формування особистості, здатної у майбутньому 

відтворювати й збагачувати культуру суспільства. 

Думки про педагогічну культуру, про те, яким повинен бути вчитель, 

вихователь, наставник, висловлювалися уже в давніх цивілізаціях. Ґрунтовно 

розкрито це поняття в працях Я.А. Коменського, К.Д. Ушинського, 

В.О. Сухомлинського. Складовими педагогічної культури, на думку багатьох 

вчених, є науковий світогляд, наукова ерудиція, духовне багатство, педагогічна 

майстерність, педагогічні здібності, природно-педагогічні людські якості, 

педагогічна техніка, культура спілкування, культура мови, прагнення до 

самовдосконалення. 

Великий педагог є людиною високої духовної культури. Чим більш багатим 

в духовному плані є учитель, чим більш глибокими є його світогляд, науковий 

світ, моральні принципи, естетичне сприйняття дійсності, тим більш ефективною 

буде його професійна діяльність, що переростає в майстерність найбільш високого 

ґатунку
66

 [с.3]. 
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Духовна культура вчителя (за Ткачовою)  інтегративна якість особистості, у  

якій органічно поєднані високий рівень професійної компетентності й духовний 

світ особистості, світогляд, морально-естетичні ідеали, ціннісно-смислові 

настанови. 

Педагог, який формує духовну культуру майбутнього покоління, повинен 

мати низку професійних та особистісних якостей: бути вчителем мистецтва, 

виступати носієм культури, нести її в собі; мати цільову установку на особистісно-

діяльнісний підхід та стратегію співтворчості; сповідати діалогічність у взаємодії 

педагогів та вихованців як основу для обміну духовними, моральними, 

емоційними, творчими цінностями; надавати підтримку індивідуальному 

духовному і творчому розвитку та саморозвитку особистості; надавати особистості 

необхідний простір для прийняття самостійних рішень, свободу вибору змісту та 

засобів духовної творчої діяльності в різних сферах життя людини
67

 [с.9]. 

Особливо значущими щодо процесу розвитку духовної культури вчителя 

виступають культурологічний, синергетичний, особистісно-діяльнісний, 

акмеологічний, аксіологічний підходи, а також урахування основних положень 

андрагогіки як науки про освіту дорослих
68

 [с.9, 
69

. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень з проблем розвитку духовної 

культури вчителя дозволив нам виділити наступні компоненти духовної 

культури вчителя: когнітивний (формування адекватного цілісного уявлення про 

духовну культуру вчителя як професійну якість); мотиваційно-ціннісний 

(відповідна професійна спрямованість, професійне цілепокладання, система 

професійних та духових цінностей та орієнтацій); поведінковий (регулятивна 

діяльність особистості, система особистих норм регуляції поведінки та взаємин 

учителя)
70

. 

Складність теоретико-методологічного аналізу й процесуальних аспектів 

розвитку духовної культури вчителя зумовлює необхідність звернення до категорії 

“імпліцитність духовної культури вчителя”. Імпліцитність (несформульованість, 

невизначеність у межах свідомої рефлексії особистості) виявляється у виборі 

педагогічної стратегії, стилю спілкування, технології самоосвіти
71

. 

Проблема розвитку духовної культури вчителя є вічною. Саме йому належить 

місія транслювати духовні цінності суспільства, створювати умови для присвоєння 
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цих цінностей підростаючими поколіннями й відтворювати їх у творчій діяльності, 

у культурі вчинку. Розвиток духовної культури вчителя обумовлює його здатність 

до самоактуалізації, духовної самореалізації, формування вмінь духовно-

практичної діяльності, пошуку духовно-моральних та естетичних ідеалів, свідомої 

роботи з виховання духовного світу підростаючих поколінь і в цілому суспільства. 

Конфуцій визначав провідну функцію Вчителя – виховання людяності в людині
72

 

[с.5]. 

Духовність учителя полягає в здатності віддавати свою сердечність, доброту 

іншим, щоб спроектувати спрямованість смислу життя для підростаючого 

покоління
73

. 

Духовна культура вчителя  (за Ткачовою)  інтегративна якість особистості, 

у якій органічно поєднані високий рівень професійної компетентності й духовний 

світ особистості, світогляд, морально-естетичні ідеали, ціннісно-смислові 

настанови
74

. 

Духовний розвиток особистості передбачає здатність її заглянути в 

майбутнє, уміння розробляти свої життєві плани і на основі цього розвивати в собі 

здатність до самоактуалізації, усвідомлення свого «Я», пошук ідеалу, свідому та 

планомірну діяльність з метою змінити, удосконалити свою особистість
75

. 

Духовний розвиток особистості, збагачення її духовного світу можливі 

тільки у процесі духовно-практичного освоєння світу. Тому завдання вчителя – 

створити такий освітній простір, в якому дитина з самого життя навчається 

змінювати, вдосконалювати умови цього життя, підвищуючи його якість, а не 

пристосовуючись до умов, що склалися. Джерелом такого прагнення має стати 

висока духовність
76

. 

«Розвиток духовності майбутніх вчителів залежить від стимулюючих його 

факторів: ступеня емоційно-почуттєвих відношень у сімейному середовищі; 

атмосфери ціннісного спілкування студента з оточуючими людьми (викладачами, 

друзями); активізації різних видів діяльності (пізнавальної, естетичної, трудової, 

художньої, спортивної тощо); спрямування навчально-виховного процесу на 

особистісно-орієнтований підхід; впливу засобів масової інформації на внутрішній 

світ особистості тощо»
77

[с.153] 
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Психологія духовності дозволяє визначити наступні методологічні засади щодо 

дослідження питань розвитку духовної культури учителя: а) розвиток духовності 

не може розглядатися як пасивний процес, важливим постає власне творчий 

початок самої індивідуальності; б) смислова сфера особистості безпосередньо 

включена в розвиток духовності; в) важливе значення має психофізіологія 

мотивації, потребнісно-мотиваційна основа розвитку духовної культури 

особистості; г) могутньої сили набуває саморозвиток, спрямовуюча сила творчого 

потенціалу особистості
78

 [с.5] 

За результатами аналізу психолого-педагогічних досліджень з проблем 

розвитку духовної культури вчителя, Т.М.Ткачовою виділені наступні компоненти 

духовної культури вчителя: когнітивний (формування адекватного цілісного 

уявлення про духовну культуру вчителя як професійну якість); мотиваційно-

ціннісний (відповідна професійна спрямованість, професійне цілепокладання, 

система професійних та духових цінностей та орієнтацій); поведінковий 

(регулятивна діяльність особистості, система особистих норм регуляції поведінки 

та взаємин учителя). 

 

2.2. Роль системи освіти та особистості вчителя у розвитку духовної 

культури дітей та молоді. 

 

В наш час, наголошує В.Г.Кремень, «ми живемо в просторі  світоглядного 

розладу й водночас – нового змісту – просторі, коли все можна і водночас нічого 

не можна, коли все важливе й ніщо не має значення, коли фантомними є всі 

ціннісні критерії і тому важко відрізнити істинне від хибного, розумне від 

дурниць, добро від зла,  просторі, що вимагає нових принципів осмислення,  коли 

вся гуманітарна наука стурбована світовою проблемою кризи духовності, 

особливої ваги набуває проблема людиноцентризму в освіті»
79

 [с.17]. Саме освіта 

має зберегти духовно-культурні цінності людини й утвердити нові, внести у 

свідомість людини життєстверджуючі світоглядні орієнтири, що допоможуть 

перетворюють світ із «хаосу» на «космос»
80

 [с.18]. Вона (освіта) має не лише 

створити нове поле духовності, культурну ауру буття людини, а й наповнити 

навчальний процес гуманістичним змістом, що означає перетворення учня з 

об’єкта на суб’єкт освітньої діяльності»
81

[с.19]. 
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На думку Л.А.Семкіної, вершиною духовності є любов і любов до учня є 

необхідною умовою педагогічної освітньої діяльності. Саме тому, завданням нової 

освіти  є   створення   умов  для  самотворення людини й утворення нею духовного  

світу
82

. 

Питання взаємозв’язку духовності та сучасної системи освіти розглядали такі 

автори, як О.Виговська, А.Дорошенко, О.Киричук, О.Коберник, Н.Нікандров, 

В.Слободчиков, М.Тайчинов, В.Шадриков та ін. Духовність, духовна культура як 

визначальна складова професійної діяльності педагога – предмет дослідження 

таких учених, як І.Зязюн, Н.Корякіна, В.Кушнір, М.Мукамбаєва, В.Мурашов, 

О.Рувінський, Г.Сагач, М.Тайчинов, С.Хамматова, Л.Фрідман, Г.Шевченко, 

Н.Щуркова та ін. 

Комплекс питань професійного становлення педагога, єдності професійної та 

духовної культури вчителя подано в роботах А.Маркової, Л.Мітіної, Т.Рабченюк, 

Є.Рогова, акмеологічні основи професійного розвитку вчителя – у працях 

А.Деркача, О.Москаленка, А.Реана, В.Сластьоніна, М.Станкіна.  

У цільовій комплексній програмі "Вчитель" зазначається, що "завдяки 

діяльності педагога має реалізуватися державна політика у створенні 

інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку, збереженні і примноженні 

культурної спадщини й формуванні людини майбутнього". 

Думки про педагогічну культуру, про те, яким повинен бути вчитель, 

вихователь, наставник, висловлювалися уже в давніх цивілізаціях. Ґрунтовно 

розкрито це поняття в працях Я.А. Коменського, К.Д. Ушинського, 

В.О. Сухомлинського. Складовими педагогічної культури, на думку багатьох 

вчених, є науковий світогляд, наукова ерудиція, духовне багатство, педагогічна 

майстерність, педагогічні здібності, природно-педагогічні людські якості, 

педагогічна техніка, культура спілкування, культура мови, прагнення до 

самовдосконалення. 

Великий педагог є людиною високої духовної культури. Чим більш багатим 

в духовному плані є учитель, чим більш глибокими є його світогляд, науковий 

світ, моральні принципи, естетичне сприйняття дійсності, тим більш ефективною 

буде його професійна діяльність, що переростає в майстерність найбільш високого 

ґатунку (О.М.Перехейда). 

У сучасному культурно-освітньому просторі поняття “духовність”, “духовна 

культура” активно вводяться в навчальний та методичний процеси. Основою 

духовного зростання підростаючих поколінь, професійно-педагогічної успішності 
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педагогів стає адекватне розуміння духовності та заснований на ньому розвиток 

духовної культури
83

. 

Духовність і духовна культура є підґрунтям професійної культури 

спеціаліста, яке знаходить своє відображення у професійній діяльності.  

Є.О.Помиткін вважає, що духовна культура педагога характеризується 

детермінацією поведінки та професійної діяльності особистісними ідеалами,  

смислами, цінностями Краси, Добра, Істини
84

. 

Для формування духовно-педагогічної культури в нього повинні бути 

сформовані наступні якості: 

1. Ціннісно–моральні. Освічена людина без моральних цінностей, найчастіше 

використовує знання в прагматичних, особистісних цілях. Вчитель без моральності 

та духовних ідеалів ніколи не стане носієм духовної та педагогічної культури. 

2. Розвинена мова. Готовність вчителя до духовного спілкування, духовного 

діалогу. 

3. Наявність у вчителя духовних інтересів, потреб, прагнень. 

4. Прагнення до постійного самовдосконалення, що обумовлюється розвиненою 

рефлексією, здатністю до самоконтролю, самоаналізу, самовихованню. Вчитель 

може учити доти, поки навчається сам. 

Процес розвитку духовної культури педагога передбачає свідому 

актуалізацію та використання наступних глибинних ціннісних ресурсів: здатність 

до плідного спілкування, творча спрямованість, дієвий гуманістичний, діловий 

характер, розвинуту самосвідомість, життєву мудрість, професійну 

компетентність, продуктивний інтелект, динамічну і працездатну 

психофізіологічну основу особистості
85

. 

 

3. Місце та роль комунікативної складової в духовній культурі. 

 

3.1. Загальна характеристика процесу комунікації та її роль навчально-

виховному процесі. 

 

 «Комунікація з лат. – спілкування, обмін думками, зв’язок; специфічна 

форма взаємодії людей в процесі їх пізнавальної діяльності»
86

 [с.29]. Усяке 

спілкування  має  на  меті  ту  або  іншу  спрямовану  зміну  в  значеннєвому   полі  
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реципієнта
87

 [с 75]. 

“Спілкування  важлива духовна потреба людини як суспільної істоти”
88

 

[с. 146]. Потреба в спілкуванні носить соціальний характер. Саме в спілкуванні зі 

значущим дорослим відбувається становлення людської особистості, формування 

моральної сфери, світогляду. Спілкування з дорослим - рушійна сила психічного 

розвитку дитини. У процесі спілкування відбувається зародження нової мотивації 

й нової форми діяльності
89

. 

«За допомогою слова людина не тільки просто спілкується з своїм 

найближчим оточенням, а й через живе слово впливає на формування свідомості, 

духовного світу інших людей. …Завдяки мові людина …засвоює духовні цінності 

інших людей»…. «Усне слово справляє духовний вплив на людину. Завдяки йому, 

життєвим ефектом виховання стає віра людини у свою здійсненність у світі, 

прагнення до повноти буття, завершеність у створеному, зробленому, 

досягнутому»
 90

 [с.23]. 

В психологічній структурі духовності Е.О. Помиткін
91

 [с.54] розглядає 

спілкування, як складову особистісного компоненту духовності.  

Спілкування є важливою складовою праці вчителя. Характер спілкування 

педагога з дітьми  це фундамент, на якому будується вся діяльність школи. 

Звичайно виокремлюють два типи цього спілкування: імперативний і 

гуманістичний. Перший тримається на примусі, покаранні, страху оцінок, другий - 

на рівноправному співробітництві педагога з учнями, довірі, взаємоповазі
92

, 
93

. 

Школа завжди шукала шляхи вирішення завдань виховання. Успіхів 

вдавалося домогтися тим педагогам, які виходили на духовні контакти зі своїми 

учнями. Досягаючи при розмові з ними (на уроці чи поза уроком) духовного 

єднання, вони піднімалися на вищий рівень спілкування  спілкування духовне. 

Вони захоплювали учнів своїми думками і почуттями, надихали їх своїми ідеалами 

і переконаннями
94

. Виховання  це насамперед постійне духовне спілкування 

вчителя і дитини. Справжня духовна спільність народжується там, де вчитель 

надовго стає другом, однодумцем і товаришем дитини у спільній справі
95

. 
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«Займаючи особливе місце серед факторів формування свідомості і 

поведінки, усне слово дає змогу під час прямого контакту впливати на всіх і 

кожного окремо, роз’яснювати, коментувати і уточнювати інформацію, 

користуватись цим, формувати в певному напрямі свідомість людини, виховувати 

її. Особливість виховального впливу усного слова міститься у постійному 

взаємозв’язку, взаємному проникненні свідомості комунікатора і слухача, у 

спонуканні творчою думкою, змістом інформації до наступних пошуків, у  

формуванні словом самосвідомості і світобачення об’єкта слова тощо»
96

 [с.24]. 

В освітній площині духовне виховання тісно взаємопов'язане з морально-

етичним
97

. Моральне виховання є насамперед духовною комунікацією, яка у добу 

глобалізації набуває ускладненого характеру. Поняття духовної комунікації 

широко впроваджено до обігу представниками конструктивізму, які пропонують 

розглядати мораль як самореферентну систему з власним автопоезісом. що 

породжує моральні смисли та конституює проблемне поле духовності
98

 [c.19, с.29].  

Введення в школах курсу християнської етика може розглядатися як один з 

аспектів можливості духовного спілкування між учасниками навчально - 

виховного процесу. Для практичного засвоєння основних положень і цінностей 

християнської етики важливого значення набуває створення поля довіри, без якого 

взагалі неможливий інтеркультурний і міжконфесійний діалог, а також виховання 

як педагогічна практика
99

. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що комунікативна складова є 

важливою складовою духовної культури педагога, як представника сфери 

«людина-людина», наставника і вихователя молодого покоління. Важливе 

значення має характер спілкування педагога з дітьми  це фундамент, на якому 

будується вся діяльність школи. Саме духовний, гуманістичний характер 

спілкування між суб’єктами навчально-виховного процесу, заснований на 

рівноправному співробітництві педагога з учнями, довірі, взаємоповазі допоможе  

підняти рівень духовності учнів, сприятиме їх творчій взаємодії з педагогічним 

персоналом. Ефективне духовне спілкування передбачає  активне використання в 

процесі діалогу між вчителем та учнем мистецьких засобів: художнього слова, 

музики, образотворчого мистецтва. Результатом духовного спілкування має стати 

спілкування сердець учителя та учня, в процесі якого вчитель передає духовні 

знання учням, які, за можливістю, готовністю та подякою приймають ці знання. 

Для духовного спілкування необхідним є встановлення «поля довіри». 
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3.2. Складові духовного спілкування. 

 

Серед різноманітних підходів до визначення духовної культури 

зустрічається наступне: «це діяльність, спрямована на духовний розвиток людини і 

суспільства, на продукування ідей, знань, духовних цінностей і, як правило, 

включає  релігію, мистецтво, мораль, ідеологію і духовне спілкування. В духовній 

культурі виділяють проективну,  пізнавальну,  ціннісно-орієнтаційну сферу , а 

також сферу  духовного спілкування
100

. 

