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ВСТУП

Створення соціальних та психологічних умов для духовного зростан-
ня особистості в сучасному суспільстві все частіше визначається як одне 
з пріоритетних завдань у соціально-гуманітарній сфері. Духовність є не-
від’ємним компонентом професійного становлення педагога, оскільки за-
безпечує його особистісно-професійну зрілість. Отже, духовна культура 
вчителя має безумовну соціальну значущість, оскільки може бути визна-
чена як одна з оптимальних психологічних умов та чинників для побудови 
ефективної педагогічної взаємодії з дитиною.

Педагогічна діяльність є особливим видом трудової діяльності, хоча б 
тому, що відображає й дає змогу втілювати фактично всі культурологічні 
функції (людинотворчу, ціннісну, пізнавальну, регулятивну, семіотичну, 
комунікативну, адаптивну, креативну (творчу), функцію соціалізації). Звід-
си логічно випливає висновок про високі вимоги до особистості педагога, 
який крім високого рівня освіченості в культурному сенсі, має знати та 
володіти спеціальними психолого-педагогічними засобами та прийомами 
передачі культурних надбань підростаючому поколінню через залучення 
молодої людини до спільної, значущої для обох суб’єктів педагогічного 
процесу діяльності.

Оскільки предмет і мета педагогічної діяльності вчителя є особливи-
ми — зміна, трансформація, розвиток іншої особистості — існують й осо-
бливі вимоги до особистості педагога, а саме: до рівня і духовного спря-
мування системи його особистісних цінностей, здатності до саморефлексії 
та самоконтролю, вміння на гуманістичних засадах будувати процес спіл-
кування та взаємодії з дитиною, мотиваційної готовності до постійного са-
мопізнання, особистісного зростання тощо.

Незважаючи на значну актуальність і соціальну вагу духовно-особистіс-
ного розвитку педагогічних працівників, ця проблема є поки що недостат-
ньо вивченою в сучасній психології та реалізованою в психолого-педаго-
гічній практиці. Дана книга є результатом співпраці колективу науковців 
відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України та багатьох педагогів-практиків, 
які працювали над пошуком відповідей на питання щодо проблеми розу-
міння духовної культури вчителя та психологічних умов і засобів її розвит-
ку в сучасній системі освіти України.

Колектив наукових співробітників висловлює щиру подяку всім педа-
гогам, які виявляли щирий інтерес до спільної роботи, брали участь в екс-
периментальних дослідженнях, опитуваннях, проводили апробацію експе-
риментальних розвивальних методик, ділились своїм практичним досвідом 
і думками з проблеми духовного розвитку особистості. За плідну співпра-
цю дякуємо педагогічним колективам Новомосковського колегіуму № 11 
Дніпропетровської обл. (директор Третьякова Т. М.), Палацу творчості ді-
тей та юнацтва Солом’янського району м. Києва (директор Тихонова І. І.), 
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Українського коледжу ім. В. О. Сухомлинського м. Києва (директор Хай-
руліна В. М.), Житомирського професійного ліцею легкої промисловості 
(директор Старинець О. І.), колегіуму «Олімп» м. Києва (директор Се-
лезньова С. А.), Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Житомирський професійний технологічний ліцей» (директор Градов-
ський П. М.), гімназії № 153 ім. Пушкіна м. Києва (директор Баталова О. Л.), 
Гуманітарного інституту Київського міського педагогічного університету 
імені Бориса Грінченка (директор Бондарєва О. Є.) та всім іншим, хто так 
чи інакше долучився до творчого пошуку конструктивних шляхів розвитку 
духовності особистості педагога.
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Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ 
ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО 
ПЕРСОНАЛУ

1.1. Теоретико-методологічні основи та методичні підходи 
до вивчення духовної культури педагогічного персоналу 
(Помиткін Е. О.).

Науковий інтерес до проблеми розвитку духовної культури педагога 
останнім часом значно зростає, оскільки саме бездуховність та низький 
рівень культури розцінюються прогресивними філософами, психологами, 
педагогами, громадськими діячами як причина морального та економічно-
го занепаду суспільства.

Поняття культури сходить до античних часів. Спочатку культурною 
вважалася людина, яка знала, як обробляти землю. Надалі від обробки зем-
лі людина підноситься до споглядання власного розуму, керування спря-
мованістю мислення. Показовою в цьому є біблійна притча про двох бра-
тів — Каїна, який обробляв землю (спрямованість на матеріальні цінності), 
та Авеля, який доглядав овець (спостерігав за думками). Протилежністю 
людській культурі є натура, тобто дане від народження біологічне інстинк-
тивне начало людської природи. У цьому розумінні вбивство Каїном Аве-
ля означає перемогу тваринної природи над духовною, наслідком чого стає 
вигнання і неможливість брати сили від землі.

У подальшому розвитку культура пов’язується з таємним, непізнаним, 
а тому розвиток культури ототожнюється саме з освітою.

Н. К. Реріх, аналізуючи поняття культури, зазначав: «Культ є шануван-
ням Благого Начала, а слово Ур нагадує стародавній східний корінь, що 
позначає Світло, Вогонь»1.

На думку М. Бердяєва, будь-яка культура (навіть матеріальна) є куль-
турою духу, має духовну основу, є продуктом творчої роботи духу над при-
родними стихіями2.

На сьогодні культура людини у сприйнятті багатьох асоціюється з ін-
телігентністю, етичною поведінкою, розвиненими естетичними нахилами 
особистості тощо. Слід зазначити, що в Інтернет-просторі пошук визначен-
ня цього поняття дає більше 25 мільйонів результатів.

Найчастіше вживаються такі словосполучення, як культура поведінки, 
спілкування, культура почуттів, психологічна культура. Для розкриття зміс-
ту поняття духовної культури надалі проаналізуємо психологічний зміст 
категорії духовності.

Аналіз сучасної наукової літератури показує, що проблеми духовності 
досліджувались вченими за різними напрямками.

Дослідження феномену духовної культури — Р. А. Абдираімова, Р. Аб-
саттаров, Г. А. Аванесова, Г. О. Балл, В. Ф. Баранівський, Д. Бом, Л. П. Бує-
1 Рерих Н. К. Культура и цивилизация. — М., 1994. — С. 109.
2 Бердяев Н. А. Смысл истории. — М., 1990. — C. 166.
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ва, Л. Н. Вавилова, Г. К. Гизатова, О. І. Даниленко, Н. Н. Донченко, Л. П. Жу-
кова, А. І. Комарова, В. Матвєєв, А. Г. Новиков, І. В. Петрова, Г. Сафар, 
В. П. Синьбухова, Л. Н. Смирнова, Б. Степанишин, В. Г. Табачківський, 
Л. Г. Федотова, М. І. Шапір та ін. 

Проблеми духовного виховання — І. Д. Бех, В. М. Бондаровська, М. Й. 
Боришевський, Н. Н. Добкіна, Л. В. Долинська, К. О. Журба, І. А. Зязюн, 
Н. П. Махова, В. Онищенко, А. Е. Серков, О. В. Скрипченко.

Дослідження духовного світу особистості — Ж. А. Кузьмічова, Н. Ріпа, 
А. А. Сейдаліна, В. Слісаренко.

Духовним цінностям присвятили свої праці С. С. Андреєв, С. У. Гончарен-
ко, З. Г. Залевська, В. В. Знаков, Г. В. Кузнецова, П. М. Моченов, А. Л. Нек-
расов, О. В. Парамонова, Л. С. Пестрякова, Л. А. Степашко, В. В. Шпаков-
ський та ін.