В той же час недостатньо висвітленим залишається психологічний аспект, в 

тому числі недостатньо уваги приділено психологічним умовам розвитку 

комунікативної складової духовної культури. Вчительська праця передбачає 

активну взаємодію в системі «людина-людина». Духовні відносини  це відносини 

між вчителем і учнем, вихователем і дитиною, пропагандистом і слухачем. 

Духовне спілкування виступає формою обміну ідеями, уявленнями, почуттями. 

Основним змістом духовного спілкування є обмін продуктами духовної діяльності, 

взаємне пізнання, взаємний вплив. Духовне спілкування найбільш виразно 

виявляється в дружніх відносинах і передбачає міжособистісний інтелектуально-

емоційний зв'язок. Вчитель має прагнути до його впровадження в процесі 

навчання та виховання. 

Словосполучення «духовне спілкування» можна зустріти також в працях 

Ю. В. Слимова та І. С. Хмелько та інших вчених. Що ж вкладають вчені в це 

поняття?  

Духовне спілкування є вищим рівнем людського спілкування, при якому 

партнер сприймається як носій духовного начала, що будить в нас почуття схоже 

на благоговіння. Духовне спілкування поєднує в собі найкращі риси ігрового та 

ділового спілкування (жвавий інтерес до особистості партнера, спільний пошук 

істина, прагнення до єдності і згоди). Духовність досягається глибиною 

«діалогічного проникнення» один в одного, тому що інтерес до особистості 

партнера максимально глибокий, що дає імпульс до повної власної відкритості і 

взаємодоповнюваності позицій
101

. 

П. В. Симонов вважає, що духовне спілкування, засноване на співпереживанні 

один одному («на відміну від навчання, яке адресується майже виключно до 

свідомості суб'єкта»), пов'язане головним чином з підсвідомістю вихованця, і 

«саме завдяки підсвідомості зовнішні по відношенню до суб'єкта соціальні норми 

стають внутрішнім регулятором його поведінки»
102

 с.212. 
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Духовне спілкування  дітей з батьками та педагогами, друзями та 

однолітками і взагалі людини з іншими людьми  має обмежені можливості. Але 

людство протягом багатьох сотень років свого існування знайшло вихід із цього 

становища, «надаючи реальному спілкуванню людей додаткові засоби ... 

ілюзорного, символічного спілкування» з героями художніх творів та їх 

творцями
103

. 

Сила художнього спілкування - виховання ґрунтується на тому, що великі  

майстри мистецтва і їхні герої досягають такої глибини і повноти саморозкриття, 

яка, мабуть, є недосяжною в реальному спілкуванні людей ... Глибина 

психологічного аналізу доступна також літературі, театру, кіномистецтву, в яких 

відкриваються нам душі героїв художніх творів у всій повноті, в цілісній єдності 

свідомого і підсвідомого змісту ...
104

 [с.305]. 

Важливим в процесі духовного спілкування є діалог, про переваги якого 

писав М.С. Каган. Він дав наступне визначення діалогічного спілкування: 

«Спілкування - це така взаємодія людей, яка за своєю структурою симетрична, в 

ньому немає вчителя і учня, а є партнери, рівні один одному учасники єдиної 

діяльності. Ідеальна модель людського спілкування  дружба, яка може існувати 

тільки як зв'язок різних, але рівних людей. І мета дружби  не передати якусь 

інформацію, не навчити чогось. Суть дружби  домогтися спільності людей, 

виробити загальні цінності, єдині життєві позиції, при цьому кожен з них, 

залишається неповторною індивідуальністю і цінує її в іншому»
105

 [с.308]. 

Головними принципами педагогічного спілкування на уроці є: 

1. Визнання рівності всіх «партнерів» спілкування й унікальності кожного.  

Потрібно прагнути до встановлення на уроці обстановки взаємного інтересу, 

довіри і поваги один до одного, створенню атмосфери взаємної єднання всіх 

учасників, а це буде можливим тільки в тому випадку, якщо «партнери» увійдуть в 

духовний контакт один з одним 

2. Організації дії, за термінологією М.М. Бахтіна  «події» спілкування, здатного 

створити та активізувати діалогічні відносини між спілкуються сторонами. Тобто 

такого «події», яке б об'єднало всіх, викликало бажання спілкуватися, сколихнуло, 

схвилювало і вчителя і учнів, змусило б кожного «набути» своєї думки, мати 

бажання її висловити 

3. Активізація співпереживання на уроці. Співпереживання, співчуття, співучасть, 

як стверджують вчені, важливі психологічні механізми спілкування. Почуття, 

емоційний відгук на переживання іншої людини тільки й можуть показати, що 
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одна людина значить для іншого, якою мірою вона змогла перейнятися його 

цінностями  без цього не може відбутися справжнє спілкування 

4. Втілення (застосування, впровадження) своїх позицій кожною із сторін 

спілкування. 

Нами були виділені рівні розвитку комунікативного компоненту духовної 

культури вчителя та надані їм наступні характеристики. 

Для початкового рівня притаманне:  

 нечітке розуміння понять “духовна комунікація”, духовно-педагогічне 

спілкування”; 

 низький рівень готовності до передачі та отримання інформації духовного 

спрямовування; 

 байдуже ставлення до співрозмовника; 

 мова бідна, обмежений запас духовно-педагогічної лексики тощо 

Для середнього: 

 вчитель вміє пояснити сутність понять “духовна комунікація”, духовно-

педагогічне спілкування”; 

 можливі незначні помилки щодо осмислення змісту духовно-моральної 

інформації при її сприйнятті та поширенні; 

 середній рівень емоційної прихильності до співрозмовника; 

 зацікавленість в ознайомленні з різноманітними засобами, способами 

духовної комунікації тощо. 

Достатнього: 

 прагнення до поширення духовних знань, використання з цією метою 

художнього слова; 

 виражена симпатія та емпатія до співрозмовника; 

 прояв щирих позитивних почуттів до партнерів по спілкуванню; 

 прийняття в процесі спілкування, взаємодії духовно - моральних рішень; 

 використання духовних методів подолання бар’єрів по спілкуванню між 

учасниками навчально-виховного процесу тощо. 

Для вищому рівня розвитку духовно-комунікативної культури характерні: 

 високий рівень володіння “техніками” духовного спілкування; 

 провідною є спрямованість на передачу духовних знань, цінностей; 

 використання істинних знань в просвітництві; 

 заохочування співрозмовників до здійснення духовно-творчих роздумів та 

вчинків; 

 створення “поля довіри” в процесі спілкування з учнями і колегами; 

 створення позитивного емоційного фону та обмін позитивними емоціями в 

процесі спілкування; 

 система стосунків   дружба, кохання. 
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Концепцію дослідження комунікативної складової духовної культури було 

розроблено згідно з концепцією тривимірної, поетапно конкретизованої 

психологічної структури особистості, одним із соціально-психолого-

індивідуальних вимірів якої є здатність до спілкування, що в діяльнісному вимірі 

знаходить відображення через:  потребово-мотиваційний компонент діяльності 

особистості (потреби і мотиви спілкування (афіляція); інформаційно-пізнавальний 

компонент (комунікація (вербальна, невербальна); цілеутворюючий компонент 

(розуміння партнера по спілкуванню (перцепція); операційно-результативний 

компонент (міжособистісна взаємодія (інтеракція); емоційно-почуттєвий 

компонент діяльності особистості (емоційно-почуттєві компоненти спілкування: 

емпатія, симпатія (атракція), антипатія). Розроблюються також особливості 

процесу духовно-комунікативної взаємодії педагогів з учнями за функціями, 

моделями та стилями спілкування. 

Сформульовані поняття «комунікативна складова духовної культури», 

«духовно-комунікативна культура»: 

 комунікативна складова духовної культури – це компонент духовної культури, 

що включає (передбачає, становить) духовну афіляцію, комунікацію, перцепцію, 

інтеракцію, атракцію. 

 духовно-комунікативна культура – складова духовної культури, що передбачає 

красу та життєдайність мови, доброту, любов у спілкуванні, використання 

істинних знань в просвітництві. 

Виокремлено складові духовного спілкування: 

1. перцептивна сторона духовного спілкування знаходить відображення у 

духовній перцепції (сприйнятті) співрозмовника, духовному взаємопізнанні; 

включає вміння бачити і розуміти найкраще, гідне; передбачає здатність       

(сформованість) до сприйняття образу духовної людини; емоційну 

прихильність до іншої людини; 

2. комунікативна складова духовного спілкування включає засоби духовної 

комунікації, обмін духовною інформацією, використання засобів вербальної та 

невербальної духовної комунікації (словник духовних слів) 

3. інтерактивна духовна взаємодія (спільність духовних інтересів, цінностей, 

орієнтацій, потреб, поведінкових установок, їх вплив на іншу та навпаки; 

використання таких форм співпраці, як кооперація, співробітництво; наявність 

духовного досвіду; встановлення позитивних взаємостосунків; прагнення до 

перебуванні в спільноті інших людей і створенні з ними духовних, теплих, 

емоційно значущих стосунків; володіння духовними методами, способами 

подолання бар’єрів спілкування). 

 Розроблено класифікацію функцій духовного –педагогічного спілкування: 

 інформаційно-комунікативна (полягає в обміні інформацією): встановлення  
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 духовного контакту з колегами, учнями як стану готовності до передачі та 

прийняття інформації духовного спрямування; обмін цією інформацією,  

прагнення до розуміння іншої точки зору, прийняття духовно-моральних 

рішень; 

 регуляційно-комунікативна (регуляція поведінки і спільної діяльності у процесі 

взаємодії): стимулювання партнера по спілкуванню до духовних вчинків, 

роздумів; гуманістичне, людиноцентриське  погодження дій при організації 

взаємної діяльності; 

 афективно-комунікативна (регуляція емоційної сфери людини): адекватне 

сприйняття і розуміння змісту повідомлення, розуміння намірів, емоційних 

станів один одного тощо., привнесення у спілкування позитивних емоцій та їх 

передача партнеру по спілкуванню,  емпатія до співрозмовника. 

Таким чином,  духовне спілкування (комунікація) вчителя передбачає 

когнітивний компонент (наявність знань з тематики духовності, духовної 

культури; володіння інформацією щодо життя відомих духовних особистостей; 

активний словник духовних термінів, понять, притч тощо); мотиваційно-ціннісний 

компонент (спрямованість на передачу духовних знань, цінностей; прагнення до 

особистісного духовного удосконалення,  сформованість системи особистих норм 

регуляції поведінки та взаємин учителя та учнів тощо); поведінковий (здійснення 

духовних вчинків, заохочення своєю поведінкою інших, встановлення в процесі 

взаємодії та спілкування дружніх стосунків). 

 

3.3. Духовний діалог як засіб розвитку духовної культури особистості. 

 

Духовність людини постає здатністю до діалогу на різних щаблях Буття, 

який сам по собі є універсальною формою відношень «Я-інший». Перший крок 

діалогу – відчуття Іншого («підхоплення енергій психосоматичних процесів», 

А.О.Осипов), що завершується розпізнаванням, успіх якого обумовлений 

відкритістю і налаштованістю обох сторін. Співчуття досягається наслідуванням 

тілесної дії через співпереживання.  Другим кроком розгортання діалогу є 

порівняння «Я» з «Іншим», результатом чого є самовизначення і само 

ідентифікація. Третім кроком здійснення діалогу є вихід до дії через власну 

творчість, результатом чого виявляється  остаточне порозуміння і консенсус. В 

результаті на кожному етапі діалогу  завдання виступають наступним чином: стати 

Іншим, самоідентифікуватись, поринути у творчість
106

, 
107

. 

                                           
106

 Бондаревич І.М. Сучасний контекст розуміння духовності: діалогічність і коеволюційність // Ученые записки 

Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. 

Социология» Том 24 (63). 2011. №3  4. С.114 118. 
107

 Осипов А.О. Онтична природа до інтерпретативного етапу символотворення як підгруддя духовного зростання 

особистості/ А.О. Осипов // Практична філософія. − 2006 (22). − №4. − С.183-191. 



 31 

М. Бахтін також вважає, що діалог – це єдиний спосіб сходження до 

„глибини душі людської”. Осягнути духовну сутність людини можна, передусім, 

шляхом спілкування з нею, шляхом діалогу, який може здійснюватися на 

тілесному, душевному й духовному рівнях, причому духовний діалог втілює в собі 

вічні, трансцендентальні засади людини. 

Шкільні уроки мають бути уроками "духовної спільності, взаємної довіри, 

доброзичливості" (В.Сухомлинський).  

Духовний діалог вчителя та учня має особливі характеристики, які 

відрізняють його від інших форм спілкування. А саме:  

1. Він завжди особистісний. 

2. Включає двох суб’єктів: вчителя – носія “духовного начала” та учня, який 

потенційно має, а часто і відчуває “духовну спрагу”. 

3. Ставить на меті не тільки просвітити учнів, а й передати учителем власне 

розуміння сутності духовних скарбів. 

4. Будується за принципом: «Цінуючи духовне начало в іншому, ми розвиваємо 

його і в собі».  

5. Передбачає наявність віри в можливість наблизитися під час бесіди до 

розуміння найвищих цінностей людства.  

6. Об’єднує в собі пошук істини, благородне прагнення до душевного єднання і 

згоди. 

Особливою формою духовної бесіди на Сході є сатсанг  спілкування 

сердець в процесі якого Учитель з любов'ю передає духовне Знання учням, і 

кожний з них, поступове, залежно від своєї готовності намагається якомога більше 

відкрити своє серце Учителю і з вдячністю прийняти це Знання. 

Протягом всього сатсанга зв'язок між Учителем та учнем не переривається. 

Складне духовне знання викладається Учителем в дуже доступній формі за 

допомогою створення образів, на прикладах, які легко сприймаються і зрозумілі 

будь-якій людині. Учитель розкриває найскладніші поняття духовності, передаючи 

їх як практичне знання, яке дуже гармонійно входить в повсякденне життя. Адже 

саме духовність є основою всього, фундаментом всього життя людини. Духовність 

дає людині здатність міцно стояти на своїх ногах, давати правильну оцінку всього, 

що відбувається, добре орієнтуватися в світі і розуміти самого себе і те, що його 

оточує.  Поступово, крок за кроком, дуже дбайливо веде Учитель учня по 

духовному шляху, оберігаючи його від помилок і падінь. Весь цей час учень 

знаходиться під захистом Учителя, який завжди дає учневі силу і енергію, щоб той 

рухався далі і ніколи не втомлювався, не втрачав шлях, на який встав. Вчитель з 

учнем мають такий сильний духовний зв'язок, що в будь-яких ситуаціях, з якими 

доводиться стикатися учню у повсякденному житті, він в ту ж мить згадує слова, 
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сказані Учителем на сатсанге або на зустрічі, атмосферу, що панувала в цей час і 

стан, в якому тоді перебував, і знову знаходить сили, щоб рухатися далі
108

. 

 

4.  Умови розвитку комунікативної складової духовної культури педагогів. 

 

На особливу увагу заслуговують такі шляхи розвитку духовної культури 

педагога: гуманізація, одухотворення всієї предметної підготовки вчителя; 

культивація навичок саморозвитку, самовдосконалення; стимулювання й 

організація творчої діяльності, оскільки “духовність являє собою творчість, 

привнесену в кожну мить життя” (Е.О.Помиткін); залучення педагогів до взаємодії 

в групах змінного складу, у міжпредметних групах; можливість продуктивного 

діалогу з експертами-вченими, представниками адміністрації систем освіти різного 

рівня; знайомство з духовним учительством світу (духовна вчительська діяльність 

в історії людства); задоволення потреби кожного педагога в соціальному визнанні; 

створення емоційного комфорту й ситуацій успіху для кожного; максимальне 

наближення до прекрасного в усіх його виявленнях (природі, мистецтві, людських 

стосунках, професійній діяльності); створення умов для прояву творчих здібностей 

через залучення педагогів до різних видів нерегламентованої діяльності (художня 

творчість, спілкування та ін.); зарахування вільного часу для задоволення різних 

духовних потреб учителя в час професійної педагогічної роботи (хоча це й 

неоднозначно); розширення кола духовного спілкування педагога, що забезпечує 

залучення до знань, які усвідомлюються через почуття (обмін думками, ідеями, 

творчими професійними позиціями тощо); практична реалізація принципу 

персоналізації духовного розвитку вчителів, максимальна варіативність змісту в 

зоні актуальних духовних ціннісних орієнтацій учителя
109

. 

Серед умов, які є вагомими для становлення вчительської духовності, слід 

виділити: задоволення потреби кожного педагога в соціальному визнанні; 

створення емоційного комфорту й ситуацій успіху для кожного; максимальне 

наближення до прекрасного в усіх його виявленнях (природі, мистецтві, людських 

стосунках, професійній діяльності); створення умов для прояву творчих здібностей 

через залучення педагогів до різних видів нерегламентованої діяльності (художня 

творчість, спілкування та ін.); зарахування вільного часу для задоволення різних 

духовних потреб учителя в час професійної педагогічної роботи (хоча це й 

неоднозначно); розширення кола духовного спілкування педагога, що забезпечує 

залучення до знань, які усвідомлюються через почуття (обмін думками, ідеями, 

творчими професійними позиціями тощо); практична реалізація принципу 
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персоналізації духовного розвитку вчителів, максимальна варіативність змісту в 

зоні актуальних духовних ціннісних орієнтацій учителя
110

. 

Модель міської методичної системи з розвитку духовної культури вчителя 

спрямована на розширення знань з проблем духовності, занурення у світ духовної 

культури людства, створення культурно-освітнього середовища, у якому живе й 

працює вчитель
111

.  

 Гуманно-особистісний підхід в освіті опирається на прагнення людини до 

духовної гармонії й має визначальне значення у вихованні, допомагаючи 

розбудити вищі устремління до саморозвитку, самовдосконалення, піднімаючи 

людину над щоденністю. Дух сприймається як необхідна людині життєва сила, яка 

живить його натхнення, піднімає почуття й думки.    Гуманно-особистісний підхід, 

відроджуючи вітчизняну традицію виховання, шукає й відкриває шляхи й способи 

“натхнення” освітнього процесу, допомагає вчителю, як носію духовних 

цінностей, знаходити високий духовний зміст у науці, якій він присвятив своє 

життя, у своєму навчальному предметі, шукати його на сторінках підручників, 

навіть якщо вони скупі й формальні. Внутрішнє бачення, духовне прозріння 

вчителя сприяють тому, що знання в його руках стає “живим”, несе в собі радість 

відвертості, відчуття натхнення, творчої енергії творення. Творчий початок 

особистості вчителя передається внутрішнім рушійним силам учня, по-іншому 

висвітлюючи педагогічне спілкування, яке за такого підходу сприяє народженню 

рівноправного діалогу вчителя й учня як необхідної умови виховання. Присвоєння 

знання, його творче осмислення й образне сприйняття в особливій атмосфері 

педагогічного простору, що виховує, стає умовою їх загального піднесення, 

проростаючи в складову “чеснот людини”
112

. 

У здійсненні гуманістично та особистісно орієнтованої професійної 

підготовки передусім слід цікавитися ціннісно-мотиваційним стрижнем 

особистості, котрий визначає її спрямованість, зокрема професійну. Не випадково, 

великого значення сучасні дослідники надають проблемі духовності 

професіонала
113

. Увага до духовної сторони професійної діяльності та освіти 

знаходить вияв у розрізненні «фахівців, які володіють методами, засобами, 

техніками своєї справи, і професіоналів, які володіють, крім того цінностями, 

ідеалами і взагалі цілісною професійною культурою»
114

 [с.102] 
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Найважливішим моментом у духовному становленні людини Г.-В.-Ф. Гегель  

вважав здатність осягати власне «я», а тому процес духовного розвитку має 

розглядатися як процес зростання самосвідомості особистості
115

. 

Шлях духовного розвитку Р. Асаджіолі бачить у духовному пробудженні, яке 

супроводжується розкриттям потенціальних можливостей людини. Таким чином 

процес духовного розвитку має забезпечуватися через створення спеціальних 

психолого-педагогічних умов, сприятливих для подолання егоцентризму та виходу 

за межі особистісного «я»
116

. 

Згідно з поглядами К.Роджерса люди не просто здатні до особистісного 

зростання – така тенденція є для них природною та домінуючою. Зустріч зі своїм  

«я» може статися завдяки взаємодії з іншими людьми
117

. 

У відповідності до розробленої Помиткіним Е.О. структури духовності, 

духовність значною мірою проявляється як сутнісні новоутворення у структурі 

особистості, а отже процес духовного розвитку доцільно розглядати у 

взаємозв’язку з процесом особистісного розвитку людини
118

 с.56]. 

С.Гроф під духовним розвитком має на увазі шлях до розширеної свідомості, 

“яка дозволяє особі сприймати речі, що раніше були недосяжні для неї, і завдяки 

цьому трансцендувати колишні обмеження часу і простору. Шляхами доступу до 

нового стану є спеціальне дихання, відповідна музика і фізична робота; іноді він 

досягається спонтанно”. На відміну від цього Ган Ф. де Віт пов’язує духовний 

розвиток із формуванням таких особистісних якостей, як мужність, співчуття, 

радість, ясність розуму, мудрість. Головними шляхами до духовності є, на погляд 

вченого, “розмірковування, медитація і молитва”
119

 [с. 153, c. 154]. 

Таким чином духовний розвиток пов’язується в першому випадку з 

трансценденцією, виходом за межі, а в другому – розглядається як результат 

занурення в себе, певної рефлексії. 

В другій частині методичних рекомендацій представлено методики 

дослідження духовної культури педагогів в цілому та її комунікативної складової, 

зокрема. Представлено також розроблений автором тренінг, спрямований на 

розвиток комунікативної складової духовної культури педагогічного персоналу. 

розвитку. 

                                           
115

 Помиткін Е.О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді: дис.. докт. психол. 

наук: спец. 19.00.07 / Помиткін Едуард Олександрович.  К., 2009 р. 
116

 Там саме. 
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1994. – 480 c. 
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Вступ 

Дослідження проблеми духовності-бездуховності, духовної культури-

безкультур’я переважно здійснюється в сфері культурології, релігії, філософії. 

Однак, в останні роки дослідження перемістились в сферу дослідження 

психологічних передумов виникнення цих явищ. Розроблені на даний час 

методики переважно спрямовані на виявлення рівня розвитку морально-етичних 

якостей  особистості, індивідуально-особистісних та соціально-психологічних 

факторів духовного зростання дитини, визначення рівня розвитку свідомості і 

духовної ціннісної орієнтації особистості, показників духовного розвитку.  

Співробітники відділу педагогічної психології і психології праці спрямували 

свої зусилля на створення нової психодіагностичної методики, спрямованої на 

визначення рівня всіх складових духовної культури особистості. Результатом став 

розроблений «Опитувальник для виявлення рівня розвитку духовної культури 

педагогічних працівників». 

Питання опитувальника були поділені на блоки і ставили на меті визначення  

рівня розвитку духовної культури як системи освіти в цілому, так і педагогічних 

працівників, зокрема, а також рівня розвитку складових духовної культури 

виділених за соціально-психолого-індивідуальним виміром тривимірної поетапно-

конкретизованої структури особистості В.В.Рибалко (здатність до спілкування, 

спрямованість, характер, самосвідомість, досвід, інтелект). 

Метою автора в рамках проведення експериментального  дослідження було: 

1. Вивчення рівня сформованості уявлень педагогів про духовну культуру та 

рівня розвитку її комунікативної складової. 

2. Ознайомлення психологів, педагогів, науковців з авторськими методиками, 

спрямованими на визначення комунікативної складової духовної культури. 

3. Впровадження на базі експериментальних закладів тренінгу «Розвиток 

компонентів комунікативної складової духовної культури педагогів». 

4. Надання методичних рекомендацій адміністрації навчальних закладів 

відносно створення сприятливих психологічних умов з метою розвитку в 

педагогічного персоналу комунікативної складової духовної культури.   
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1. Діагностичний інструментарій для дослідження духовної культури 

педагога та її комунікативної складової (методики та результати 

досліджень). 

З метою оцінювання рівня розвитку духовної культури системи освіти 

загалом та особистості педагога, як її представника, зокрема, співробітниками 

психології праці було розроблено опитувальник, що включає 39 запитань, кожне з 

яких потребує оцінювання за шкалою від 0 до 4 балів. Дана шкала дає можливість 

визначити чотири рівні розвитку духовної культури педагогічних працівників (див. 

інструкцію до опитувальника). 

ОПИТУВАЛЬНИК 

для виявлення рівня розвитку духовної культури педагогічних 

працівників
120

. 

 

Інструкція: «Опитувальник призначений для виявлення рівня розвитку 

духовної культури педагогічних працівників як феномену їх відданості духовним 

цінностям Добра, Краси, Істини, Віри, Надії, Любові у стосунках з людьми та 

здатності до їх втілення у професійну педагогічну діяльність. Уважно прочитайте 

запитання анкети і дайте послідовно відповіді на них, підкреслюючи кожного разу 

одну із запропонованих оцінок за 4-бальною системою, яка є узагальненим 

варіантом 12-бальної системи оцінювання. При цьому слід враховувати, що бали 

надаються і підкреслюються за певними критеріями: 

0 балів відмічаються тоді, коли Ви нічого не можете сказати у відповідь на 

запитання (критерій – Вам нічого про це не відомо); 

1 бал характеризує початковий рівень розвитку духовної культури (критерії 

– елементарне знання, розпізнавання, засвоєння та володіння елементами духовної 

культури); 

2  бали визначають середній рівень розвитку духовної культури (критерії – 

часткове репродуктивне відтворення, логічне розуміння теоретичних знань і 

використання основних духовних цінностей за допомогою інших); 

                                           
120

 Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу: посібник / за ред.. Е.О.Помиткіна, 

З.Л.Становських.  Кіровоград: Імекс ЛТД, 2013.  174 с. 
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3 бали відбивають достатній рівень розвитку духовної культури (критерії – 

здатність самостійно розуміти, засвоювати і застосовувати духовні цінності при 

розв'язанні задач у стандартних ситуаціях); 

4 бали характеризують високий рівень розвитку духовної культури (критерії 

– здатність до розуміння, оволодіння, творчого застосування та примноження 

духовних цінностей у власній діяльності, поведінці, вчинках, прояв духовної 

обдарованості в діях у нестандартних ситуаціях). 

  В останньому рядку кожного пункту анкети (…) Ви можете записати свій 

варіант відповіді та оцінити її за вище наведеними критеріями». 

1. Наскільки Ви вважаєте себе  духовно культурною людиною, яка реально втілює цінності 

Добра, Краси, Істини, Віри, Надії, Любові (необхідне – підкресліть) у стосунках з: 

а) власними дітьми (онуками, дітьми родичів, друзів тощо  0  1  2  3  4 

б) родичами та друзями 0  1  2  3  4 

в) знайомими 0  1  2  3  4 

г) у самоставленні до себе 0  1  2  3  4 

д) інше (вказати) 0  1  2  3  4 

 

2. Наскільки Ви вважаєте оточуюче суспільство духовно культурним, таким, що реально 

втілює цінності Добра, Краси, Істини, а також Віри, Надії, Любові (якщо втілює лише окремі 

цінності, то підкресліть, які саме) по відношенню до:  

а) дітей 0  1  2  3  4 

б) окремих людей 0  1  2  3  4 

в) громадян 0  1  2  3  4 

г) до Вас 0  1  2  3  4 

д) інше (вказати) 0  1  2  3  4 

 

3.Чи притаманне Вам прагнення реалізовувати цінності Добра, Краси та Істини у 

професійній діяльності з: 

а) учнями 0  1  2  3  4 

б) батьками 0  1  2  3  4 

в) колегами 0  1  2  3  4 

г) у роботі над собою 0  1  2  3  4 

д) інше (вказати) 0  1  2  3  4 

 

4. Наскільки реалізуються в системі освіти задекларовані цінності Добра, Краси, Істини по 

відношенню до: 

а) учнівській молоді 0  1  2  3  4 

б) батьків 0  1  2  3  4 

в) педагогічних працівників 0  1  2  3  4 

г) Вас особисто 0  1  2  3  4 

д) інше (вказати) 0  1  2  3  4 

 

5.Чи властива Вам Віра у людину, її високе призначення у стосунках  з: 

а) Учнями 0  1  2  3  4 

б) батьками учнів 0  1  2  3  4 
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в) Колегами 0  1  2  3  4 

г) віра в себе 0  1  2  3  4 

д) інше (вказати) 0  1  2  3  4 

 

6.Чи властива системі освіти Віра у людину, високе призначення: 

а) учнівської молоді 0  1  2  3  4 

б) батьків учнів 0  1  2  3  4 

в) педагогічних працівників 0  1  2  3  4 

г) віра в Вас 0  1  2  3  4 

д) інше (вказати) 0  1  2  3  4 

 

7.Чи притаманна Вам Надія на щастя і кращу долю: 

а) учнів 0  1  2  3  4 

б) батьків учнів 0  1  2  3  4 

в) колег 0  1  2  3  4 

г) Ваше особисте щастя і кращу долю 0  1  2  3  4 

д) інше (вказати) 0  1  2  3  4 

 

8.Чи притаманна системі освіти Надія на щастя і кращу долю: 

а) учнівської молоді 0  1  2  3  4 

б) батьків 0  1  2  3  4 

в) педагогічних працівників 0  1  2  3  4 

г) Ваше особисте щастя і кращу долю 0  1  2  3  4 

д) інше (вказати) 0  1  2  3  4 

 

9.Чи властиве Вам почуття Любові  до: 

а) учнів 0  1  2  3  4 

б) батьків учнів 0  1  2  3  4 

в) колег 0  1  2  3  4 

г) себе 0  1  2  3  4 

д) інше (вказати) 0  1  2  3  4 

 

10.Чи властиве системі освіти, в цілому, почуття Любові до: 

а) учнівської молоді 0  1  2  3  4 

б) батьків 0  1  2  3  4 

в) педагогічних працівників 0  1  2  3  4 

г) Вас 0  1  2  3  4 

д) інше (вказати) 0  1  2  3  4 

 

11.Наскільки розвитку Вашої духовної культури сприяють: 

а) суспільство 0  1  2  3  4 

б) церква 0  1  2  3  4 

в) система професійної підготовки та перепідготовки 0  1  2  3  4 

г) організація, де Ви працюєте 0  1  2  3  4 

д) заклади культури 0  1  2  3  4 

е) спілкування з природою 0  1  2  3  4 

 

12.Наскільки важливим для розвитку і прояву Вашої духовної культури є стаж Вашої 

педагогічної праці в системі освіти: 

а) 0 років 0  1  2  3  4 

б) 5 років 0  1  2  3  4 
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в) 10 років 0  1  2  3  4 

г) 20 років 0  1  2  3  4 

д) 30 років 0  1  2  3  4 

е) більше 30 років 0  1  2  3  4 

є) інше (вказати) 0  1  2  3  4 

 

13.Наскільки позитивним, духовно піднесеним є Ваш настрій, коли Ви приходите до школи: 

  0  1  2  3  4 

 

14.Наскільки позитивним, духовно піднесеним є Ваш настрій, коли Ви йдете зі школи: 

  0  1  2  3  4 

 

15.Наскільки Ви володієте ґрунтовними психологічними знаннями щодо емоційної 

саморегуляції своєї духовної культури? 

  0  1  2  3  4 

 

16.Наскільки Вам вдається на уроках активізувати в учнів емоції та почуття, які сприяють їх 

духовному розвитку (доброзичливість, радість, естетичне піднесення, натхнення, 

захоплення)? 

  0  1  2  3  4 

 

17.Оцініть, будь-ласка, Вашу потребу у духовному спілкуванні на засадах Добра, Краси та 

Істини з: 

а) учнями 0  1  2  3  4 

б) колегами 0  1  2  3  4 

в) батьками учнів 0  1  2  3  4 

г) інше (вказати) 0  1  2  3  4 

 

18.Наскільки Ви готові обмінюватися та передавати інформацію духовного спрямування у 

спілкуванні з: 

а) учнями 0  1  2  3  4 

б) колегами 0  1  2  3  4 

в) батьками учнів 0  1  2  3  4 

г) інше (вказати) 0  1  2  3  4 

 

19.Оцініть, будь-ласка, Ваше прагнення до духовного взаєморозуміння з оточуючими при 

спілкуванні з: 

а) учнями 0  1  2  3  4 

б) колегами 0  1  2  3  4 

в) батьками дітей 0  1  2  3  4 

г) інше (вказати) 0  1  2  3  4 

 

20.Оцініть, будь-ласка, рівень використання Вами наведених способів спілкування з  учнями 

у процесі їх залучення до духовних цінностей людства: 

а) активізація мотивації учнів на розвиток їх духовних потреб, якостей і 

здібностей 

0  1  2  3  4 

б) ознайомлення учнів з духовними принципами людського співіснування  0  1  2  3  4 

в) розповіді про високодуховних особистостей з використанням прикладів 

з життя та літератури 

0  1  2  3  4 

г) власний приклад духовного спілкування та поведінки 0  1  2  3  4 

д) спільне здійснення духовних справ і вчинків 0  1  2  3  4 

е) інше (вказати) 0  1  2  3  4 
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21.Зазначте, будь-ласка, властивий Вам рівень прояву симпатії та емпатії (співпереживання) 

у спілкуванні з: 

а) учнями 0  1  2  3  4 

б) колегами 0  1  2  3  4 

в) батьками учнів 0  1  2  3  4 

г) інше (вказати) 0  1  2  3  4 

 

22.Оцініть, будь-ласка, наскільки чітко Ви уявляєте свій духовний професійний ідеал:  

  0  1  2  3  4 

 

23.Якою мірою Ви можете назвати власну педагогічну діяльність справою вашого духовного 

життя 

  0  1  2  3  4 

 

24.Наскільки вам вдається реально у своїй практичній педагогічній діяльності втілювати 

ідеали Істини, Любові та Краси у ставленні до учнів 

  0  1  2  3  4 

 

25.Оцініть, будь-ласка, наявні у Вас риси характеру, в яких виражається Ваше духовне 

культурне ставлення як  педагога до: 

а) природи (поважливість, дбайливість, вдячність) 0  1  2  3  4 

б) людей  (шанобливість, тактовність, щирість, альтруїстичність, 

товариськість) 

0  1  2  3  4 

в) речей (акуратність, бережливість, економність, достатність) 0  1  2  3  4 

г) праці  (ініціативність, обґрунтованість, планомірність, організованість, 

креативність, продуктивність, працелюбність, задоволеність) 

0  1  2  3  4 

д) до себе (скромність, самовладання, самоорганізованність, почуття честі 

та гідності) 

0  1  2  3  4 

е) до Бога (релігійність) 0  1  2  3  4 

 

26.Наскільки Вам вдається бути зразком духовної культури в педагогічному колективі? 