Дослідження психології духовності — А. І. Зеличенко, О. В. Кири-
чук, В. А. Пономаренко, Т. В. Смірнова, С. П. Суровягін, А. А. Ткаченко, 
Ж. М. Юзвак та ін.

Категорію «духовне життя» розкривають Я. Ф. Аскін, Б. Д. Беспарточ-
ний, М. В. Голубева, А. Б. Зельманов, І. Б. Мардов, Л. К. Угледов.

Поняття «духовний потенціал» висвітлюють у своїх роботах Е. Д. Ахмет-
галєєв, І. Дзюба, Л. Н. Коган, М. В. Савчин.

Аналіз поняття «духовна криза» здійснили Ю. І. Борсяков, Ю. Л. Вороб-
йов, К. Гроф, С. Гроф, В. В. Козлов, А. І. Липкін, К. Г. Попов, А. Н. Шиміна. 

Розкриттю змісту духовного досвіду присвятили публікації Н. М. Аве-
рін, О. Барабаш, Г. Л. Воронін та ін.

Ідеї духовного відродження актуалізують Л. Вовк, В. Ю. Король, Х. Лу-
жецька, А. П. Мельніков, Є. Причепій, Л. А. Савенкова.

Співідношення між духовністю та релігійністю проаналізували у своїх 
працях Н. С. Звонок, А. М. Черши.

Крім того, у літературних джерелах зустрічаються такі словосполучен-
ня, пов’язані з духовністю: духовне виробництво (Г. Б. Шишков), духовна 
діяльність (І. Б. Крюков, І. С. Хмелько, В. Шевченко), духовна еліта (І. А. Зя-
зюн), духовна традиція (А. Й. Дахній), духовна ситуація (Ю. Бохень-
кий), духовна сфера (Г. Н. Боус), духовна природа (А. С. Клюєв), духовні 
потреби (В. Г. Крючков, Е. І. Степанков), духовна творчість (Е. П. Семенюк, 
В. С. Соловйов), духовне спілкування (Ю. В. Слімов, І. С. Хмелько), духов-
на катастрофа (Я. С. Страковський), духовний шлях (Ган Ф. де Віт), поле 
духовності (Г. Пацієнко).

Духовний розвиток особистості є ідентичним поняттю «розвиток ду-
ховності». Цій проблематиці присвячено праці таких вчених, як А. Адлер, 
Р. Алперт, І. Верба, А. Ц. Гармаєв, С. Гроф, В. В. Жайворонок, А. О. Зоткін, 
О. І. Климишин, О. В. Киричук, Н. А. Коваль, А. С. Легай, М. О. Мацейків, 
М. М. Моргунов, Г. С. Мурніна, О. М. Олексюк, К. Роджерс, О. М. Семашко, 
В. В. Сивков, Н. Н. Хомутиннікова, В. М. Ямницький та ін.



9

Аналіз літератури свідчить, що на сьогодні існує два основних підходи 
до визначення духовності — змістовий та функціональний. У відповіднос-
ті до змістового підходу духовність пов’язується з такими смислоутворю-
вальними категоріями, як Краса, Добро, Істина (за Платоном) або ж Віра, 
Надія, Покаяння (у християнсько-релігійному контексті).

У відповідності до функціонального підходу — духовність характери-
зується ієрархічною домінантністю розвинених вищих психічних функцій 
людини. До цих функцій психологи (Л. С. Виготський, І. Д. Бех) відносять 
свідомість, самосвідомість та волю. Таким чином, високий рівень духовно-
го розвитку пов’язується із розвиненою свідомістю, самосвідомістю, дос-
коналістю особистості, а низький — з примітивізмом. Виходячи з цього 
визначення, стає зрозумілим, чому Б. Бітінас називає духовність «мірою 
досконалості людини»3.

Отже, словосполучення «духовна культура», з одного боку, вказує на до-
мінантне значення цінностей Краси, Добра, Істини, Любові, а з іншого — 
на свідоме самовдосконалення особистості, свідому реалізацію у поведінці, 
діяльності та життєтворчості духовних цінностей. На практиці наявність 
духовної культури свідчить про здатність особистості до сприйняття пре-
красного, позитивного, прогресивного, до його поширення задля духовно-
го перетворення суспільства та людства в цілому.

Спираючись на розуміння загальної, професійної та духовної культу-
ри у роботах В. С. Біблера, О. О. Бодальова, В. М. Гриньової, І. А. Зязюна, 
Т. В. Іванової, Я. Л. Коломінського, Л. С. Колмогорової, А. Коля, М. Коула, 
В. Г. Кременя, О. І. Моткова, Д. Мацумото, Н. Г. Ничкало, О. В. Проскури, 
В. А. Семиченко, С. Скрибнера, О. С. Созонюк, Л. В. Сохань, І. М. Цимбалю-
ка, Н. В. Чепелєвої та ін., можемо констатувати, що духовна культура виникає 
завдяки тому, що людина не обмежує себе лише чуттєво-зовнішнім досвідом 
і не відводить йому головної ролі, а обирає керівним духовний досвід, на ос-
нові якого й визначає зміст і вищу мету зовнішнього, чуттєвого досвіду.

Розглядаючи духовну культуру як складову загальної і професійної 
культури особистості працівника, слід підкреслити її інтегративну роль 
у здійсненні професійної діяльності. Вона виступає як внутрішньо детер-
мінуюче та інтегруюче утворення загальної і професійної культури, яке ба-
зується на свідомому оволодінні та примноженні загальнолюдських духов-
них цінностей, ідеалів і смислів життя людини й суспільства.

Духовна культура — це результат духовної діяльності, і саме духовна 
культура пробуджує, підтримує і розвиває в людині особистість. Тому ду-
ховна культура не тотожна «начитаності» або «освіченості», адже знання 
самі по собі не можуть зробити людину особистістю, здатною до свідомих і 
відповідальних вчинків.

Матеріальна і духовна культура існують у тісній єдності. Людські дум-
ки, емоції, якості, риси зумовлюють поведінку та діяльність особистості, 
а, отже, матеріальне є реалізацією духовного. У сфері матеріальної культури 
3 Битинас Б. Пpоцесс воспитания. Пpиобщение к ценностям / Битинас Б. — Вильнюс, 1995. — 72 с.
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людська діяльність характеризується зміною матеріального світу. Діяльність 
у сфері культури передбачає певну роботу з духовним світом особистості — 
ідеалами, смислами, цінностями, переконаннями, поглядами тощо.

Узагальнюючи, можемо констатувати, що духовна культура педагога 
характеризується детермінацією поведінки та професійної діяльності, осо-
бистісними ідеалами, смислами й цінностями Краси, Добра та Істини (ви-
щих естетичних, етичних і пізнавальних категорій). Процес розвитку духо-
вної культури педагогічного працівника передбачає свідому актуалізацію 
та використання глибинних ціннісних ресурсів таких базових підструктур 
особистості, як здатність до плідного спілкування; творча спрямованість; 
дієвий гуманістичний, діловий характер; розвинута самосвідомість; життє-
ва мудрість і професійна компетентність; продуктивний інтелект; динаміч-
на і працездатна психофізіологічна основа особистості. Духовна культура 
на своєму вищому рівні становлення виступає як здатність педагога сві-
домо формувати, засвоювати, зберігати, примножувати та творчо реалізо-
вувати цінності Краси, Добра та Істини у власній професійній діяльності. 
Розвитку духовної культури сприяє створення у суспільстві умов для сво-
боди людей, реалізації їхніх творчих можливостей, піднесення цінності 
особистості, її честі та гідності.