  0  1  2  3  4 

 

27.Чи є у Вас потреба в самоаналізі духовних особистісних якостей? 

  0  1  2  3  4 

 

28.Чи властива Вам  здатність до свідомої саморегуляції, самоорганізації власної 

педагогічної діяльності та поведінки в колективі? 

  0  1  2  3  4 

 

29.Наскільки ефективними є Ваші зусилля з духовного саморозвитку та самоудосконалення? 

  0  1  2  3  4 

 

30.Чи вважаєте Ви, що Ваша педагогічна компетентність допомагає розвитку духовної 

культури учнів, їх батьків та вчителів? 

  0  1  2  3  4 

 

31.Чи усвідомлюєте Ви необхідність набувати додаткові знання, уміння, навички для 

здійснення духовно-культурної педагогічної діяльності? 

  0  1  2  3  4 
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32.Чи накреслюєте Ви духовні цілі у своїй педагогічній діяльності?  

  0  1  2  3  4 

 

33.Наскільки Ви задоволені своїм  досвідом, результативністю власної духовно-культурної 

педагогічної діяльності? 

  0  1  2  3  4 

 

34.Оцініть, будь-ласка, активність Ваших інтелектуальних процесів у : 

а) відчутті та сприйманні духовних цінностей Добра, Краси, Істини 0  1  2  3  4 

б) увазі до духовних цінностей 0  1  2  3  4 

в) запам'ятовуванні духовних цінностей 0  1  2  3  4 

г) розмірковуванні над сенсом і значенням духовних цінностей для 

системи освіти і життя 

0  1  2  3  4 

д) уявленні про прояви духовної культури в життєвих і педагогічних 

ситуаціях 

0  1  2  3  4 

е)   

 

35. Оцініть, будь-ласка, рівень духовної культури, властивий у цілому Вашій педагогічній 

діяльності? 

  0  1  2  3  4 

 

36. Який рівень духовної культури властивий, на Ваш погляд, функціонуванню системи 

освіти, в цілому? 

  0  1  2  3  4 

 

37. Оцініть, будь-ласка, наскільки близькими є для Вашого світогляду ідеї і принципи: 

а Атеїзму 0  1  2  3  4 

б Православ’я  0  1  2  3  4 

в Католицизму 0  1  2  3  4 

г Протестантизму 0  1  2  3  4 

д Буддизму 0  1  2  3  4 

е Іудаїзму 0  1  2  3  4 

є Езотеричні ідеї 0  1  2  3  4 

ж інше 0  1  2  3  4 

 

38. Ваші пропозиції щодо розвитку духовної культури педагогів: 

 

 

39. Ваші пропозиції щодо розвитку духовної культури всієї системи освіти: 

 

 
 

Питання №№ 17 –21 опитувальника надали можливість дослідити прояви 

комунікативної складової духовної культури в рамках діяльнісного виміру 

структури особистості, а саме: потребово-мотиваційного (запитання №17), 

інформаційно-пізнавального (прийом, пошук, переробка інформації) – №18, 

цілеутворюючого (прийняття рішень) №19, операційно-результативного 
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(виконання рішення, досягнення результату діяльності) – №20, емоційно-

почуттєвого (№21) його  компонентів. 

Аналіз даних результатів опитування вказує на переважання в респондентів 

високого (від 3,1 до 4 балів) рівня духовної культури за всіма шкалами, окрім  

«потреба в духовному спілкуванні на засадах Добра, Краси та Істини з батьками 

учнів» та «рівень прояву симпатії та емпатії (співпереживання) у спілкуванні з 

батьками учнів», «готовність обмінюватися та передавати інформацію духовного 

спрямування у спілкуванні з батьками учнів», рівень використання у процесі 

залучення учнів до духовних цінностей таких способів (шляхів) як «мотивація 

учнів на розвиток їх духовних потреб, якостей і здібностей», «ознайомлення учнів 

з духовними принципами людського співіснування», «власний приклад духовного 

спілкування та поведінки», які відповідають достатньому рівню (2,1 - 3 бали 

включно). 

Коротко зупинимось на розгляді кожного із компонентів та рівня його 

розвитку в навчальних закладах різного типу (ЗНЗ та ПТНЗ).  

Аналіз потребово-мотиваційного компоненту комунікативної складової 

духовної культури педагогів виявив найбільший рівень потреби у духовному 

спілкуванні між педагогами та іншими учасниками навчально - виховного процесу 

в гімназії «Олімп» та колегіумі №11, найнижчі – в ліцеї легкої промисловості 

(рис.1). При цьому найбільше потреба у спілкуванні на засадах Добра, Краси, 

Істини проявляється з учнями, потім з колегами, найменша ж – з батьками учнів.   
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Потреба в духовному спілкуванні на засадах Добра, 

Краси, Істини
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Рис. 1. Прояви потребово-мотиваційного компоненту комунікативної 

складової духовної культури . 

Готовність до обміну духовною інформацією 

щодо цінностей Добра, Краси, Істини 
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Рис. 2. Прояви інформаційно-пізнавального компоненту комунікативної 

складової духовної культури . 

Дослідження даних за інформаційно-пізнавальним компонентом дозволило 

виявити рівень готовності педагогів до обміну духовною інформацією щодо 

цінностей Добра, Краси та Істини. Результати виявили аналогічну закономірність: 
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найвищі показники готовності спостерігаються у педагогів гімназії «Олімп» та 

колегіуму №11, найнижчі ─ в ліцеї легкої промисловості. При цьому найбільшу 

готовність до обміну духовною інформацією щодо цінностей Добра, Краси, Істини 

педагоги виявляють  в спілкуванні з учнями, потім з колегами, найменшу – з 

батьками учнів (рис.2).   

Цілеутворюючий компонент комунікативної складової духовної культури 

виявляється через прагнення до розуміння партнера по спілкуванню. Аналіз даних 

вказує на вищі показники у педагогів середніх шкіл в порівнянні з педагогічними 

працівниками ПТНЗ. Однак, треба зазначити, що в даному випадку різниця є 

меншою, ніж в попередніх, що свідчить про прагнення до взаєморозуміння з 

оточуючими. В той же час серед трьох категорій: «учні», «колеги» та «батьки 

учнів», показники щодо останніх залишаються найнижчими (рис.3).  

Прагнення до духовного взаєморозуміння з 

оточуючими в процесі спілкування
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Рис. 3. Прояви ціннісного  компоненту комунікативної складової духовної 

культури . 

Виявлення шляхів ознайомлення учнів з духовними цінностями людства 

були включені нами до операційно-результативного компоненту комунікативної 

складової духовної культури педагогів. Визначено, що в цілому, вчителями 

найбільше використовуються наступні: розповіді про високодуховних 

особистостей та спільне здійснення духовних справ. Аналіз результатів дозволяє 

виділити наступні особливості: в ліцеї легкої промисловості найбільше 
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використовується ознайомлення учнів з духовними принципами людського 

існування; в ДПТНЗ «ЖПТЛ»    мотивація учнів на розвиток їх духовних потреб, 

якостей і здібностей, найменше   власний приклад духовного спілкування та 

поведінки;  в «Олімпі»  спільне здійснення духовних справ і вчинків та розповіді 

про високодуховних особистостей з використанням прикладів з життя та 

літератури; в колегіумі № 11 однаково високими виявилися показники  як 

ознайомлення учнів з духовними принципами людського співіснування, розповіді 

про високодуховних особистостей з використанням прикладів з життя і літератури, 

так і власний приклад духовного спілкування та поведінки, спільне здійснення 

духовних справ і вчинків, нижчим  мотивація учнів на розвиток їх духовних 

потреб, якостей і здібностей (мал.4). 
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Рис. 4. Прояви операціно-результативного компоненту комунікативної 

складової духовної культури . 

Порівняння загальних балів за навчальними закладами вказує на найбільші 

розвиток операційно-результативного компоненту за усіма показниками в 

колегіумі №11 м. Новомосковська (рис.5).  
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Шляхи ознайомлення учнів з духовними цінностми
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Рис.5. Порівняння ступеня використання  шляхів ознайомлення учнів з 

духовними цінностями у навчальних закладах різних типів. 

Аналіз емоційно-почуттєвого компоненту діяльності особистості педагогів 

ставив на меті виявити властивий педагогам рівень прояву прихильності (на 

засадах симпатії та емпатії) до співрозмовників в процесі спілкування. За 

результатами отриманих даних можна констатувати вищий прояв зазначених 

якостей у ставленні до учнів в цілому та в ДПТНЗ «ЖПТЛ» та колегіумі № 11. 

Найнижчими є прояви симпатії та емпатії в процесі спілкування в ставленні до 

батьків учнів (рис.6). 

Рівень прояву педагогами в процесі спілкування 

симпатії та емпатії 

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

Ліцей л
егко

ї п
ромисл

овості

ДПТНЗ «Ж
ПТЛ»

Олім
п

Колегіу
м №

11

Разо
м

навчальні заклади

ба
ли

учнями

колегами

батьками учнів

 

Рис.6. Рівень прояву педагогами емпатії та симпатії до співрозмовника в 

процесі спілкування. 
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Порівняння шкал діяльнісного виміру комунікативної складової духовної 

культури особистості педагога вказують на найбільше прагнення його до 

духовного взаєморозуміння з оточуючими по спілкуванню (потребово-

мотиваційний компонент), на другому місці розміщується готовність до обміну 

духовною інформацією (інформаційно-пізнавальний компонент), на третьому – 

потреба в духовному спілкуванні (цілеутворюючий компонент) та прояв емпатії та 

симпатії до співрозмовника (емоційно-почуттєвий компонент), на останньому – 

рівень використання тих чи інших способів  спілкування, взаємодії, утворення 

духовної спільноти в процесі ознайомлення  учнів з духовними цінностями 

(операційно-результативний компонент)  (рис.7). 

Порівняння шкал діяльнісного виміру
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Рис.7. Розподіл шкал діяльнісного виміру за дослідженням комунікативної 

складової духовної культури педагогічного персоналу. 

В цілому, в респондентів переважає достатній і високий рівень розвитку 

комунікативного компоненту духовної культури. Нижчими (достатній рівень) є 

показники за наступними шкалами: «потреба в духовному спілкуванні на засадах 

Добра, Краси та Істини з батьками учнів», «рівень прояву симпатії та емпатії 

(співпереживання) у спілкуванні з батьками учнів», «готовність обмінюватися та 

передавати інформацію духовного спрямування у спілкуванні з батьками учнів», 

рівень використання у процесі залучення учнів до духовних цінностей таких 
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способів (шляхів) як «мотивація учнів на розвиток їх духовних потреб, якостей і 

здібностей», «ознайомлення учнів з духовними принципами людського 

співіснування», «власний приклад духовного спілкування та поведінки». Високий 

рівень розвитку комунікативного компоненту спостерігається за шкалами: 

«потреба в духовному спілкуванні на засадах Добра, Краси та Істини з учнями, 

колегами», «готовність обмінюватися та передавати інформацію духовного 

спрямування у спілкуванні з учнями, колегами», «прагнення до духовного 

взаєморозуміння з оточуючими при спілкуванні з учнями, колегами, батьками 

учнів»,  «рівень прояву симпатії та емпатії (співпереживання) у спілкуванні з 

учнями, колегами», використання педагогами таких  способів спілкування з  

учнями у процесі їх залучення до духовних цінностей людства як: розповіді про 

високодуховних особистостей з використанням прикладів з життя та літератури, 

спільне здійснення духовних справ і вчинків.   

Анкета №2 «Визначення комунікативної складової духовної культури 

педагогів» була розроблена з метою більш глибокого, розширеного дослідження 

комунікативної складової духовної культури; виявлення рівня розвитку духовного 

потенціалу (питання №№ 20-26) та актуалізованості психологічних механізмів 

духовного розвитку (питання №№27-31) в підструктурі спілкування.  

АНКЕТА  

«ВИЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ» 

 

1. Сформулюйте власне розуміння наступних понять: 

а) Духовно - комунікативна культура – це _____________________________________________. 

__________________________________________________________________________________; 

б) Духовна комунікація – це ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

в ) Духовно-педагогічне спілкування  − __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ . 
 

2.  Продовжте речення: 

а) Спілкування сердець …____________________________________________________________ . 

б) Поле довіри ….___________________________________________________________________ . 
 

3. Із запропонованих слів підкресліть ті, які на Вашу думку найбільш співвідносяться з 

поняттям «духовне спілкування»: 

школа, співпереживання, наказ, вулиця, природа, батьки, Біблія, рівність, дружба, мораль, краса, 

байдужість, вчитель, любов, нерівність, ворожнеча, підтримка, ненависть, філософія, злість, 

єднання, потворність, брехня, священик, нещирість, істина, добро, повага, зло, сенс життя, 

довіра, терпіння, розуміння, крик, церква, ненормативна лексика,  мистецтво, йога, правда, 

ясність думки … 
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При потребі, продовжить список _____________________________. 
 

4. Назвіть фактори, що, на Вашу думку, сприяють встановленню «поля довіри» в стосунках з: 

Учнями Колегами Батьками 

1. 

 

1. 1. 

2. 

 

2. 2. 

3. 

 

3. 3. 

 

5. При спілкуванні з учнями, колегами, батьками учнів,  Ви найчастіше звертаєте увагу  на 

(оберіть один варіант відповіді в кожній парі):  

 Якості особистості 

співрозмовника 

Спільне або відмінне 

в поглядах 

 Ставлення людини до Вас 

а) учнями   позитивні/  негативні      спільне/  відмінне      прихильне/  вороже     
б) колегами  позитивні/  негативні      спільне/  відмінне      прихильне/  вороже     
в) батьками учнів  позитивні/  негативні      спільне/  відмінне      прихильне/  вороже     
 

6. Вкажіть (в балах), наскільки сильною є  Ваша потреба в спілкуванні на тему Добра, 

Краси, Істини (0 − потреба відсутня, 4 – яскраво виражена) з: 

 Добро Краса Істина 

а) учнями  0  1  2  3  4     0  1  2  3  4     0  1  2  3  4     
б) колегами 0  1  2  3  4     0  1  2  3  4     0  1  2  3  4     
в) батьками учнів 0  1  2  3  4     0  1  2  3  4     0  1  2  3  4     
 

7. Оцініть (в балах) свою готовність передавати та отримувати в процесі спілкування з 

учнями, колегами, батьками учнів істинні знання, інформацію про добро та  красу (0 − 

готовність відсутня, 4 – яскраво виражена):  

 Передавати:  Отримувати від: 

а) учням  0  1  2  3  4 а) учнів  0  1  2  3  4 
б) колегам 0  1  2  3  4 б) колег 0  1  2  3  4 
в) батькам   учнів 0  1  2  3  4 в) батьків       учнів 0  1  2  3  4 
 

8. Зазначте переважаючий рівень прояву Вашої емоційної прихильності до співрозмовника 

(учні, колеги, батьки учнів) в процесі спілкування, враховуючи, що «0» є показником 

антипатії,  неприязні,  «1» -  байдужості, а «2-4» - різний ступінь симпатії: 

а) учні  0  1  2  3  4     
б) колеги 0  1  2  3  4     
в) батьки учнів 0  1  2  3  4     
 

9. Оцініть рівень Вашої зацікавленості (0 − відсутня, 4 – яскраво виражена) в  ознайомленні з:  

а) засобами, прийомами та методами духовно-педагогічної комунікації 0  1  2  3  4     
б) біографіями, життєвими принципами та вченнями духовних особистостей 0  1  2  3  4     
в) основами релігій 0  1  2  3  4     
г) духовними вченнями (практиками) 0  1  2  3  4     
 

10.  Як часто (1 – ніколи; 2 – рідко;  3 - інколи;  4 - часто) в процесі спілкування Ви заохочуєте 

до здійснення духовно-творчих роздумів та вчинків: 

а) учнів 1  2  3  4   

б) колег 1  2  3  4   

в) батьків учнів 1  2  3  4   

г) інше (вказати) 1  2  3  4   
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11.  Оцініть частоту використання Вами наступних форм взаємодії  та спілкування з 

учнями в процесі ознайомлення їх з духовно-моральними нормами (1 – ніколи; 2 – рідко;  3 - 

інколи;  4 - часто): 

а) повчання учнів, зосередження уваги на їхніх недоліках  1  2  3  4   

б) розповідь про духовно-моральні норми, цінності людства з використанням художніх 

творів, афоризмів, притч тощо; 

1  2  3  4   

в) розповідь  про високодуховних особистостей з використанням прикладів з життя та 

літератури  

1  2  3  4   

г) власний приклад духовно-морального спілкування та  поведінки; 1  2  3  4   

д) спільне здійснення духовних справ 1  2  3  4   

є) інше (вкажіть) 1  2  3  4   
 

12. Прочитайте кожне висловлювання та оцініть (1 – ніколи; 2 – рідко;  3 - інколи;  4 - часто)  

як часто Ви  дієте  саме так:  

а) намагаюсь уладнати справу, враховуючи інтереси  всіх – як іншої людини так і власні;  1  2  3  4   

б) узгоджуючи спірну ситуацію,  намагаюсь заручитися підтримкою іншого; 1  2  3  4   

в) перш за все я намагаюсь визначити те, в чому полягають усі порушені питання та 

інтереси 

1  2  3  4   

г) повідомляю іншому свою точку зору та цікавлюсь його поглядами; 1  2  3  4   

д) не гаючи часу, я намагаюсь подолати розбіжності   1  2  3  4   

е) завжди схиляюсь до прямого обговорення проблеми 1  2  3  4   

є) зазвичай, я занепокоєний тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас 1  2  3  4   

ж) я майже завжди прагну задовольнити інтереси кожного з нас 1  2  3  4   

з) в суперечці я завжди займаю таку позицію, щоб ми із співрозмовником могли разом 

досягти успіху  

1  2  3  4   

 

13.  Як часто Ви спілкуєтесь з учнями, колегами на духовні, смисложиттєві теми: 

  ніколи         рідко         інколи         часто  
 

14. Ваше спілкування з учнями найчастіше тримається на (оберіть один варіант): 

а) примусі, покаранні, страху оцінок; 

б) довірі, взаємоповазі, рівноправній взаємодії; 

в) поєднанні двох варіантів; 

г) інше (вказати) __________________________ 
 

15. На Вашу думку, в процесі спілкуванні з учнями вчитель має бути для них (оберіть один 

варіант): 

а) другом, однодумцем, товаришем; 

б) керівником, вказівником, персоною; 

в) наставником, порадником, гуру; 

г) інше (вкажіть) ___________________ 
 

16. Чи є у Вас друзі, знайомі, які мають з Вами спільні духовні інтереси, цінності: 

а) так;  б) ні. 
  
17. Можливість духовного спілкування переважно Ви маєте: 

а) на роботі; 

б) в родині; 

в) в церкві; 

г) в закладах науки; 

д) в закладах культури; 

є) інше (вкажіть)_______________________. 
 

18. Які види спілкування Ви найчастіше використовуєте на уроці: 

а) монолог;    б) діалог;      в) полілог (групова комунікація). 
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19. Який стиль поведінки переважає у Вас в процесі вирішення конфлікту? 

а) співробітництво; 

б) суперництво; 

в) компроміс; 

г) уникання; 

д) пристосування. 
 

В запитаннях 20-26 виберіть найбільш прийнятний для Вас варіант, обведіть відповідну 

літеру. Якщо жодний з варіантів Вас не задовольняє, пропустіть запитання. 

 

20. Свій особистий час я із задоволенням присвячую: 

а) участі у захоплюючих іграх, змаганнях; 

б) подорожам та екскурсіям; 

в) спілкуванню з людьми, які потребують моєї підтримки, допомоги; 

г) придбанню необхідних речей, предметів; 
 

21. Справжнє задоволення отримую від спілкування  на теми: 

а) про фінанси й економіку; 

б) про політичні події; 

в) про прекрасне і досконале в природі, людях, мистецтві; 

г) про сучасну техніку і технології; 
 

22.  Люди, які часто спілкуються з природою, рослинами, птахами, як правило: 

а) дивні; 

б) мають багато вільного часу; 

в) близькі мені за духом; 

г) мають труднощі у спілкуванні з людьми. 
 

23. Для успішного створення родини, насамперед необхідно: 

а) мати достатній досвід; 

б) знати себе; 

в) мати план; 

г) виховуватися у порядній родині; 
 

24. Коли в книгах, фільмах чи реальному житті я зустрічаю людей, які досягли високого 

ступеня мудрості й досконалості: 

а) я дивлюся на них об’єктивно, розцінюючи як переваги, так і недоліки; 

б) я усвідомлюю внутрішню єдність з ними; 

в) я розумію, що в нашому світі практичність важливіше ніж ідеалізм; 

г) такі люди мені не зустрічалися; 
 

25. В ході спілкуванні в колективі я намагаюся підтримувати атмосферу доброзичливості, 

порозуміння та взаємодопомоги: 

а) скоріше так; 

б) важко сказати; 

в) це не про мене; 

г) такого досвіду не маю. 
 

26. Мої  близькі і знайомі знають, що обіцянки я не виконую: 

а) украй рідко; 

б) тільки у випадках, коли виконати обіцяне важко; 

в) досить часто; 

г) постійно. 
 

 В питаннях 27-31 оберіть один з варіантів Так Частково так Ні 

27. Відчуваю дискомфорт, коли доводиться засмучувати    
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співрозмовника 

28. В спілкуванні більше цікавлюся іншими, ніж говорю    

29.  Дотримуюсь правила казати тільки правду    

30. Залюбки спілкуюсь про місію людини у Всесвіті    

31. Подумки спілкуюсь з природою, з усім Буттям, Всесвіту, 

Богом  
   

 

Опитування проводилось серед педагогічних працівників різних типів 

навчальних закладів, а саме шкіл та ПНТЗ Житомира, Києва, Новомосковська. 

Методом контент-аналізу виявлено, що поняття «духовне спілкування» 

вчителі найбільше асоціюють із поняттями Добро, Любов, Довіра, Повага, Біблія, 

Розуміння, Мораль, Істина, Терпіння, Дружба, Співпереживання, Краса, 

Підтримка, Сенс життя, Ясність думки, Батьки, Вчитель, Єднання, Природа, 

Правда, Рівність, Священик, Церква, Мистецтво, Школа, Філософія, Йога, Віра 

(результати представлені в порядку зменшення вибору). 

Вказуючи фактори, що є найбільш значущими для встановлення «поля 

довіри» з учнями вчителі назвали любов; щирість; довіру, повагу, розуміння, 

підтримку; з колегами − повагу; щирість; обмін досвідом і відповідальність; з 

батьками − повагу; розуміння; добро. Як видно, слова «повага» проходить 

наскрізно через усі групи. 

Зосередження вчителів в процесі спілкування з іншими учасниками 

навчально-виховного процесу переважно на позитивних якостях співрозмовників, 

на нашу думку, є  позитивною передумовою для плідної взаємодії. Що стосується 

поглядів співрозмовника, то 66,7% учителів в спілкуванні з учнями та їх батьками 

звертають увагу на спільне, а 33,3%  на відмінне; при спілкуванні з колегами 

аналогічні показники становлять − 88,8% та 22,2%. 

Аналізуючи рівень прояву емоційної прихильності до співрозмовника можна 

констатувати, що в цілому вчителі з симпатією ставляться до колег, учнів та їх 

батьків. При цьому, з більшою симпатію вони ставляться до учнів (3,4 б.), а до 

колег (3,1 б.) та батьків учнів (3 б.) − з меншою. Також можна зазначити, що в 

своїх відповідях педагоги жодного разу не вказали на своє антипатичне або 

байдуже ставлення до представників вказаних категорій. 

Дослідження духовного потенціалу у підструктурі «спілкування» 
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проводилося за методикою «Духовний потенціал особистості»
121

. Наближення до 

максимального показника (7 балів) свідчило про актуалізованість духовного 

потенціалу в даній підструктурі. Високий рівень виявлено в 15,8% (5-7 б.), 

середній − 73,7% (3-5 б.), низький – в 10,5% (1-2б.) опитаних вчителів. Високі бали 

свідчать про виразність духовного потенціалу (в спілкуванні переважають духовні 

цінності, підтримка, духовне ставлення до співрозмовника), а низькі  про 

необхідність розвитку підструктури спілкування, а саме: звернути увагу на коло 

спілкування, удосконалити форми духовного спілкування тощо. 

Як можливі шляхи розвитку духовного потенціалу було визначено головні 

механізми духовного розвитку в опитаних (за підструктурою спілкування). 

Найбільш вираженими в опитаних педагогів виявилися: механізм ідентифікації та 

усвідомлення буттєвої єдності. На думку Е. О. Помиткіна, актуалізація 

психологічного механізму ідентифікації зумовлює ототожнення педагога з 

високодуховними особистостями, з власним духовним “Я”. Психологічний 

механізм усвідомлення буттєвої єдності дає можливість людині осягнути себе 

часткою єдиного цілого – людської спільноти, природи, Всесвіту, забезпечує 

зв’язок між різними поколіннями людства
122

.  

 

2. Напрями розвитку комунікативної складової духовної культури педагогів. 

Отримані в ході емпіричного дослідження результати обумовили 

необхідність створення програми розвитку комунікативної складової духовної 

культури педагогічних працівників. 

В основу програми покладено напрями розвитку комунікативної складової 

відповідно до компонентів діяльнісного виміру структури особистості. 

1. Розвиток потреби і мотивації до духовного спілкування на засадах Добра, 

Краси, Істини; потреби в створенні теплих, емоційно значущих стосунків з 

іншими людьми, прагнення до зближення з ними, до дружби, любові, 

утворення духовних спільнот.  
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2. Розширення можливостей та шляхів прийому, пошуку, переробки духовно 

спрямованої інформації. Ознайомлення із способами та проявами духовної 

комунікації (вербальні та невербальні засоби), розвиток здатності до пошуку 

та аналізу духовної інформації в літературних джерелах, творах мистецтва. 

3. Розвиток перцепції, прагнення до розуміння партнера по спілкуванню. 

Систематизація духовних знань; інтерпретація проявів поведінки, настроїв 

співрозмовника; розуміння співрозмовника з метою вирівнювання 

розбіжностей та прийняття спільних рішень тощо. 

4. Оволодіння способами міжособистісної взаємодії на засадах Добра, Краси, 

Істини; прийомами духовного діалогу. Удосконалення вміння взаємодіяти, 

працювати в малих групах на засадах кооперації та співробітництва тощо.  

5.     Дослідження феноменів емпатії та симпатії, визначення засад розвитку цих 

емоційно-почуттєвих компонентів духовних спілкування; розширення 

способів (варіантів) толерантного ставлення до людини, прояву симпатії, 

емпатії щодо учнів, колег, батьків учнів. 

2.1. Тренінг «Розвиток комунікативної складової духовної культури педагога». 

Авторський тренінг «Розвиток комунікативного компонента духовної 

культури педагога» розрахований на шість занять, кожне з яких триває три години.  

 

Заняття 1.  Духовна культура педагога. 

1. Вправа «Долоні». 

Хід вправи: учасники, сидячи на своїх місцях, кладуть долоні на стіл, обираючи 

один з варіантів: 1) якщо людина перебуває в позитивному емоційному стані, 

готова до активної роботи  долоні кистей рук повернуті в гору; 2) якщо в неї 

поганий настрій, самопочуття, відсутність бажання до активної роботи – долоні 

кистей рук повернуті донизу; 3) якщо людина переживає різні емоції, має середній 

рівень готовності до праці, вона одну кисть повертає долонею догори, іншу – 

донизу. 

2. Вправа «Перевернуте ім'я»
123

. 
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Хід вправи: Тренер пропонує учасникам зручніше влаштуватися на стільцях, 

говорить: «Закрийте очі ... три рази глибоко вдихніть ... опустіть плечі ... звільніть 

свої думки ... розслабте ... руки ... ноги ... Сконцентруйтеся на своєму імені, 

подумки переверніть його і кілька разів подумки проговоріть, щоб звикнути до 

незвичайного звучання. Тепер уявіть, що перевернуте ім'я  слово з якоїсь 

невідомої, іншої мови, на якій розмовляють жителі далекої країни або навіть істоти 

з іншої планети. Уявіть, що в ваших руках знаходиться словник цієї екзотичної 

мови, погортайте його. «Перегортайте» листи словника поки не знайдете сторінку 

з вашими перевернутим ім’ям. Можливо, що переклад  подано як текст або як 

картинка, або сенс слова пояснюється іншим способом. Запам’ятайте те, що ви 

побачили... Той, хто «переклав» своє слово, може відкрити очі та почекати інших». 

Далі учасники по черзі називають свої справжні імена та наводять, пояснюють 

«переклад», який знайшли в уявному словнику. 

Примітка. Ця зміна буде ще більш інтенсивною, якщо члени групи ідентифікують 

себе з цим перевернутим словом і описують всі в «я-перспективі»: «Я - великий 

кам'яний уламок, який відокремився від гори і тепер лежить в зеленій долині ...». 

3. Вправа «Мій духовний вчитель»
124

. 

Хід вправи: Ведучий пропонує учасникам зручно сісти та розслабитися. Пригадати 

людей, які були втіленням мудрості, навчили їх чомусь важливому, відкрили 

важливі заповітні істини. При цьому ведучий зауважує, що не обов’язково, щоб ці 

люди були мудрими у всьому або, щоб інші люди також вважали обраних 

учасниками духовних вчителів мудрими. Всі, хто колись якимось чином торкався 

струн нашої душі своїми книгами, музикою, мистецтвом, свої життям  всі могли 

стати вчителями мудрості. 

Після обговорення  створення інструкції «Як знайти духовного вчителя». 

Обговорення: 

1. Чи змінювалися протягом життя ваші духовні вчителі? 

2. Чи змінювалися протягом життя ваші цінності?  

                                           
124

 Фопель К. Психологические группы; Рабочие материалы для ведущего: Практическое пособие / Пер. с.нем. 3-е 

изд., стар.  М.: Генезис, 2001.  256 с.: ил. 



 58 

Створюємо (або працюємо із запропонованою) інструкцією «Як знайти духовного 

вчителя» (див.додаток). 

4. Мозковий штурм.  

Учасники пропонують слова, що, на їх думку характеризують поняття «духовна 

культура», «духовно-педагогічне спілкування» пояснюють свою думку. Тренер 

записує характеристики на фліп-чарті. Із запропонованих слів, словосполучень 

учасники формулюють визначення «духовна культура», «духовно-педагогічне 

спілкування». 

Обговорення: 

1. Чи всі згодні з запропонованими визначеннями? 

2. Чи потрібна духовна культура педагогу? 

5. Інформаційний блок. 

Духовна культура – найважливіший вид культури, що включає 

інтелектуальну і естетичну діяльність людства; без неї неможливе б було 

існування творчого потенціалу людини. 

До складових духовної культури відносять: моральні й світоглядні ідеали; 

духовні потреби та інтереси; духовні почуття й переживання; моральні та 

світоглядні переконання. 

Функції духовної культури в суспільстві: пізнавальна, комунікативна, 

регулятивна, прогностична, ціннісно-орієнтаційна, які органічно взаємопов'язані 

між собою, але інтегруючою є її людинотворча функція. 

Духовна культура вчителя  (за Т.М.Ткачовою)  інтегративна якість 

особистості, у якій органічно поєднані високий рівень професійної компетентності 

й духовний світ особистості, світогляд, морально-естетичні ідеали, ціннісно-

смислові настанови. 

Компоненти духовної культури вчителя: когнітивний (формування 

адекватного цілісного уявлення про духовну культуру вчителя як професійну 

якість); мотиваційно-ціннісний (відповідна професійна спрямованість, професійне 

цілепокладання, система професійних та духових цінностей та орієнтацій); 
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поведінковий (регулятивна діяльність особистості, система особистих норм 

регуляції поведінки та взаємин учителя). 

Для формування духовно-педагогічної культури в нього повинні бути 

сформовані наступні якості: 

1. Ціннісно–моральні. Освічена людина без моральних цінностей, найчастіше 

використовує знання в прагматичних, особистісних цілях. Вчитель без моральності 

та духовних ідеалів ніколи не стане носієм духовної та педагогічної культури. 

2. Розвинена мова. Готовність вчителя до духовного спілкування, духовного 

діалогу. 

3. Наявність у вчителя духовних інтересів, потреб, прагнень. 

4. Прагнення до постійного самовдосконалення, що обумовлюється розвиненою 

рефлексією, здатністю до самоконтролю, самоаналізу, самовихованню. Вчитель 

може учити доти, поки навчається сам. 

6. Притча «Головне завдання вчителя» (притчі про Хінг Ши)
125

. 
 

Одного разу учні запитали Хінг Ши яка його основна задача, як Учителя. Мудрець, 

посміхнувшись сказав: 

 Завтра ви дізнаєтеся про це. 

Наступного дня учні збиралися провести деякий час у підніжжя гори, яку місцеві 

жителі називали Безсмертної Горою, Сянь Юе. Рано вранці, учні зібрали речі, який 

могли стати їм у нагоді в дорозі і разом вирушили до підніжжя Сянь Юе, у якого 

їм раніше не доводилося бувати. 

До обіду, втомлені і зголоднілі, добралися вони до мальовничого пагорба і, 

зупинившись на привал, вирішили пообідати рисом і солоними овочами, які 

захопив з собою Учитель. Слід зауважити, що овочі мудрець посолив вельми 

щедро, а тому через якийсь час учням захотілося пити. Але, як на зло, виявилося, 

що вся вода, яку вони захопили з собою, вже закінчилася. Тоді учні піднялися і 

стали оглядати місцевість в пошуках прісного джерела. 