Побудова методології сучасного дослідження духовної культури пе-
дагогічного персоналу неможлива без формулювання основних підходів 
до вивчення його предмета. Серед провідних методологічних підходів дос-
лідники найчастіше виокремлюють індивідуально-психологічний, соціо-
логічний, віковий, діяльнісний, системно-психологічний та особистісний 
підхід, що значною мірою їх інтегрує, визначає базові аспекти цілісної ха-
рактеристики особистості та розглядає психологічну структуру особисто-
сті з її ієрархічними зв’язками між складовими елементами 4. Разом із цим 
наведені вище підходи не охоплюють цілком феномен духовності та спе-
цифіку розвитку духовної культури особистості. Таким чином, актуальною 
є необхідність поєднання філософсько-психологічних поглядів на процес 
розвитку духовної культури з сучасними науковими уявленнями про про-
фесійний розвиток педагога. Таке поєднання має бути реалізоване через 
використання духовно-особистісного підходу. Специфічною ознакою цього 
підходу є те, що розгляд феноменів духовного порядку здійснюватиметься 
невід’ємно від психологічної структури особистості, з усіма притаманними 
їй внутрішніми процесами. 

Виходячи з філософських поглядів Гегеля, під особистістю слід розумі-
ти Дух, проявлений у системі індивідуальних якостей людини на біологіч-
ному, психосоціальному та духовному рівні її життєдіяльності5. На думку 
В. В. Зеньковського, основною ознакою особистості в людині є самосвідо-
мість. Це джерело невід’ємно пов’язане з духовністю. «Духовне життя в нас 

4 Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно центрованої систематизації катего-
ріально-поняттєвого апарату): навч.-метод. посіб. / В. В. Рибалка.— К. : Ніка — Центр, 2003. — 204 с.

5 Гегель Г. В. Феноменология духа: собр. соч. : [в 14-ти т.] / Г. В. Гегель.— М. : Соцэкгиз, 1959. — Т. 4. — 440 с.
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і є джерело самобачення, джерело світла, у променях якого здійснюється 
усвідомлення самого себе, — це і є серцевина особистості, завдяки зв’язку з 
якою і тримається наша особистість у повноті її сил»6.

У сучасних науково-психологічних дослідженнях поняття особистості 
розглядається в контексті таких проявів людини, як «… мотиви її діяльнос-
ті, індивідуальні біохімічні властивості, соціальні ролі, типи вищої нервової 
діяльності, фізична зовнішність, інтереси, ідеали, здібності, афекти, смаки, 
особливості національного характеру, світосприйняття, моральність, само-
свідомість, продукти творчості, уява, ритуали, світосприйняття в різні істо-
ричні епохи, місце в соціальній групі, швидкість реагування, воля, антипа-
тії та симпатії, переживання в критичних ситуаціях, професійні навички та 
вміння, вчинки, діяння тощо»7.

Очевидно, що наведене поєднання рис, якостей та ознак особистості 
вимагає певного структурування. Вагомий внесок у розробку проблеми 
створення психологічної структури особистості здійснили В. М. Бехтерев, 
Л. С. Виготський, В. В. Зеньковський, Г. С. Костюк, О. Ш. Кульчицький, 
О. Ф. Лазурський, О. М. Леонтьєв, Ф. Леpш, В. Ф. Моpгун, К. К. Платонов, 
С. Л. Рубiнштейн та iн. 

За одиницю психологічного аналізу уявлень про особистість у вітчиз-
няних теоріях взято поняття «властивості особистості». На думку Г. С. Ко-
стюка, саме у набутті особистістю різноманітних вершинних властивостей 
виявляється розвивальний результат того культурного, історичного, філо- 
та онтогенетичного розвитку особистості, який дає змогу творчо змінювати 
якість предметного світу. Незважаючи на різноманітність психологічних 
властивостей, усі вони мають однакову структуру, що складається з трьох 
сторін — змістової, мотиваційної, операційної8. Співвідносячи це твер-
дження з проблемою розвитку духовної культури, можемо констатувати, 
що духовність у даному контексті має виступати змістовою складовою роз-
витку особистості.

На думку В. В. Рибалки: «В контексті культурно-психологічної концеп-
ції особистості та її складової — наукового уявлення про психологічну 
структуру особистості — кожна її властивість як «одиниця» має піддавати-
ся аналізу через три виміри:

І. Соціально-психолого-індивідуальний (тобто змістовно-психологі-
чний — через функції, стани, процеси, властивості, що згуртовані у під-
структурах спілкування, спрямованості, характеру, самосвідомості, досві-
ду, інтелекту, психофізіології);

6 Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропософии / В. В. Зеньковский. — М. : Изд-во 
Свято-Владимирского Братства, 1993. — С. 51.

7 Козлов В. В. Работа с кризисной личностью: метод. пособ. / В. В. Козлов. — М. : Изд-во Института психотерапии, 
2003. — С. 68. 

8 Костюк Г. С. Избранные психологические труды / Г. С. Костюк. — М. : Педагогика, 1988. — 304 с.;
 Див. також: Костюк Г. С. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие личности / Г. С. Костюк // под 

ред. Л. Н. Проколиенко; сост. Андриевская В. В., Балл Г. А., Губко Т. А., Проскура Е. В. — К. : Рад. шк., 1989.— 608 с.
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ІІ. Діяльнісний (через структурні компоненти діяльності: потребо-
во-мотиваційний, інформаційно-пізнавальний, цілеутворюючий, опера-
ційно-результативний, емоційно-почуттєвий);

ІІІ. Генетичний або віковий (що передбачає врахування рівня станов-
лення властивості від задатків до здібностей). Це означає, що кожна влас-
тивість має аналізуватися і синтезуватися як у собі, так і «поза себе» за усі-
ма трьома вимірами»9.

Узагальнюючи теоретичний пошук з цієї проблеми у книзі «Теорії осо-
бистості у вітчизняній психології», В. В. Рибалка пропонує авторську мо-
дель особистості, яка включає в себе три наведені вище виміри.

Використання цієї моделі як базової у дослідженні духовної культури 
педагога дозволить:

1. Виявляти психологічні закономірності та механізми духовного роз-
витку особистості через функції, стани, процеси, властивості, що 
згуртовані у підструктурах спілкування, спрямованості, характеру, 
самосвідомості, досвіду, інтелекту, психофізіології;

2. Досліджувати не тільки внутрішньопсихологічні ознаки духовності, 
але й зовнішні прояви духовної культури у поведінці та професійній 
діяльності особистості;

3. Виявляти та встановлювати ті чи інші часові орієнтири актуалізації 
психологічних механізмів духовного розвитку педагогічного персо-
налу.

Якщо, на думку Н. С. Лейтеса, особистісний підхід має ґрунтуватися 
на основі синтезу індивідуального та вікового підходу10, то духовно-особис-
тісний підхід має, окрім цього, враховувати наукові уявлення про духов-
ність та процес розвитку духовної культури особистості.

Духовно-особистісний підхід доцільно розглядати як сукупність концеп-
туальних уявлень, моделей, принципів і методів, які сприяють більш об’єк-
тивному розумінню особистості у процесі розвитку духовної культури.

Надалі визначимо провідні принципи, на яких ґрунтується духовно-
особистісний підхід. Розглядаючи особистість у структурному плані як 
систему систем, Г. С. Костюк тим самим закладав основу для розуміння її 
складових як пов’язаних та взаємозалежних компонентів, що опосередко-
вуються принципами цілісності та ієрархічності. Ці ж положення не мо-
жуть бути проігноровані нами при формулюванні принципів духовно-осо-
бистісного підходу. Однак у нашому випадку означена цілісність є більш 
широкою, оскільки інтегрує духовну, особистісну (соціальну) та біологіч-
ну (фізичну) природу людини. Принцип духовно-особистісної інтеграції 
пов’язаний з такими положеннями:

духовна, соціальна та біологічна природа людини складають єдину 
цілісну систему, центром інтеграції якої виступає особистість з при-

9 Рибалка В. В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників: монографія / В. В. Рибалка // за ред. 
Балла Г. О. — К., 1998. — С. 424.

10 Лейтес Н. С. Умственные способности и возраст / Н. С. Лейтес. — М. : Педагогіка, 1971. — 280 с.

-
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таманними їй структурою, функціями та процесами; перебуваючи 
у постійному енергетично-інформаційному обміні з цілісним сві-
том, людина своєю діяльністю перетворює матеріальні форми енер-
гії у більш досконалі, духовні форми, одухотворяючи саму себе та 
навколишній світ;
еволюційно-історичний поступ людства невід’ємно пов’язаний з 
одухотворенням особистості, яке відбувається у її структурі на осно-
ві розвитку попередніх базових процесів: морального, інтелектуаль-
ного, емоційного розвитку тощо.

Принцип ієрархічності (підпорядкування) в контексті духовно-особис-
тісного підходу знаходить відображення у наступних положеннях:

духовна сфера людини є найбільш пізнім (за часом прояву в онто-
генезі), найбільш складним, а тому найбільш цінним особистісним 
утворенням по відношенню до інтелекту, емоційно-почуттєвої сфе-
ри та психофізіології;
у процесі духовного розвитку вибудовується «Я-концепція» осо-
бистості, упорядковуються мотиви, мислення спрямовується 
на розв’язання найважливіших проблем буття, досягається гармо-
нійне співвідношення фізичної, емоційно-почуттєвої та інтелекту-
альної сфер;
гармонійний розвиток інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та фі-
зичної сфери особистості складає сприятливе підґрунтя для розвит-
ку її духовної культури.

Важливим для нашого дослідження є також принцип ціннісно-смисло-
вої детермінації. Його розкриття актуалізує такі положення:

психологічний зміст ідеалів, цінностей і смислів скеровує особистіс-
ні функції та процеси, надає їм узгодженості, детермінує особистісну 
спрямованість. Невпорядкованість або втрата життєвих цінностей і 
смислів позбавляє людське життя сенсу;
ціннісно-смислова саморегуляція є основою для вольової та емоцій-
ної саморегуляції педагога;
поведінка, вчинки та професійна діяльність педагогічного персона-
лу мають вивчатися у безпосередньому зв’язку з їхньою ціннісно-
смисловою детермінацією.

Реалізація духовно-особистісного підходу на методичному рівні має 
втілюватися у розробці методичних підходів та створенні спеціального 
психодіагностичного інструментарію, спрямованого на вивчення процесу 
розвитку духовної культури педагогічного персоналу. При цьому важливо 
враховувати, що, з одного боку, духовна культура є цілісним феноменом, 
а з іншого — може бути розподілена на певні компоненти, складові. До них 
доцільно віднести комунікативну, мотиваційно-смислову, інтелектуальну, 
характерологічну, професійно-компетентнісну, емоційно-почуттєву та інші 
складові.

-
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Для здійснення емпіричного дослідження духовної культури педагога, 
яка характеризується детермінацією поведінки та професійної діяльності, 
особистісними ідеалами, смислами та цінностями Краси, Добра та Істини 
(вищих естетичних, етичних і пізнавальних категорій), науковими спів-
робітниками відділу педагогічної психології і психології праці Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України було розроблено ко-
лективний діагностичний Опитувальник з виявлення рівня розвитку ду-
ховної культури педагогічного персоналу (див. Додаток 1). До його складу 
включено 39 запитань, оцінка відповідей на які здійснювалася за шкалою 
від 0 до 4 балів і дозволила визначити чотири рівні розвитку духовної куль-
тури педагогічних працівників: початковий, середній, достатній, високий. 
Обробка результатів психодіагностики здійснювалася за шкалами:

комунікативна складова духовної культури педагога; самосвідомість 
педагогічного працівника;
мотиваційно-смислова складова духовної культури;
емоційно-почуттєва складова духовної культури;
інтелектуальна складова духовної культури;
характерологічна складова духовної культури;
компетентнісна складова духовної культури педагога.

Крім того, за допомогою Опитувальника визначалася самооцінка пе-
дагогів за показниками власної духовності, прагнення духовності; оцінка 
ними рівня духовності суспільства та системи освіти; визначалися переду-
мови власної духовності у співвідношенні з досвідом опитуваного та реалі-
зованість духовної культури у процесі педагогічної діяльності.

Експериментальні дані, отримані у процесі проведення психодіагнос-
тичного дослідження, було оброблено за допомогою засобів математичної 
статистики (пакет SPSS 17) та доповнено результатами спостережень і 
опитувань, що проводилися в навчальних закладах. Ці результати детально 
розглянуті у другому розділі посібника.

1.2. Історико-психологічні основи розвитку духовної культури 
педагогічних працівників (Рибалка В. В.).

Проведення історико-психологічного аналізу проблеми розвитку духов-
ної культури актуальне для сучасної психології та педагогіки, якщо воно 
відповідає на низку запитань. Найважливіше серед них полягає у розумін-
ні поняття духу, духовної культури, співвідношення між поняттями духу і 
душі, з якими пов’язана психологія. Що нового і перспективного вносить 
проблематика духовної культури у розв’язання актуальних проблем психо-
логії та педагогіки? Чи може розуміння поняття «духу» збагатити ці науки, 
надати їм нового імпульсу у розвитку? Які несподівані питання можуть 
виникнути при зіставленні понять «дух, душа й тіло», і що додає понят-
тя «духовна культура» до здійснення професійної діяльності педагогічних 
працівників? Адже був час, коли поняття «дух» взагалі не існувало і не ви-

-

-
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користовувалося. Наприклад, у трактаті Аристотеля «Про душу», написа-
ному два з половиною тисячоліття тому, немає жодної згадки про дух11.

Поняття «дух», «духовність» вперше з’явилися у релігії і лише після 
цього стали предметом розгляду науки, де й дотепер мають неоднозначне 
трактування. Тому звернімося передусім до інтерпретації цих понять у спе-
ціальній, зокрема довідковій літературі.

Так, за «Енциклопедичним словником основ християнської культури» 
С. Аверинцева, поняття «Дух Святий» має різні тлумачення в різних ре-
лігіях на різних етапах їх становлення. У язичницьку добу воно означало, 
зокрема у Паракліта, «помічник», «утішитель», а в юдаїзмі — «діяльну силу 
божого натхнення». У християнському віруванні Дух Святий постає як 
Третя Особа Трійці. Єврейське «руах» означає і вітер, і дух, а в архаїчних 
текстах Старого Завіту Дух Святий надає полководцям войовничого запа-
лу, спричиняє богатирську несамовитість, перетворює на «іншу людину», 
якій Бог перетворює серце. Згідно із старовинними текстами, Дух Святий 
надає людині особливого дару, що робить її гідною царського сану. У ста-
родавніх текстах описуються «різноманітні випадки покликання через Дух 
Святий до виконання тієї чи тієї сакральної функції — покликання проро-
ка, «вкладання» духа Господнього у того чи іншого пророка, починаючи з 
Мойсея…»12

Як свідчить С. Аверинцев, у середньовічній християнській літературі 
неодноразово повторюється метафора — «священний письменник, як му-
зичний інструмент, на якому грає Дух Святий».