Тільки Хінг Ши не піднімався зі свого місця і не брав участь у пошуках. В  

результаті, так і не знайшовши джерела води, учні вирішили повернути назад, але  
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тут мудрець піднявся і, підійшовши них, сказав: 

 Джерело, яке ви шукаєте, знаходиться он за тим пагорбом. 

Учні радісно поспішили туди, знайшли джерело і, вгамувавши спрагу, 

повернулися до Вчителя, принісши і для нього води. Хінг Ши відмовився від води, 

показуючи на посудину, що стояла біля його ніг,  вона була майже повна. 

 Учитель, але чому ти не дав нам відразу напитися, якщо у тебе була вода?  

Здивувалися учні. 

 Я виконував своє завдання,  відповів мудрець,  спочатку я пробудив у вас 

спрагу, яка змусила вас зайнятися пошуками джерела  також, як я викликаю в 

вас спрагу знань. Потім, коли ви зневірилися, я показав вам в якій стороні 

знаходиться джерело  тим самим підтримавши вас. Ну а взявши з собою 

побільше води, я подав вам приклад того, що бажане може бути зовсім поруч  

варто лише подбати про це завчасно, не дозволяючи таким чином випадковості чи 

забутливості впливати на ваші плани ... 

 Отже головне завдання Вчителя в тому, щоб будити спрагу, підтримувати і 

подавати правильний приклад,  запитали учні. 

 Ні,  сказав Хінг Ши,  головне завдання вчителя  виховати в учневі людяність 

і доброту,  він посміхнувся і продовжив,  і принесена вами для мене вода 

підказує мені, що своє головне завдання я поки що виконую вірно. 

7. Вправа «Долоні» (хід вправи дивитися у вправі першій). 

 

Заняття 2. Розвиток потреби і мотивації до духовного спілкування 

 

1.  Вправа «Тепло моїх долонь». 

Хід вправи: учасники вітаються по колу один з одним, потискуючи обидві руки і 

промовлять «Нехай тепло моїх долонь тебе зігріє в скрутний час». 

2. Вправа  «Нове ім’я»
126

 [с.29].  

Хід вправи:  Ведучий пропонує учасникам: 
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1. Придумати відповідне собі ім’я (декілька варіантів), яке символізувало би 

прагнення до духовного спілкування і яке мало би спонукальний мотив. 

2. Уявити і записати декілька емоційно насичених ситуацій, пов’язаних з  

новим ім’ям. Бажано, щоб слово або характеристика викликали в учасників 

конкретні образи. 

3. Звертатися до себе у внутрішньому діалозі на нове ім’я, фіксувати кількість 

звернень на нове ім’я та вплив на мотивацію до духовного спілкування. 

4. Використовуючи нове ім’я написати декілька коротеньких оповідань про себе, 

про свої реальні теперішні успіхи або  можливі в майбутньому. Наприклад, «Як 

моє нове ім’я мотивувало мене до духовного спілкування з учнями (колегами)». 

Примітка: зміна імені спричиняє зміну характера і мотивації людини. Синтайські 

ченці з метою пізнання себе і світу прагнуть кілька разів протягом життя 

перемінити ім’я. Змінивши ім’я, вжившись у нову роль, людина здатна вийти з під 

удару, уникнути негативного впливу оточення, набути нових рис характеру і 

особливостей мотивації. 

3. Вправа «Пазл». 

Тема пазлу може бути різноманітною. Наприклад, «Як правильно витрачати час», 

«Наповнюємо час духовними цінностями», «Розширюємо час» тощо. 

 Підраховано, що життя людини нараховує близько 700 тисяч годин. З них 

400 тисяч використовується на сон, обслуговування тіла, їжу, фізичні вправи і т.iн. 

А на життя, власне, внутрішнє життя людини, самовдосконалення залишається 200 

тисяч годин. І вся справа духовності зводиться до одного питання, як використати, 

як заповнити ці 200 тисяч годин? Це при тому, що ми витрачаємо два роки життя, 

щоб додзвонитися до своїх знайомих і рік життя — на пошуки речей вдома. Я не 

кажу вже, скільки годин ми втрачаємо перед світлофорами.  

Отже, залишається дуже мало... Але час має таку чудову здатність — він 

розширюється від ціннісного, духовного наповнення. Ви пам’ятаєте, як в 

щоденнику Федір Достоєвський, що був засуджений в «справі петрашівців» до 

смертної кари, описує ті 15 хвилин, які він провів на ешафоті, перед тим як його 
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помилували. Письменник засвідчив, що він більше не знав таких багатих на зміст 

хвилин. 

Хід вправи: протягом 15 – 20 хвилин учасники придумують зміст своєї частинки 

пазла, наносять зображення (малюнок або слово (словосполучення). Через 20 

хвилин роботи, учасники складають пазл. 

Обговорення: 

1. Чи можливо скомпонувати запропоновані варіанти? За яким принципом? 

2. Чи вважаєте Ви за можливе об’єднатися з колегами, що запропонували подібний 

до Вашого варіант у співпраці з метою втілення його в життя? 

3. Які враження від вправи Ви отримали? 

Варіант 2:  протягом 5-7 хв., учасники обговорюють, що повинно бути 

відображене на пазлі, розподіляють завдання між собою. 

4. Вправа «Друкарська машинка». 
 

Хід вправи: Група сідає в коло. Тренер пропонує уявити, що всі учасники – 

величезна друкарська машинка. Кожний – буква на клавіатурі. Машинка 

друкуватиме слова і буде так це робити: наприклад, називається слово «потяг, 

тоді той, кому потрапила буква «п», плескає в долоні, потім всі разом плещемо в 

долоні, далі плеще в долоні той, в кого буква «о» та знову спільні оплески і т.і.» 

(Тренер розподіляє букви). Якщо машинка робить помилку, необхідно буде 

передрукувати слово. По завершенні «друкування» учні, які приймали в ньому 

участь, піднімають відповідні літери. 

Слова:  повага, добро, довіра, терпіння, любов, підтримка, єднання тощо. 

5. Вправа «Вмотивовуючи інших – вмотивовуєш себе»
127

 [с.82]. 
 

Хід вправи:  Ведучий пропонує учасникам обрати: 1) складові духовної культури 

(духовної комунікації, духовності), які вони хотіли б розвинути (набути) в самого 

себе або зменшити (відмовитися); 2) учня або колегу, на яких могли б реально 

впливати саме в цьому компоненті; 3) обміркувати заходи, методи впливу, якими 

можна було б скористатися. Як домашнє завдання: 1) в спеціальному щоденнику 
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відмічати  вплив обраних методів і форм роботи на мотивацію іншої людини; 2) 

проаналізувати який вплив на власну мотивацію має вмотивування (переконування 

інших). 

6. Вправа «Дякую тобі». 

Хід вправи: Учасники утворюють коло. Починає ведучий. Він простягає руку й 

говорить  учаснику, який стоїть праворуч: «Дякую тобі, Галина, мені було приємно 

з тобою виконувати вправи». Той, чиє ім'я було названо, звертається зі словами 

подяки до сусіда: «Спасибі, Катя, за підтримку», — і бере сусіда за руку, і так до 

завершення кола. На закінчення всі голосно аплодують один одному й говорять: 

«Дякую! До  побачення! До зустрічі!»  

 

Заняття 3. Прийом пошук і переробка духовної інформації 

 

1. Вправа «Рукостискання або уклін»
128

. 

Хід вправи:  Ведучий розповідає групі про жести привітання, прийняті у різних 

народів, попереджає учасників, що вони повинні будуть використовувати ці 

ритуали, вітаючись один з одним.  

Варіанти вітання: 

• обійми і триразове цілування по черзі в обидві щоки (Росія); 

• легкий уклін зі схрещеними на грудях руками (Китай); 

• рукостискання і поцілунок в обидві щоки (Франція); 

• легкий уклін, долоні складені перед чолом (Індія); 

• легкий уклін, руки і долоні витягнуті з боків (Японія); 

• поцілунок в кожну щоку, долоні лежать на передпліччя партнера (Іспанія); 

• просте рукостискання і погляд в очі (Німеччина); 

• м'яке рукостискання обома руками, торкання тільки кінчиками пальців 

(Малайзія); 

• потертися один об одного носами (ескімоська традиція). 

Далі пропонує групі утворити коло. «Коло привітання» починає один з учасників: 

виступає на середину і вітає партнера, що стоїть праворуч. Потім йде за 
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годинниковою стрілкою і по черзі вітає всіх членів групи. Щоразу учасник 

повинен вітати свого візаві новим жестом. При цьому він представляється, 

називаючи своє ім'я. По закінченні «кола привітання» одним  учасником, 

продовжує інший що стоїть праворуч від першого, і так далі. 

Примітки. В ході її підтримується атмосфера толерантності, шанобливе ставлення 

один до одного. Наприкінці вправи можна провести короткий обмін враженнями. 

 

2. Вправа «Телеграма». 

Хід вправи: Учасники об’єднуються в групи, що розміщуються в приміщенні на 

достатній відстані одна від іншої. Кожній групі знадобиться папір та ручка.  

В кожній групі обирають «секретаря», який буде записувати потрібну інформацію. 

Члени кожної підгрупи представляються один одного по іменах і прізвищах, і 

вибраний «секретар» записує початкові літери всіх імен і прізвищ. Кожна літера - 

це початок слова. З усіх слів потрібно скласти телеграфне повідомлення. Члени 

підгрупи придумують текст і вирішують, кому його адресують. 

Завдання: скласти телеграфне повідомлення, використовуючи свої ініціали. 

Телеграма повинна бути духовним посланням майбутнім поколінням або 

сучасникам тощо.  

Час: 20 хвилин. 

По завершенню виконання завдання всі підгрупи збираються разом. Члени кожної 

команди називають свої імена і читають вийшла телеграму. 

3. Вправа «10 заповідей Матері Терези».  

Хід вправи: Учасники поділяються на дві команди, кожна з яких отримує картку з 

«10 заповідями Матері Терези». По черзі представники команд за допомогою 

пантоміми показують одну із заповідей, інша команда повинна її озвучити. За 

правильну відповідь, команда отримує один бал.  

Заповіді: 

1. Люди бувають нерозумні, нелогічні і егоїстичні  все одно прощайте ім. 

2. Якщо ви виявили доброту, а люди звинуватили вас у таємних особистих 

спонукань  все одно проявляйте доброту. 



 65 

3. Якщо ви домоглися успіху, то у вас може з'явитися безліч уявних друзів і 

справжніх ворогів  все одно досягайте успіху. 

4. Якщо ви чесні і відверті, то люди будуть вас обманювати  все одно будьте 

чесні і відверті. 

5. Те, що ви будували роками, може бути зруйноване водночас  все одно 

продовжуйте будувати. 

6. Якщо ви знайшли безтурботне щастя, то вам будуть заздрити  все одно будьте 

щасливі. 

7. Добро, яке ви створили сьогодні, люди забудуть завтра  все одно творіть добро. 

8. Діліться з людьми найкращим з того, що у вас є, і хоча їм цього ніколи не буде 

достатньо  все одно продовжуйте ділитися з ними найкращим. Зрештою ви 

переконаєтеся, що все це було між Богом і вами та цього ніколи не було між вами і 

ними. 

9. Неважливо, хто і що говорить про вас  приймайте все це з посмішкою і 

продовжуйте робити свою справу. 

10. Моліться разом і перебувайте в єдності. 

4. Вправа «Сам знаю і тобі розкажу…». 

Хід вправи: Ведучий пропонує учасникам поділитися інформацією духовного 

спрямування: враження про фільм;  розказати притчу або афоризми духовного 

спрямування; історію з життя тощо.  

Обговорення: 

1. Які емоції переважали в процесі виконання вправи? 

2. Як можна використати отриману інформацію в процесі спілкування з 

учнями? 

В додатках наведено варіанти притч, афоризми. Запропоновані афоризми можуть 

бути запропоновані ведучим як маленькі подарунки учасникам тренінгу 

наприкінці кожного заняття. 

5. Вправа «Якщо б я був хіпі…». 

Хід вправи: Учасники стоять у колі. Кожний має придумати початок фрази, що 

вказує на певну незвичність, асоціальність тощо. Промовивши вголос фразу 
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припущення (наприклад, «Якщо б я був хіпі я виступав би за вільне кохання…», 

учасник повинен кинути м’яч іншому, який, уявивши себе Духовним Учителем, 

Наставником певним чином реагує на його фразу. 

6. Вправа "Аплодисменти по колу"
129

.  

Ведучий:  «Ми добре попрацювали сьогодні, і мені хочеться запропонувати вам 

подякувати іншим і собі за роботу. Прошу заняття закінчити оплесками: спочатку 

вони звучатимуть тихенько, а потім стають все сильніше і сильніше.  

Хід вправи: Ведучий починає тихенько плескати в долоні, дивлячись в очі одного з 

учасників і поступово підходячи до нього. Потім цей учасник вибирає з групи 

наступного, кому вони аплодують удвох. Третій вибирає четвертого і т.д. 

останньому учаснику аплодує вже вся група. 

 

Заняття 4.  Розвиток духовної перцепції 

 

1. Вправа «Вхідний квиток». 
 

Хід вправи: Учні отримують картку кольорового паперу – вхідний квиток, на 

якому записують свої очікування від заняття. 

2. Вправа «Кошик для сміття»
130

 . 

Хід вправи: Ведучий розповідає притчу про Конфуція, який потрапив в коло 

недоброзичливих людей, що закінчується словами «А тепер в моїй душі панує мир 

та спокій»… Роздає учасникам папір та ручки, в центр кола ставить кошик для 

сміття та пропонує  учасникам написати на папері ті негативні емоції, які є в них 

на даний момент (кожен вказує свої емоції). Після цього папірці викидаються в 

сміттєву корзину.  

Ведучий пропонує учасникам (за бажанням) розповісти іншим учасникам зміст 

своєї записки. Наприкінці вправи кошик забирається в сторону (але на видне 

місце). 

3. Вправа «Картина». 
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Розвиток духовної культури особистості педагогічного працівника потребує 

від вчителя, психолога, соціального педагога не тільки професійної 

компетентності, але й високої педагогічної майстерності з її основною ідеєю  

гармонійний розвиток особистості на засадах Добра, Краси, Істини, Творчості, 

Свободи… засобами філософської любомудрості. 

Хід вправи: Ведучий пропонує учасникам відтворити сюжет представленої 

картини (розміститися відповідним чином у просторі, повторити пози, міміку 

героїв). Певний час побути в «ролі». 

В процесі обговорення учасники  розповідають, які емоції вони переживали, які 

думки в них народжувалися, «приміряючи» ту чи іншу роль. 

Після обговорення ведучий може зачитати мистецтвознавчий аналіз картини. 

(Додаток. Фреска «Афінська школа»). 

4. Вправа «Ідентифікація». Учасникам роздаються картки з фотографією, описом 

життєвого шляху духовної особистості та головними його духовними 

досягненнями (здобутками, вчинками). Після ознайомлення з отриманою 

інформацією, учасник виходить в коло і уявляє себе певною постаттю, від  ім’я 

якої розповідає про себе, про свої духовні вчинки, розглядаючи їх через такі 

цінності як Краса, Добро, Істина. Інші можуть задавати йому запитання щодо 

почутого.  

Через деякий час учаснику пропонують «стати самим собою», поглянути на 

особистість, роль якої він грав, поміркувати над його перевагами, сильними 

сторонами, духовною красою, дати відповіді на запитання:  

1. Чи помітили Ви в ній (особистості, з якою ідентифікувалися) щось нове, 

незвичне для Вас? 

2.  Що хочете сказати йому приємного? 

4. Вправа «Кодекс духовного спілкування (вчителя)». Педагоги працюють в 

групах. Одна група створює «Кодекс духовного спілкування», інша – «Кодекс 

духовного спілкування вчителя» і презентують їх. 

Обговорення: 

1. Чи існує різниця в кодексах. Якими причинами можна її пояснити? 



 68 

2. Чи важко було формулювати «кодекс», які існували труднощі? 

5. Вправа «Вихідний квиток». 

Хід вправи: Кожен учень на своїй картці очікувань записує на який відсоток (у 

межах 100%) виправдались його очікування від заняття. 

 

Заняття 5.  Оволодіння способами міжособистісної духовної взаємодії 

 

1. Вправа «Чим ми схожі». 

Хід вправи:  Члени групи сидять у колі. Ведучий запрошує в коло одного з 

учасників за якоюсь реальною чи уявною подібністю з собою. Наприклад: «Іра, 

вийди, будь ласка, до мене, тому що у нас з тобою однаковий колір волосся (або 

ми схожі тим, що ми жителі Землі, або ми одного зросту і т. д.)». Іра виходить в 

коло і так само запрошує підійти до неї кого-небудь з учасників. Гра 

продовжується, поки всі члени групи не опиняться в колі. 

2. Вправа «Ми разом…»
131

. 

Хід вправи: 

Група збирається в коло; кожен гравець стає позаду свого стільця. Ведучий 

виходить з обручем на середину і починає крутити його на руці. Називаючи ім’я 

одного з учасників, він запрошує його до себе, вказує на ті якості ( властивості, 

вміння), які їх духовно об’єднують або називає духовні справи, вчинки, які вони 

могли б здійснювати разом. Один за одним всі виходять на середину, підхоплюють 

естафету, підтримують обертання обруча, не дають йому впасти. Хула-хуп 

повинен завжди залишатися в повітрі. Той, хто побував у центрі кола, сідає на свій 

стілець. Коли кожен учасник побуває в центрі, не впустивши обруча, і всі знову 

сядуть у коло, гра закінчується, і всі дякують один одному оплесками. 