Раннє християнство пов’язує Дух Святий для всіх із часом приходу Месії. 
Тому «тільки завдяки пришестю Ісуса Христа, Його смерті на хресті та Його 
заступництву за віруючих, Дух Святий вперше «надано» людям повною мі-
рою, невідомою за часів пророцтв. Так учення про Дух Святий безпосеред-
ньо переходить у містику Церкви, постає в християнстві однією з іпостасей 
Трійці». Разом з тим до поняття Духу Святого зверталися як віруючі, так і 
єретики, завдяки чому в Середньовіччі утверджується «ера Духу Святого», 
ера «духовної» інспірації (навіювання, збудження) буття13.

Релігійне тлумачення Духу Святого набуло певної трансформації у нас-
тупних релігійно-філософських та філософських поглядах на дух. Так, 
Л. Фейєрбах у своїй «Історії філософії» навів погляди на дух Гассенді; за-
гальне та більш точне визначення духу, його реального сенсу і змісту у фі-
лософії духу Декарта, і показав зняття ним суперечностей духу і природи; 
проаналізував сутність духу та ідей у філософії Мальбранша, різні види пі-
знання в ній духу; навів думки Спінози про єдність духу і тіла як ідеальних 
і матеріальних об’єктів, про свободу і чесноти духу або пізнання, про мету 
духу — «пізнання єдності, котру він має з цілою природою, його вищим 
благом і вищою доброчесністю є пізнання бога. Бо вище, що дух може під-

11 Аристотель. О душе: собр. соч. в 4-х т. / Аристотель. — Т. 1. — М. : Мысль, 1976. — с. 369-450.
12 Аверинцев С. С. Софія-Логос. Словник / С. С. Аверинцев. — 3-є видання. — К. : Дух. Літера, 2007. — С. 91-92.
13 Там само, с. 93.
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нести, є бог, тобто абсолютно безкінечна істота, без якої ніщо не може ані 
існувати, ані мислитися… Абсолютна чеснота, або сила духу, тому є пізнан-
ня, але вище, що може розуміти дух, є бог, тобто вища доброчесність духу 
полягає у пізнанні бога. Тому пізнання і любов бога як наше вище благо є 
остання мета духу…» Як стверджує Л. Фейєрбах, Спіноза вважав, що «до 
самої сутності людського духу належить те, що він має адекватне пізнання 
про вічну і безкінечну сутність бога». У філософії Спінози дух знаходить 
оригінальне визначення, характеристику свого безсмертя, буття, об’єкта, 
розуміння сутності, видів (мислячий, релігійний, створений, людський), 
а також — зіставлення з душею14.

Змістовну характеристику духу подав у «Філософській пропедевтиці» 
Гегель. Можна зафіксувати два важливі моменти феноменології духу Ге-
геля, які полягають у його суб’єктності та всеосяжності. Перший момент 
визначається суб’єктною природою людського мислення, якому відповідає 
суб’єктність його продукту, духу, що може бути цілісним, народним, все-
осяжним, якщо кореспондується із суб’єктністю форм і засобів трансцен-
дентності та суб’єктністю усіх представників народу. Духовність виступає 
при цьому конституюючим фактором єдності народу.

Гегель уточнює своє визначення духу в наступних формулюваннях: 
1) може бути зрозумілим у своєму «…природному наявному бутті, 

у своєму безпосередньому зв’язку з органічним тілом і у своїй похідній від 
цього залежності від афекцій й станів тіла; займається цим антропологія;

2) як такий, що являється, а саме тому, що він в якості суб’єкта відно-
ситься до усього іншого як до об’єкта, дух є свідомість і являє собою пред-
мет феноменології духу;

3) як дух, узятий відповідно визначенням його діяльності всередині 
себе самого, він є предметом психології»15. Якщо звернути увагу на деякі 
аспекти етимології поняття психології як такого, що складається фактично 
з двох понять — «психо» (душа) і «логія» (деякі із багатьох значень понят-
тя логосу — приміром, слово і сенс — дуже близькі до поняття духу), то мо-
жна вважати психологію наукою про душу і дух. У контексті висловлювань 
Гегеля, душа породжує, творить дух, але і сприймає, зберігає, систематизує, 
примножує, передає і трансцендентує (тобто виходить за межі свідомос-
ті і пізнання). Ще один аспект стосується зближення понять духу, душі з 
поняттям особистості у різних творах філософа, що дає підстави говорити 
про певну тотожність особистості з душею і духом.

Гегель розглядає такі види духу, як реальний дух (держава), вже згаду-
ваний народний дух, практичний дух, дух цілого, всеосяжний світовий дух, 
релігійний дух, які мають своє специфічне організаційне життя, зовнішні 
зв’язки, принципи і закони, форми. На його погляд, дух у чистому своєму 
вираженні представлений у мистецтві в його індивідуальній своєрідності, 
із субстанціональним змістом і формою народної фантазії.

14 Фейербах Л. История философии: собр. соч. в 3-х т. / Л. Фейербах. — Т. 1. — М. : Мысль, 1967. — С. 396, 397, 537.
15 Гегель Г. В. Ф. Работа ранних лет: в 2-х т. / Г. В. Ф. Гегель. — Т. 2. — М. : Мысль, 1973. — С. 181.
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Релігійний дух визнається філософом абсолютним духом, істиною «для 
всіх людей», наголошуючи при цьому, що «сутністю істинної людської волі 
є любов». Світовий дух може, на його думку, «керувати часом», він є «рух 
в самому собі», певною мірою «незалежний від пізнання».

Гегель наводить унікальні характеристики духу, пов’язуючи його з 
«кругообігом самого абсолюту, який став духом як такий, як народжена 
цілісність, як дух, як свідомість, …як створення, що народжує своє станов-
лення для себе самого як вже створеного…». При цьому «наука домінує 
над вірою та її підходом, покладається на себе як дух і приходить до себе 
як дух. Утворення і науковий розвиток цього світогляду такі, що вона [нау-
ка — авт.] завжди залишається духом, не втрачає дух і в якості такого духу, 
що не втратив себе, робиться для себе іншим і знову себе набуває». Природа 
духу потаємна, «все темно для людського духу, і він є загадка для самого 
себе», але є чистим і високим, що притягує до себе, оскільки «дух панує 
над світом за допомогою свідомості. Це його інструмент…». Саме дух забез-
печує прогрес людства16.

Різні аспекти проблеми духу висвітлені в езотеричній філософії, зокре-
ма у положеннях відомої книги О. П. Блаватської «Таємна доктрина: син-
тез науки, релігії та філософії», в якій розглядається поняття «Дух Світла», 
що є «первонародженим від одвічного чистого Елементу, енергія або ема-
нація якого сконцентрована у Сонці, великому Життє-Давателі фізичного 
світу, подібно до того, як приховане Сокровенне Духовне Сонце є Даватель 
Світу та Життя у Духовному і Психічному Царстві…». О. П. Блаватська го-
ворить про «безмежний Океан Світла, один Полюс якого — чистий Дух, 
занурений в абсолютність Не-Буття, другий полюс — Матерія». Духовне 
розташовується, за О. П. Блаватською, у межах «самих високих планів, 
суть передусім «Боги» або свідомі духовні Його; розумні Зодчі, котрі виро-
бляють план Божественного Розуму». Вона впевнена у «чисельності духов-
них сил», у «єдності Духу і Матерії», у наявності здатності до духовного 
бачення у «Духовно-зрячих — тих, хто може бачити рух міжпланетних мас 
і прослідковувати яснобаченням їх еволюцію…»17.

У «Філософському словнику» за редакцією І. Т. Фролова поняття духу 
(лат. Spiritus — дуновіння, тонке повітря, дихання, запах) розуміється у широ-
кому сенсі, як «поняття, тотожне ідеальному, свідомому, на відміну від мате-
ріального начала; у вузькому сенсі однозначне з поняттям мислення. Виділя-
ють суб’єктивний і об’єктивний дух. Духовне є особливий, вищий результат 
матеріальної суспільно-історичної практики людей; за словами Енгельса, 
мислячий дух — «вищий світ» матерії. Духовне життя суспільства — виступає 
як відображення суспільного буття. Водночас воно активно діє на суспільне 
життя, на практичну діяльність людини»18. Головним у цьому визначенні ми 

16 Гегель Г. В. Ф. Цит. твір, с. 203-205; 206-207; 357; 417; 543.
17 Блаватская Е. П. Тайная доктрина. Синтез науки, религии и философии / Е. П. Блаватская. — Т. 1. — Ч. 2-3. — 

Лондон, 1991. — С. 222, 412, 413-141.
18 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. — 5-е изд. — М. : Политиздат, 1987. — 590 с.
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вважаємо визнання духу результатом матеріальної суспільно-історичної прак-
тики людей, який зворотним шляхом діє на цю практику. Дух має об’єктивний 
і суб’єктивний вимір, пронизує обидві ці реальності.

«Духовне виробництво» — поняття, уведене Марксом для характерис-
тики виробництва ідей, знань, уявлень, художніх цінностей, є складовою 
суспільного виробництва, що становить єдність матеріального і духовного 
виробництва; залежить у кінцевому результаті від матеріального вироб-
ництва, визначається його базисними стосунками. Духовне виробництво 
має історичний характер, представляючи собою духовну діяльність, що має 
певні суспільні форми. Творча діяльність у сфері духовного виробництва 
органічно пов’язана зі спадковістю, оскільки лише сприймаючи спадок і 
заново оцінюючи його, люди набувають здатність творити самі. Витвори 
культури, представлені в матеріалі, мові, мають бути відтворені новими 
поколіннями, включені в їхню діяльність. Виділяють дві форми духовного 
виробництва: функціонально задану й універсально-спадкову.

Душа — термін, що використовується як синонім терміну психіка, вну-
трішній світ людини. Можна сказати, що душа і дух пов’язані між собою, 
як механізм і функція, як процес виробництва та його ідеальний результат. 
До цієї думки ми звернемося пізніше.

Відомий український педагог С. У. Гончаренко розуміє дух як: 
«1) Філософське поняття, яке означає ідеальне, безтілесне начало, на від-

міну від матеріального, тілесного начала. Питання про співвідношення 
духу і матерії — основне питання філософії. Визначення первинності мате-
рії, вторинності духу — визначальна риса матеріалізму, визначення першо-
основою світу духу — визначальна риса ідеалізму, спіритуалізму.

2) У релігії «дух святий» — третя особа святої трійці.
3) Переносно — внутрішній стан, моральна сила людини, колективу»19.
Відповідно до цього духовні цінності С. У. Гончаренко розуміє як «ви-

твори людського духу, зафіксовані у здобутках науки, мистецтва, моралі, 
культури. Людина духовна тією мірою, в якій вона задумується над цими 
питаннями і прагне дістати на них відповідь. Втрата духовності рівнознач-
на втраті людяності. Формування духовних потреб особистості є найваж-
ливішим завданням виховання20.

У відповідній статті «Енциклопедії освіти» поняття духовності визна-
чається як «категорія людського буття, якою виражається його здатність 
до самотворення та творення культури. Духовність є вищим рівнем розви-
тку особистості, на якому основними мотиваційно-смисловими регулято-
рами її життєдіяльності є вищі людські цінності. Це рівень найбільш зрілої 
і відповідальної (перед собою та ін.) особистості, здатної не тільки пізнава-
ти та відображати навколишній світ, а й творити його»21. Іншими словамм, 
духовність має акмеологічний, аксіологічний, онтологічний та креативний 

19 Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. — К. : Либідь, 1997. — С. 105.
20 Там само.
21 Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.
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виміри. Автор даної статті Р. М. Охрімчук відмічає, що з самого початку на-
укового аналізу духовності наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття ду-
ховність «…пов’язувалася із системою цінностей особистості та її здатністю 
до цілепокладання. Відзначалося, що духовність внутрішнього світу особис-
тості не є вивідною з даної суми елементів, а має як засаду сукупність сми-
слових зв’язків між ними. Спільними у різних підходах до аналізу категорії 
духовності є визнання її зв’язку із надіндивідними смислами й цінностями, 
божественними чи космічними силами». Автор статті зазначає, що нині є 
необхідність у новому прочитанні ідей духовності релігійних мислителів. 
Адже «засадничі положення філософії духовності актуалізують духовність 
як основу людського буття. Людина врощена у світ, а світ — у неї. Цей олюд-
нений світ осягається через духовність людини, буття якої є своєрідною 
реальністю, що глибинно пов’язана з буттям космічним»22.

Р. М. Охрімчук вказує також, що духовність була предметом розмірко-
вувань великого народного мислителя, просвітителя і письменника Г. Ско-
вороди, який уособлював своїм життям прагнення до «духовної свободи 
особистості мандрівного філософа». Він протиставляв світ духовності (її 
роль у пізнанні зовнішнього світу через пізнання себе, вимірюваного себе), 
багатство і силу духу, світу бездуховності, який утворюють людські при-
страсті, розбещеність, нестриманість. На думку Г. Сковороди, духовність і 
бездуховність певною мірою протиставлені у поняттях культури і натури. 
Духовність об’єднує загальнолюдські, трансцендентні цінності, забезпечує 
«злиття людини із космічною світобудовою», розширює «кут зору» зрілої, 
вільної і відповідальної особистості, яка, займаючи позицію «над», не бо-
їться виконувати, як Г. Сковорода, «просту роль».

Р. М. Охрімчук наводить думки М. Бердяєва про те, що «головним ат-
рибутом духовності є свобода, яка виявляється у творенні себе та культу-
ри», О. Лосева — про «її творчий і трансцендентуючий характер», що «вона 
пов’язана з міфотворенням, з гармонійним поєднанням ідеального і мате-
ріального начал античного Космосу», і В. Ортеги-і-Гассета про те, що «ду-
ховність є засадою життя як космічного альтруїзму, що існує як постійне 
переміщення від життєвого «Я» до «Інших».

Як вказує Р. М. Охрімчук, у пострадянській українській філософії осмис-
лення феномену духовності здійснюється через її розгляд «як онтологіч-
ного осереддя людини та її осмислення через віру, надію, любов, святість 
(Шинкарук, Кримський), а також через поновлення в аналізі духовності 
тенденцій вітчизняної філософської думки (Г. Сковорода, П. Юркевич)».