Примітки. Важливо коротко поговорити зі своїми учасниками про сенс цієї вправи: 

поміркувати про те, що обруч, який обертаючись символізує спільну роботу. Всі 

повинні вносити у спільну справу свій внесок, і підтримувати її, привносити свою 

«підтримуючу обертання» енергію. Для цього необхідно бути уважним і 

сконцентрованим на справі. 
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3. Вправа «Джерело енергії»
132

 [с.44, (модифікована), проводиться під музичний 

супровід. Для здійснення духовних вчинків, необхідно вміти накопичувати 

енергію. Ведучий пропонує учасникам: 

1. Уявити енергію Духу (колір, розмір, форму). Сконцентруватися на ній.  

2. Вдихнути її. 

3. Уявити, що ця енергія входить у мозок, тіло, надає їм сили. Сприйняти цю 

енергію, відчути її хвилі. 

4. Помістити джерело енергії спочатку справа (а потім зліва) від себе. Відчути її 

вплив на обидві півкулі. Потім уявити джерело енергії перед собою, над собою, 

відчути, як вона проходить через тім’ячко в середину, легко, невимушено. 

5. Уявити, що цієї духовної енергії настільки багато, що Ви хочете поділитися нею 

з іншими (з кимось конкретно), допомогти в їхній творчості, духовному зростанні. 

Примітка: по закінченні описаних дій можна запропонувати намалювати енергію 

Духу або описати її словесно. 

Обговорення: 

1. Чи вдалося побачити свою енергію Духу? 

2. Яку дію вона мала на організм? 

3. З ким в першу чергу Вам хотілося б поділитися енергією Духу? 

4. Вправа «Турбота про яблуню»
133

 [с.40], сорт якої називається «Духовна 

культура вчителя» або «Духовна культура учня».  

Учасникам пропонується намалювати на аркуші яблуню, уявити себе садівником, 

головним завданням діяльності якого є догляд і піклування про яблуню. Чим 

більше садівник хоче отримати яблук, тим більше треба докласти зусиль, турботи 

про неї. 

Від зусиль «садівників» залежить майбутній врожай. Саме тому, розуміння  того, 

що проведені заходи дадуть восени щедрий врожай, надихають їх. Учасникам 

пропонується придумати найбільш ефективні «засоби догляду та культивації» 

(записати їх на аркуші навколо яблуні).  
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Чим більше Ви піклуєтесь про яблуню, тим більше вона Вам подобається, і як 

результат приносить восени силу-силенну плодів (учасники малюють на дереві 

яблука та вписують в них назву - «сутність» цих плодів). 

5. Вправа «П'ять добрих слів» 

Хід вправи: Ведучий пропонує учасникам обвести свою руку на листі паперу і на 

долоні написати своє ім'я, передати свій лист сусіду справа та отримати малюнок 

долоні від сусіда зліва. На одному з «пальчиків» пропонує написати привабливу, 

на його думку, якість володаря долоні (наприклад, «Ти дуже добрий», «Ти завжди 

заступаєшся за слабких», «Мені дуже подобаються твої вірші» і т.д.). Інша людина 

робить запис на іншому пальчику і т.д., поки лист не повернеться до власника. 

Коли всі написи будуть зроблені, автор отримує малюнки і знайомиться з 

«компліментами». 

Обговорення. 

 

Заняття 6.  Емоційно-почуттєвий компонент духовного спілкування 

 

1. Вправа «Компліменти». 

Кожній людині подобається, коли йому кажуть приємне  комплімент. Ведучий 

пропонує учасникам по черзі перекидати один одному м'яч. Той, хто кидає м'яч 

повинен сказати тому, кому м'яч адресований комплімент. 

2. Вправа «Емоційне насичення»
134

 (модифікована). Існують певні слова, які в 

нашій уяві пов’язуються з Добром, Красою, Істиною. Вони мають позитивне 

емоційне значення (чудовий, прекрасний, найкращий, доброзичливий…), та 

викликають позитивні емоції. Використовуючи подібні епітети, які можуть 

характеризувати духовно-позитивне ставлення до певних предметів чи людей, 

можна сформувати  інтерес до них. Внаслідок емоційного насичення (поєднання  з 

позитивними, «приємними» епітетами та емоціями), ці предмети та люди стають 

для нас більш цікавими і привабливими (але цей процес є досить тривалим).  

Ведучий пропонує учасникам: 

1. Виписати 20 слів, які їм найбільше подобаються і викликають позитивні 
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емоції. 

2. Записати 15-20 прикметників (позитивних епітетів), якими учасники 

наділяють предмети, які їм подобаються. 

3. Записати 10 параметрів (структурних компонентів), до яких прагнете 

сформувати інтерес (симпатію, позитивне ставлення). 

4. Кожен параметр об’єкта (суб’єкта) педагогічної діяльності з десяти 

записаних, наділити позитивними (приємними для них епітетами), 

охарактеризувати з позитивного боку. Наприклад, мислення: сила, краса, 

прогрес, екстаз, захоплення. 

3. Вправа «Схвалення». Ведучий пропонує учасникам: 

1. Згадати слова-схвалення, які були колись висловлені на їх адресу іншими 

людьми і які мали вплив на їх життя та діяльність (спонукали до активності, 

творчості, самовдосконалення, в тому числі духовного), записати ці слова у 

блокнот, щоб за несприятливих обставин звертатися до них. 

2. Згадати слова, які учасники використовують, коли підбадьорюють себе або 

інших,  якщо ті зазнали невдач, відчувають труднощі. 

3. Згадати і записати, як хвалили самого себе, коли досягли певних успіхів, 

духовного самовдосконалення.  

4. Написати лист – вітання іншій людині з нагоди його духовного зростання. 

Обговорення: 

1. Які завдання було виконувати найскладніше? Чому? 

2. Чи можуть слова-схвалення сприяти розвитку духовної культури учнів, 

педагогів, батьків учнів? 

4. Притча «Пророк і довгі ложки» (східна притча)
135

. 

Одного разу один православний чоловік прийшов до Іллі-пророку. Його 

хвилювало питання про пекло і рай, адже відповідно з цим він хотів пройти свій 

життєвий шлях. «Де пекло і де рай?» З цими словами він наблизився до пророка, 

але Ілля не відповів, а просто взяв запитувача за руку і повів через темні Провулки 

в якийсь палац. Через залізний портал увійшли вони у велику залу. Там було 
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багато людей, бідних і багатих, вдягнених у лахи і прикрашених дорогоцінним 

камінням. У центрі зали на відкритому вогні стояв великий горщик з киплячим 

супом, який на Сході називають «аш». По всьому приміщенню поширювався 

приємний аромат. Навколо горщика юрмилися люди з худими щоками і запалими 

очима, кожен з яких намагався дістати собі хоч трохи супу. Людина, яка прийшла з 

Іллею-пророком, здивувалася, бо ложки, які були у кожного з цих людей, були 

такого ж розміру, як і вони самі. Тільки на самому кінці ложки були з дерева, а в 

іншій своїй частині були з заліза і тому розжарювалися від гарячого супу. З 

жадібністю голодні намагалися ложками зачерпнути собі їжі. Але нікому це не 

вдавалося. Насилу вони витягали свої важкі ложки з супу, але так як вони були 

дуже довгі, то навіть найсильнішому не вдавалося донести ложку до рота. Ті, які 

поспішали, обпалювали собі руки і обличчя або виливали суп на плечі своїх 

сусідів. З лайкою вони кидалися один на одного і билися тими самими ложками, за 

допомогою яких могли б вгамувати свій голод. Ілля-пророк взяв свого супутника 

за руку і сказав: «Це пекло». 

Вони вийшли з зали, і пекельний крик стало не чути. Пройшовши через довгі 

похмурі коридори, вони опинилися ще в одній залі. Тут теж було багато народу. У 

середині зали теж кипів у казані суп. У кожного з присутніх у руці була така ж за 

величезною ложка, як і ті, які Ілля і його супутник бачили в пеклі. Але люди тут 

були вгодовані, і в залі чути було тільки легкий, задоволений гул голосів і шурхіт 

ложок, що опускаються в суп. Щоразу у котла стояло по дві людини. Один 

набирав ложкою суп і годував іншого. Якщо для когось ложка була занадто 

важкою, то допомагали двоє інших, так що кожний міг спокійно поїсти. Як тільки 

один втамовував голод, підходив наступний. Ілля-пророк сказав супутникові: «Це 

рай!» 

 «Пекло» - це робота поруч один з одним, але проти один одного; кожен - тільки за 

себе самого і проти інших. «Рай» »навпаки, передбачає готовність вступати в 

позитивні відносини з іншими. Обидві групи - люди в раю і люди в пеклі - мають 

однакові або схожі проблеми. Але де вони живуть - в раю чи в пеклі, - залежить від 

того, як вони ці проблеми намагаються вирішити. 
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Обговорення: Який сенс у даній притчі? Яка життєва мудрість? 

5. Вправа "Автобусна зупинка"  

Хід вправи: На 4-х стінах тренінгової кімнати розвішують листи фліп-чарта, на 

яких зверху пишуть незакінчені речення. Наприклад: "З цієї хвилини я буду ...", 

"Дякую ..", "Цей тренінг для мене ..", "Найважливіше - це ..", "Сьогодні я зробив 

відкриття, що .." та ін. Всі учасники вирушають у подорож по цим зупинкам. По 2-

3 хвилинки знаходяться на кожній і закінчують речення. Ще декілька хвилин 

надається, щоб учасники подивилися на всі листи. 

Тренінг «Розвиток комунікативного компоненту духовної культури 

педагога» можна розглядати як одну з дієвих форм активного навчання, що надає 

можливість учасникам виявити власний рівень розвитку духовної культури та 

духовного потенціалу, здатність до духовної комунікації, рефлексії та планування 

життєвих перспектив в напряму духовного самовдосконалення. 

 

Висновки. 

Проведене дослідження дозволяє виділити основні умови, що сприятимуть 

розвитку комунікативного компоненту духовної культури педагогічних 

працівників. 

1. По-перше, це першочерговий розвиток у педагогів мотиваційного компоненту 

комунікативної складової, а саме внутрішньої потреби передавати в процесі 

спілкування учням власні духовні цінності, переконання; обмінюватися 

(ділитися) з колегам, батькам учнів інформацією про Добро, Красу, Істину, 

форми та методи роботи з формування духовної культури особистості.  

2. По-друге, встановлення «поля довіри» між педагогом та учнем, що є необхідною 

психологічною умовою для розвитку вищої духовної форми спілкування  

«спілкування сердець». 

3. Заохочування педагогів до особистісного самовдосконалення, саморозвитку  

особистісних якостей, які сприяють встановленню «поля довіри» (повага до 

ближнього, доброзичливість, толерантність, щирість,  справедливість тощо).  
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4. Задоволення потреб педагогів у ознайомленні з засобами, прийомами, методами 

духовно-педагогічної комунікації та механізмами духовного розвитку 

особистості; біографіями, життєвими принципами, вченнями високодуховних 

особистостей; духовними практиками, які приносять розуміння, перетворюють 

життєву енергію, врівноважують емоції, допомагають дійти до своєї Самості, 

розкрити її та удосконалити. 

5. Використання в процесі роботи з педагогами тренінгів та інших активних 

методів навчання з метою розширення репертуару прийомів духовного 

самовдосконалення, отримання особистісного досвіду (ресурсу), навичок 

духовно-педагогічної комунікації для подальшого впровадження в процесі 

спілкування з учасниками навчально-виховного процесу головних надбань 

духовної думки як конкретної особистості так і всього людства. 
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ДОДАТКИ 

 

Матеріали для тренінгу з розвитку комунікативної складової духовної 

культури педагогів. 
 

Інструкція 1. «Як знайти духовного наставника» 

1. З числа проповідників або священиків виберіть людину, якій ви довіряєте. 

Перш ніж звернутися до цієї людини з проханням про духовне наставництво, 

поспостерігайте за ним. Прослідкуйте, наскільки його слова збігаються з 

його вчинками. Можливо, цією людиною стане зовсім не 

священнослужитель, а просто мудра, надихаюча вас людина.  

2. Дізнайтесь більше про біографію цієї людини. Яким чином він прийшов до 

свого нинішнього становища (став священиком, духовним лідером, просто 

мудрою людиною). Якщо цей шлях здається вам вірним, цікавим, гідним 

наслідування  це буде ще однією причиною, щоб просити про 

наставництво.  

3. Задавайте цій людині питання про сенс життя людини, про його 

індивідуальному шляху. Відповіді можуть не відповідати вашим 

очікуванням. Вони можуть навіть турбувати вас. Але основне завдання 

духовного наставника  не тішити слух учня «солодкими піснями», а 

донести до нього Істину. Тому варто подумати про те, яка людина буде вам 

більш корисний як духовного наставника: приємний і ведучий спасенні 

бесіди або справжній духовний воїн, здатний розбити ваші звичні уявлення 

про світ і розгорнути вас до Істини.  

4. Запитайте цієї людини, чи готовий він виступити в ролі вашого духовного 

наставника? Сам ритуал «звернення до вчителя» є необхідним. Така форма 

встановлення відносини «вчитель-учень» практикується з давніх часів на 

Сході, коли людина смиренно просить вчителя прийняти його в учні.  

5. Вам потрібно обговорити з людиною, яку ви вибрали в якості наставника, чи 

готовий він взяти на себе таку відповідальність і давати вам настанови про 

життя, розбираючи ваші успіхи і промахи на шляху до «просвітління», як би 

ви його для себе ні визначили.  
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Зверніть увагу. Запам'ятайте, що духовний наставник і психотерапевт  різні 

речі. Духовний наставник не займається вирішенням ваших психологічних 

проблем. Його завдання  своїм прикладом і настановами підняти ваше життя, 

надати йому найвищий сенс. 

Корисні поради. Не поспішайте приймати духовного наставника з бажання 

слідувати моді чи наслідувати кому-небудь з людей. 

 

Інструкція 2. Як знайти духовного вчителя
136

.  

Духовний учитель своїми порадами сприяє високій преображення і 

подальшому розвитку особистості. Як же знайти справжнього вчителя? Це 

питання дуже складне, тому що взаємини з духовним учителем визначаються не 

тільки лише можливостями його розуму і тіла, а й вищими силами. 

1.  Цей духовний наставник - це кращий покровитель на духовному шляху, 

надійний захист від самообману і помилок. Якщо людина не може підібрати собі 

духовного вчітеля, то, швидше за все, він поки не готовий до щирих відносин. 

2. Духовним учителем може бути священик, якому ви постійно сповідаєтеся. При 

виборі духівника, розважливо підійдіть до цього питання. Зверніть увагу на 

поведінку священнослужителя. Якщо він спокійний, поблажливий, терплячий, 

готовий вас вислухати і поскорбеть разом з вами або порадіти за вас, тоді він може 

стати вам справжнім духовним учителем. 

3. Справжній духівник значно краще будь-якого, навіть самого досвідченого 

психолога. Адже йому дається благодатний дар божої любові, і сама ця любов 

знаходить слова розради. 

4. Не дозволяйте ніколи священнослужителю придушити вашу власну волю, 

оволодіти нею.  Не робіть з нього "священного гуру". Адже духівник  це 

священик, який сповідує і дає втішні, добрі поради. Він не повинен вас залякувати 

пеклом і вічними муками. 

5. Якщо ви звикли сповідатися одному священикові, спілкувалися з ним і вважали 

своїм духівником, а потім вам довелося змінити місце проживання, не варто 

                                           
136
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впадати у відчай. На новому місці ви теж згодом віднайдете собі справжнього 

вчителя. Відвідайте найближчі храми, послухайте священиків, наберіться терпіння. 

Вам обов'язково зустрінеться людина, яка зможе вас вислухати і дати правильну 

пораду. 

6. Якщо вам священик неприємний в людському плані або щось вас бентежить і не 

влаштовує при спілкуванні з ним, не варто себе змушувати через силу. Значить, це 

не ваш духовний вчитель. І не варто сильно захоплюватися душевністю на сповіді. 

Духівник необхідний для бесід, щоб розібратися в собі. Якщо такого священика у 

вас немає, духівником може стати хтось з мирян. Просто постійно звіряйтеся з 

Євангелієм, продовжуйте читати його. 

7. Перш ніж підібрати собі духовного наставника, задумайтеся над своїми 

вчинками і ставленням до людей. Можливо, ви не довіряєте тим, хто вас оточує, 

своїм рідним і близьким. Стати трохи відкритий для них і тоді вони зможуть вас 

вислухати і надати допомогу в хвилюють вас питаннях. 

 

Додаткові матеріали до вправи «Сам знаю і тобі розкажу». 

 

Притча «Сперечалися сонце і вітер про те, хто сильніший». 

 

 «Я доведу, що я сильніший»  вигукнув вітер  «Ось бачиш людину в плащі? 

Б'юся об заклад, що мені швидше вдасться змусити його зняти плащ, ніж тобі. 

Сонце зайшло за хмару, а вітер почав дути так, поки не перетворився на ураган. 

Але чим сильніше дув вітер, тим щільніше старий заорював на собі свій плащ. 

Нарешті стих вітер, а потім і зовсім припинився. Тоді сонце виглянуло з-за хмари і 

доброзичливо посміхнулося старому. Незабаром він став витирати піт з чола і зняв 

плащ. Тут сонце і сказало вітрі, що доброта і дружелюбність завжди пересилять 

лють і примус. 

Притча про точку на чистому аркуші 

Один старець закликав одного разу своїх учнів і показав їм аркуш чистого 

паперу, в середині якого стояла чорна точка. 

 Що ви тут бачите?  запитав старець.  Крапку.  відповів один. 

 Чорну крапку.  підтвердив інший. 
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 Жирну чорну крапку,  уточнив третій. 

І тоді їх улюблений учитель сів в кут і заплакав. 

 Скажи нам, про що ти так гірко плачеш?  здивувалися учні. 

 Я плачу про те, що всі мої учні побачили тільки маленьку чорну крапку і 

ніхто з них не помітив чистого білого аркуша ... 

Як часто ми судимо про людину тільки за його маленьким недоліків, 

забуваючи про достоїнства ... 

Притча «слова вмираючого» 

Слова вмираючої людини: «У молодості я хотів змінити весь світ, пізніше я 

хотів змінити своє місто, а ще пізніше я хотів змінити свою сім'ю, але у мене 

нічого не виходило. Тепер, я розумію, що я зміг би змінити сім'ю, місто і світ, якби 

я змінив себе ». 

***** 

15 літня дівчинка тримає в руках однорічну дитину і люди називають її 

хвойдою, але ніхто навіть і не здогадується, що вона була зґвалтована в 13 і 

вирішила не вбивати дитину. 

***** 

Побачивши на вулиці чоловіка зі шрамами на обличчі, люди називають його 

виродком, не підозрюючи про те, що він прийшов до цього після серйозного 

пошкодження обличчя, служачи своїй Батьківщині і рятуючи життя мільйонів 

людей  

***** 

Літній чоловік з 25-річним сином увійшли до вагону потягу і зайняли свої 

місця. Юнак сів біля вікна. Як тільки потяг рушив, він висунув руку у вікно, щоб 

відчути потік повітря і раптом захоплено закричав: 

 Тату, бачиш, усі дерева йдуть назад!  

Літній чоловік посміхнувся у відповідь. Поряд з молодою людиною сиділа 

подружня пара. Вони були трохи розгублені тим , що 25 літній чоловік поводиться, 

як маленька дитина. 

Несподівано молода людина знову закричала в захваті : 
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  Тату, бачиш, озеро і тварини. Хмари їдуть разом з поїздом! 

Пара збентежено спостерігала за дивною поведінкою молодої людини, в якій його 

батько, здавалося, не знаходив нічого дивного.  

Пішов дощ, і краплі дощу торкнулися руки молодої людини. Він знову 

переповнився радістю і закрив очі. А потім закричав: 

 Тату, йде дощ, вода чіпає мене! 

  Бачиш, тату? 

Бажаючи хоч чимось допомогти, пара, що сидить поруч, запитала літнього 

чоловіка: 

 Чому Ви не відведете сина в яку-небудь клініку на консультацію? 

Літній чоловік відповів: 

 Ми тільки що з клініки. Сьогодні мій син перший раз в житті набув зору. 

Неможливо судити про справи і вчинки інших людей, не маючи при 

цьому усієї повноти знань . Припиніть стереотипізувати і думайте , перш 

ніж говорити щось про інших. 

***** 

АФОРИЗМИ про ДУШУ та ДУХОВНІСТЬ 

 

 Духовная Свобода предполагает полное освобождение от навязанных извне 

догматических теорий (религиозных или научных), так же, как и полное 

освобождение от собственных предвзятых идей, созданных в нашем ограниченном 

сознании. Инаят Хан Хидаят 

 Духовность есть раскрытие врожденного благородства. Это есть божественное 

наследие каждой души. Инаят Хан Хидаят 

 Мудрость означает, что духовности позволено сопровождать нас, когда мы 

внутренне готовы для такой великой привилегии. Инаят Хан Хидаят 

 Неверие возникает, когда человек желает затронуть концепцию, которую нужно 

постигнуть, или почувствовать на ощупь что-либо, что может быть постигнуто 

только разумом, или поверить во что-то, что требует духовной реализации. Инаят 

Хан Хидаят 

 Бренное тело дух вечный двигает. Цицерон  

 Несчастна душа, исполненная забот о будущем. Сенека 

 О душа! Ты меня превратила в слугу. 

Я твой гнев ощущаю на каждом шагу. 
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Для чего я родился на свет, если в мире 

Все равно ничего изменить не могу? Омар Хайям 

 Ничто так не свойственно нашей душе, как числовая соразмерность. Цицерон  

 Ум — око души, но не сила ее; сила души — в сердце. Вовенарг 

 Горит только то, что тленно. Противостоять всеобщему разрушению и пожару 

может только то, что стоит на вечной, незыблемой духовной основе.  

                                                                                                                Е.Н.Трубецкой  

 Душа, в которой отсутствует мудрость, — мертва. Но если обогатить ее учением, 

она оживет, подобно заброшенной земле, на которую пролился дождь. Абу-ль-

Фарадж 

 В душах есть все, что есть в небе, и много иного. К. Д.Бальмонт 

 Ничто не сравнится в быстроте с душевной деятельностью. Цицерон  

 Души не умирают. Покидая прежнее местопребывание, они живут в других 

местах, которые вновь принимают их. Овидий 

 Упавший духом гибнет раньше срока. Омар Хайям 

 Величие души должно быть свойством всех людей. Сенека 

 Загляни в собственную душу. Плиний Младший 

 «Ад и рай — в небесах», — утверждают ханжи. 

Я, в себя заглянув, убедился во лжи:  

Ад и рай — не круги во дворце мирозданья,  

Ад и рай — это две половины души. Омар Хайям 

 Дух силен радостью. Лукреций 

 Подчиняй свой дух. Управляй своим настроением. Гораций 

 У души, как у тела, есть своя гимнастика, без которой душа чахнет, впадает в 

апатию бездействия. В. Г.Белинский  

 Красота души придает прелесть даже невзрачному телу, точно так же, как 

безобразие души кладет на самое великолепное сложение и на прекраснейшие 

члены тела какой-то особый отпечаток, который возбуждает в нас необъяснимое 

отвращение. Лессинг 

 Лук ломается от напряжения, дух — от расслабления. Публий 

 У духа есть свои потребности, как и у тела. Ж.-Ж.Руссо  

 Одни живые существа имеют дух, другие только душу. Сенека 

 Вопрос «Может ли существовать душа без тела?» заключает в себе целое 

нелепое рассуждение, предшествовавшее ему и основанное на том, что душа и 

тело — две разные вещи. Что сказали бы вы человеку, который бы вас спросил: 

«Может ли черная кошка выйти из комнаты, а черный цвет остаться?» Вы его 

сочли бы за сумасшедшего, — а оба вопроса совершенно одинаковые. А. И.Герцен  

 Сила духа превосходит силу тела; подобно мечу, держи ее всегда наготове в 

ножнах благоразумия. Она — щит личности. Немощь духа вреднее немощи 
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телесной. Немало людей с недюжинными достоинствами, но без отваги, 

уподобились покойникам и почили в собственном малодушии. Природа недаром 

сочетала в пчеле сладкий мед и колючее жало. В теле нашем есть жилы и кости, да 

не будет же дух мягкотелым. Грасиан-и-Моралес 

 Великие души переносят страдания молча. Ф.Шиллер  

 Я убежден, что душа каждого человека радуется, когда он делает добро другому. 

Т.Джефферсон  

 Мелочные правила и жалкие утонченности не должны иметь доступа к вашему 

сердцу. Двоедушие чуждо великим людям: они презирают все низости.  

                                                                                                                       А. В.Суворов  

 Рабство — тюрьма души. Плавт 

 Радость духа есть признак его силы. У.Эмерсон 

 У дедов и предков наших хоть и пахли слова чесноком и луком, да высок у них 

был дух. Варрон 

 Кто не обладает возвышенной душой, тот не способен на доброту. Ему доступно 

только добродушие. Шамфор 

 Трудолюбивая душа должна всегда быть занята своим ремеслом, и частые 

упражнения для нее столь же живительны, как обычные упражнения для тела. 

                                                                                                                      А. В.Суворов  

 В высоких душах жалость — частый гость. Дж.Чосер  

 Один лишь Дух, коснувшись глины, творит из нее Человека. А.Сент-Экзюпери  

 Душа неизбежно стремится ввысь — к идеалам. Цицерон  

 Осанка человека — фасад души. Грасиан-и-Моралес 

 Мы во цвете лет, мы сильны духом. Саллюстий 

 Когда наступит срок, хотим иль не хотим, душа, полна грехов, пойдет путем 

своим. Маарри 

 Когда душа к другой душе стремится,  

Она ослеплена и не страшится. Лопе де Вега 

 Человек умирает, его душа, не подвластная разрушению, ускользает и живет 

иной жизнью. Но если умерший был художник, если он затаил свою жизнь в 

звуках, красках или словах, — душа его все та же, жива и для земли, и для 

человечества... В.Я.Брюсов  

 Лучше не начинайте болтать о душе наобум,  

а начав, не пытайте о ней мой беспомощный ум. Маарри 

 Малодушие всегда найдет себе философское оправдание. А.Камю  

 Душа, никогда не страдавшая, не может постичь счастья! Жорж Санд 

 Самое важное и самое трудное для мощного духа — это уметь сдерживать себя: 

пруд спокойно стоит в долине, но чтобы сдерживать его, нужны горы. Д.Аддисон  

http://www.wisdoms.ru/avt/b64.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b282.html
http://www.wisdoms.ru/49.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b78.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b229.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b185.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b287.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b36.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b276.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b229.html
http://www.wisdoms.ru/32.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b275.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b215.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b268.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b64.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b211.html
http://www.wisdoms.ru/49.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b143.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b136.html
http://www.wisdoms.ru/49.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b34.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b143.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b100.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b91_1.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b5.html


 82 

 Лишь мелкие люди вечно взвешивают, что следует уважать, а что — любить. 

Человек истинно большой души, не задумываясь, любит все, что достойно 

уважения. Вовенарг 

 Душа помнит о прошедшем, зрит настоящее, предвидит будущее. Цицерон  

 Двоедушные люди легко меняют свои правила. Вовенарг 

 Надо стремиться к тому, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Ювенал 

 Большая душа никогда не бывает одинокой. Как бы судьба ни отнимала от нее 

друзей, она в конце концов всегда их себе создает. Р.Роллан  

 Душа человека заключается в его делах. Г.Ибсен  

 В большом свете водятся премелкие души. Д. И.Фонвизин  

 Иные утверждают, что душа есть воздух. Цицерон  

 Если душа родилась крылатой  

— Что ей хоромы и что ей хаты! М. И.Цветаева  

 Как чаша весов опускается под тяжестью груза, так и дух наш поддается 

воздействию очевидности. Цицерон  

 Если душа существует, неверно было бы думать, что она дается нам уже 

сотворенной. Она творится на земле, в течение всей жизни. Сама жизнь — не что 

иное, как эти долгие и мучительные роды. Когда сотворение души, которым 

человек обязан себе и страданию, завершается, приходит смерть. А.Камю  

 Малодушие возбуждает в нас одно только презрение. Ф.Шиллер  

 Чем меньше человек заботится о своем душевном состоянии, тем больше он 

стоит. Э. -М.Ремарк  

 Лицо — зеркало души. Цицерон  

 Душа человека развивается до самой смерти. Гиппократ 

 Душа без воображения — все равно, что обсерватория без телескопа. Г.Бигер  

 Нам не пристало падать духом. Цицерон  

 Всякая душа измеряется огромностью своего стремления. Г. Флобер  

 Если тело тоскует о душе, нет оснований считать, что в вечной жизни душа не 

страдает от разлуки с телом — и, следовательно, не мечтает о возвращении на 

землю. А.Камю  

 Душа человека — своеобразный сплав бога и зверя, арена борьбы двух начал: 

одно — частичное, ограниченное, эгоистическое, а другое — всеобщее, 

бесконечное и беспристрастное. Б.Рассел  

 Тело мужей храбрых и великих людей смертно, а деятельность души и слава их 

доблести вечны. Цицерон  

 Ничто не отбирает больше духа у человека, чем трусость и страх. Э.Хемингуэй  

 Низкая душа предполагает всегда и самые низкие побуждения у благородных 

поступков. Цицерон  
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 Самодовольство  –  самый большой грех потому, что содержит в себе зародыш 

духовной смерти, источник духовного роста – сознание несовершенства. В. 

Свенцицкий. 

 Духовное, по определению, и есть свобода в человеке. Духовная личность – это 

то в человеке, что всегда может возразить! В. Франкл. 

Фреска «Афінська школа». 

Фреска «Афінська школа» (Ватиканський палац) виконана Рафаелем ще у 

1508 році на замовлення папи Юлія II втілює велич філософії і науки. її 

основна ідея  можливість гармонійної згоди (злагоди) між різними 

напрямами філософії і науки. 

Під склепінням величного будинку розташувалися групами давньогрецькі 

філософи і вчені. Одні оглядають два глобуса - Землі і неба, інші захоплені 

вирішенням геометричній задачі. Юнак, який ще не обрав собі вчителя, але 

готовий до пошуків істини. Позаду  Сократ, на пальцях пояснює слухачам 

хід своїх міркувань. 

Юнака, що стрімко входить в це скупчення мудреців, тримаючи в руці 

сувій і книгу ( в лівому дальньому кутку фрески) уособлює нову сміливу 

думку, яка викличе нові суперечки, надихне на нові пошуки ... 

 
Посивілий Платон і молодий Аристотель. Вони ведуть діалог  

спокійний суперечка, в якому звільняється від оков догм і забобонів істина. 

Платон вказує на небо, де панують гармонія, велич і вищий розум. 

Аристотель простягає руку до землі, навколишнього людей світу. У цій 
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суперечці не може бути переможця, бо для людини однаково необхідні і 

безмірний космос, і рідна Земля, пізнання яких триватиме вічно.  

Сходинки на картині символізують етапи оволодіння істиною. 

Єдність філософій  в розмаїтті окремих шкіл і особистих думок. Так 

складається велика симфонія людського пізнання. Цьому не заважає 

роз'єднаність мислителів в просторі і часі. Навпаки, пізнання об’єднує всіх, хто 

щиро до нього прагне ... І не випадково, звичайно, в картині присутні люди 

різного віку, включаючи немовлят, а на їхніх обличчях не тільки 

зосередженість і задума, а й світлі посмішки. 

На своїх картинах Рафаель представив чотири області людської 

діяльності: богослов'я («Диспут»), філософію («Афінська школа»), поезію 

(«Парнас»), юриспруденцію ("Мудрість, Міра, Сила»), а також відповідні 

головним композиціям алегоричні, біблейські і міфологічні сцени на плафоні. 

У своїх чотирьох великих композиціях Рафаель показав чотири підстави, на 

яких має спочивати людське суспільство: розум (філософія, наука), доброта і 

любов (релігія), краса (мистецтво), справедливість (правосуддя).  

 

“Біблія як пам’ятка духовної культури” 

Григорія Сковорода зауважував, що Біблія сильна не так історіями, в ній 

розказаними, як духовним змістом, що ті історії наповнює. Як тут не згадати даних 

Богом народові на горі Сінай заповідей: “Шануй батька свого і матір свою — 

довго житимеш на землі”, “Не вбивай!”, “Не кради!”, “Не свідчи неправдиво проти 

ближнього свого!” та ін. 

У книгах Старого Завіту багато сюжетів, що стали популярними у світовій 

літературі, образотворчому мистецтві (Рафаель, Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, 

Рембрандт, Веласкес, Мурільйо, Боттічеллі, Тіціан, Тінторетто, Веронезе, Дюрер), 

знаменита серія малюнків Т.Шевченка “Притча про блудного сина”, картини 

“Явлення Христа народу” С.Іванова; музика на церковні псалми Д.Бортнянського, 

П.Чайковського чи Д.Верді...  

 

Пам’ятка для вчителя: 

 Вказуй на гідості (достоинства) інших, а не на недоліки. 
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 Дій з розумом, але слухай серце; вчиняй мудро. 

 Пробачай людям їх нелогічність, егоїстичність, нерозумність. 

 Пам’ятай, що  бажаний результат не завжди отримується з першого разу, не 

переставай вірити в це (або однак, не втрачай віру). 

 Не тримай все, що в тобі є найкраще при собі – поділись ним з тими, хто 

навколо тебе – це буде для них гідний приклад, як потрібно поводитись в 

житті. 
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Наукове видання. 

 
Радзімовська О.В. Теоретичні засади розвитку комунікативної складової духовної культури 

педагогічного персоналу (частина 2): Методичні рекомендації.  

 

 

 

Комп’ютерний набір: 

 

 

Підписано до друку 13.01.13…… 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

 

 

 

 

 

О.В. Радзімовська 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ДУХОВНОЇ 

КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ 

(Частина 2) 

 

Методичні рекомендації  
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