Важливою видається думка, що «в історичному плані осмислення ду-
ховності відбувається переважно у контексті асиметричних дихотомій: 
дух — матерія, духовне — матеріальне, душа — тіло, духовність — бездухо-
вність тощо. Наслідки дихотомічного розчленування відображались і в ін-
ших наукових сферах і суперечках «своїх» і «чужих» між представниками 
різних конфесій, «високого» і «низького» в культурі, мистецтві, «натури» 
22 Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — С. 244-245.
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та «культури» в педагогіці, «еліти» та «простої людини» у соціології тощо. 
Контекст «асиметричних дихотомій» продовжує залишатися значущим і 
в сучасних дослідженнях духовності та пошуках методологічного підґрун-
тя для її розвитку в особистості»23.

Поняття душі і духу по-різному співвідносяться дослідниками — вони 
або максимально зближуються і навіть зливаються, або розмежовуються 
одне від одного і протиставляються. Так, П. В. Симонов висуває гіпотезу 
про те, що «поняття «душа» і «духовність» людини означають індивідуа-
льну вираженість у структурі особистості двох фундаментальних потреб: 
ідеальної потреби пізнання і соціальної потреби «для інших». Під духов-
ністю передовсім розуміється перша з цих потреб, під душевністю — пере-
довсім дух»24. Проте зведення в обох випадках душі і духовності до одного 
явища — потреби, хай і різної за змістом, робить ці принципово відмінні 
явища однопорядковими, однорідними, що закриває шлях до їх наукового 
вивчення, з чим важко погодитися.

Перспективним для розуміння природи духу є розгляд принципових 
відмінностей і спільних характеристик між членами відомої тріади «дух — 
душа — тіло». В цьому плані дуже інформативною є інтерпретація даної 
проблеми відомим вченим-лікарем, професором В. Ф. Войно-Ясенецьким, 
який був священиком і мав церковне ім’я — Святитель Лука. Розглянемо 
його погляди на цю проблему25.

У своїй книзі «Дух, душа і тіло», написаній після Другої світової війни, 
релігійний мислитель і вчений, медик, психолог, педагог, філософ обгово-
рює проблему духу, душі та тіла в широкому контексті природознавства, 
зіставляючи дух з рослинним, тваринним світом, пов’язуючи дух із моз-
ком, з душею тварин і людей, вказуючи, що дух не безумовно зіставляєть-
ся з душею і тілом, що існують трансцендентні духовні здібності, що дух 
міститься як у природі, та і у внутрішній людині, що дух характеризується 
безсмертям тощо.

Святитель Лука виходить у своїх міркуваннях з віри в існування чисто 
духовної енергії, котру він вважає «первісною і першоосновою» всіх фізич-
них форм енергії, а через них і самої матерії.

Як підкреслює богослов і вчений, серед різних органів людського тіла саме 
«серцем здійснюються вищі функції духу людського — віра в Бога і любов 
до Нього». Войно-Ясенецький не відмовляється від мозку як органу душевної 
діяльності, підкреслюючи, що «серце тому — другий орган спрямування, піз-
нання й думки… Якщо серце позбавлене Божої благодаті і не сприймає зі світу 
трансцендентного навіювання Духу істини і добра, а відкрите до сприймання 
духу зла, неправди, гордості, то безумство народжується і живе в ньому»26.

23 Там само. С. 245.
24 Симонов П. В. Происхождение духовности / П. В. Симонов, П. М. Ершов, Ю. П. Вяземский. — М. : Наука, 1989. — 

С. 20.
25 Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Дух, душа и тело / Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). — Клин : 

Христианская жизнь, 2007. — 128 с. 
26 Там само, с. 27.
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В. Ф. Войно-Ясенецький зазначає, «що тіло і дух взаємно підпорядкову-
ються одне одному. Це тому, що звикли змішувати поняття «розум» і «дух». 
Розум, зрозуміло, не дух, а лише вираження, прояв духу. Ум відноситься 
до духу, як частка до цілого. Дух значно ширший за ум, але внаслідок нашої 
незмінної інтелектуалістичної концепції ми бачимо в розумі весь дух».

Святитель Лука стверджує, що вищими формами духовності є «релі-
гійність, моральне почуття, філософське і наукове мислення (думки, ідеї — 
авт.), тонка художня й музична спрямованість». Далі він стверджує, що 
«характер — один з найважливіших духовних проявів душі і тіла».

Важливим є його твердження про те, що психотерапія, яка полягає у сло-
весному, вірніше, духовному впливі лікаря на хворого — загальноприйня-
тий, такий, що часто дає прекрасні результати, метод лікування багатьох 
хвороб. До числа духовних Святитель відносить чудеса, чудесні зцілення. 
«Духовне діє на матерію тіла через нервову систему — орган психіки… Дух 
не тільки творить форми матеріальних тіл, спрямовуючи і визначаючи про-
цес розвитку, але може сам приймати ці форми — матеріалізовуватися».

В. Ф. Войно-Ясенецький використовує поняття екстеріоризації духу, 
завдяки чому дух може існувати окремо від тіла і душі. Це доводиться, 
на його думку, фактом передачі спадково духовних властивостей батьків 
дітям. Тобто можна казати «про спадковість саме духовних властивостей, 
а не душевних». Це свідчить про відділення духу від душі й тіла.

З цього випливає визнання трансцендентальних духовних здібностей 
і взагалі понадприродних здібностей духу, приміром, віщих снів. Людина 
володіє здатністю духовного погляду в минуле і майбутнє, у зовнішній та 
внутрішній світ. Для прояву духу немає ніяких норм часу, не потрібна ні-
яка послідовність і причиновий зв’язок відтворення у пам’яті пережитого, 
необхідного для функціонування мозку. «Дух одразу обіймає усе і миттєво 
відтворює все в його цілісності»27.

Святитель Лука наводить слова Ріше: «Дух може працювати без відома 
свідомості про його роботу; дуже складні інтелектуальні операції проходять 
повз нашої свідомості. Цілий світ невідомих для нас ідей тремтить у нас» 28.

У розділі «Про внутрішню людину» В. Ф. Войно-Ясенецький ствер-
джує, що «майже у всіх людей, навіть найменш сенситивних, є здатність 
пізнання інша, ніж пізнання п’ятьма органами чуття. Чим вище духовність 
людини, тим яскравіша ця здатність вищого пізнання. За деяких особливих 
умов і у людей, вищою мірою сенситивних, вона проявляється із надзви-
чайною силою в яснобаченні, передчутті і пророчому передбаченні, у не-
відомому й таємничому шостому чутті, яким вони дізнаються багато чого 
про людей через речі, які належать їм. …У більшості цих фактів є те спільне, 
що вони були виявлені у неформальних станах організму і, передусім, моз-
ку. Цей стан гіпнозу, сомнамбулізму, лихоманкового стану, медіумізму. Але 
не завжди». «Що це означає?» — запитує вчений і Святитель. І відповідає: 

27 Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Цит. твір. С. 37, 72, 73, 74, 85, 101.
28 Там само. С. 101.
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«…для прояву трансцендентальних здібностей нашого духу, для виявлення 
понадсвідомості необхідно, щоб згасла або, крайньою мірою, значно посла-
бшала нормальна, феноменальна свідомість».

В. Ф. Войно-Ясенецький наводить відповідні думки І. Канта: «можна 
вважати майже доведеним чи легко можна було б довести, …що людська 
душа в цьому-то її житті знаходиться у нерозривному зв’язку з усіма нема-
теріальними істотами духовного світу, що вона поперемінно діє то в одно-
му, то в іншому світі і сприймає від цих істот враження, котрі вона як земна 
людина не усвідомлює до тих пір, допоки все перебуває благополучно (тоб-
то, допоки вона насолоджується світом матеріальним)»29.

З цих міркувань І. Канта і В. Ф. Войно-Ясенецького ще слід зробити вис-
новки науковій психології — вони ставлять нові запитання і виокремлю-
ють у традиційних проблемах незвичайні аспекти. Приміром, чи виникає 
у психіці з розвитком духовності новий функціональний орган, який відпо-
відає за сприйняття, збереження і творення духовного світу? Чи є творчість 
своєрідною духовною функцією такого органу? В цьому плані можна по-
новому зрозуміти природу творчості, розробити принципово нову духов-
ну теорію творчості і тим самим пояснити, приміром, такі загадкові явища 
творчості, як інсайт, осяяння тощо.

Так, цікавими є думки Святителя Луки про безсмертя духу людсько-
го, що безсмертний «як всі безсмертні, ангельські духи». Сутність поглядів 
В. Ф. Войно-Ясенецького на безсмертя духу полягає у його переконанні 
в тім, що «дух людський має спілкування зі світом трансцендентним, віч-
ним, живе в ньому і сам належить вічності»30.

Проблемі духовних звершень у праці присвятив свою книгу «Духовна 
праця» німецький пастор Ганц Шюрман, яка виходить за межі означеної в її 
назві проблеми і торкається важливих духовних аспектів організації трудової 
діяльності. Г. Шюрман погоджується з думкою, що «кожний повинен зважи-
ти, що в духовних справах він зуміє зростати настільки, наскільки звільнить-
ся від самолюбства, власної [егоїстичної — авт.] волі та вигоди»31. Мотивація 
праці збагачується новими вищими духовними сенсами, що породжує ціл-
ковиту відданість їй, зосередження на ній: «Значна кількість обов’язків та 
завдань обмежується одним: душею, наповненою Божою любов’ю, любити 
Бога тепер і, люблячи, вершити Його волю. Зменшується безліч необхідних 
завдань, вгамовується шаленство праці і залишається єдине: тепер робити 
те, що є Боже і чого вимагає любов». Божа воля має бути у щоденній праці. 
Наша праця повинна в кожній хвилині «знову і знову бути одухотворена та 
керована любов’ю, яка обрала Бога та його волю. Тоді наша діяльність пере-
творюється у справжню працю, наше розсіяне діяння — у зібране творіння, 
наше майбутнє метушіння — у впорядковану поступовість».

29 Там само.
30 Там само. С. 101, 108, 109, 112, 114, 118.
31 Шюрман Г. Духовна праця / Гайнц Шюрман // Переклад з нім. Н. Лозинська. — Львів : Свічадо, 1999. — С. 11.
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При цьому любов Христова виступає як внутрішній фактор духовної 
дії. Цьому сприяє духовне зростання, яке є процесом реалізації любові. 
«Любов Христова є дійсністю понад дійсностями. Любов Христова має 
власну «структуру», але і свої специфічні способи дії».

Трояке служіння любов’ю Христа передбачає:
а) будування любов’ю громади;
б) зібрання людей праці словом любові;
в) пасторально-братерське зібрання.
Христос, знаходячись у центрі, перетворює своєю любов’ю громаду 

у літургійну спільноту, спільноту віри та духовну спільноту. Церква — це 
«союз любові», братство, яке утверджується через «прислуговуючу» бра-
тню любов. Отже, як засвідчує Г. Шюрман, «уся наша діяльність повинна 
солідаризувати та стати служінням братньої любові».

Важливим моментом розвитку духовності є визнання людиною своїх 
меж, більш того — цінності нашого людського обмеження, адже «наше жит-
тя, як таке, є обмеженим, але, незважаючи ні на що, воно є надзвичайно по-
вноцінним». «Все, чого досягаємо нашою працею, завжди залишається об-
меженим та стосується лише декого. Коли ж через Розп’ятого ми вступили 
у простір віддання себе, ми переступили межу та досягли Необмеженого. 
Хрест Ісуса поширює свою дію універсально на цілий світ. Наше діяння 
теж пошириться на цілий світ…».

Завдяки духовності людина говорить «так» власному обмеженню — як 
зовнішньому (соціальне походження, оточення, професійна праця, співжи-
телі та співпрацівники, зневага та злий наговір), так і внутрішньому (наше 
духовно-релігійне життя з його обмеженнями, внутрішня безпорадність, 
обмеження душевно-духовного життя, дефекти психіки, інстинкти, актив-
на та пасивна потреба любові, межі темпераменту, межі фізичної присутно-
сті, вікові недуги та нарікання, пов’язані з віком, тощо). Визнання людської 
обмеженості приносить людині почуття свободи, надає можливість «знахо-
дити Бога у всіх речах, а найбільше — у своїх власних обмеженнях! А тоді 
все перетворити на трамплін — до Бога»32.

Зазначені положення Г. Шюрмана про духовну працю як на долання 
обмежень можна віднести до будь-якої професійної праці, оскільки психо-
лог і педагог має своїм об’єктом душу і духовний світ дорослого та дитини. 
Проте постає проблема перекладу запропонованих ним духовних рекомен-
дацій з релігійної на наукову мову, з врахуванням при цьому специфіки 
релігійного і світського життя, зокрема й освіти, релігійно орієнтованої і 
науково спрямованої педагогічної праці.

Наведені вище дані свідчать про стійкі тенденції до синтезу науково-
го і релігійного поглядів на дух, духовність, духовний потенціал, духовну 
культуру, які демонструють богослови, філософи, психологи і педагоги 
минулого і сьогодення. Так, український психолог М. В. Савчин здійснив 
оригінальну спробу християнської інтерпретації досягнень психологічної 
32 Шюрман Г. Цит. твір. С. 14, 17, 18, 32, 35, 37, 46, 51-52, 52, 56.
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науки, зокрема гуманістично спрямованої, ґрунтуючись на відповідних бо-
гословських і філософських даних, спираючись на спадщину святих От-
ців Церкви, як Східної, так і Західної. Він стверджує, що «духовне вира-
жається через психічне, але сама психіка (душа) не включає духовність як 
складову». М. В. Савчин диференціює поняття «дух» і «душа», «духовне» і 
«душевне» («психічне»), «особа» (як вічне начало) і «особистість» (як ду-
шевне утворення), «духовне» і «моральне», «самосвідомість» і «Я-центр», 
визначає поняття «духовний потенціал людини». Душа розглядається 
вченим як орган духовного. Центральним же «органом духовного життя» 
визнається «Я» особистості. М. В. Савчин пропонує шляхи діагностики, 
виховання і самовиховання духовного потенціалу людини. Заслуговують 
на увагу перераховані вченим завдання психології, серед яких чи не найваж-
ливішим є «пропонувати спосіб життя та засоби, що пробуджують Віру, 
Надію і Любов», щоб «…завдяки розуму розвивати і підтримувати в собі та 
інших людях найбільший Божий дар на землі — Життя»33.

Відомий український психолог М. Й. Боришевський розглядає духов-
ність як одну з характеристик людини як особистості, як активного суб’єк-
та міжлюдських взаємин, в якій опосередковано чи безпосередньо виявля-
ються особливості ставлення людини до інших людей, явищ навколишньої 
дійсності, до себе. Він вважає, що «думка про можливість і доцільність 
психологічного вивчення духовності переконливо підтверджується за умо-
ви переведення наукового розгляду цього феномену в контекст психології 
особистості». Дослідження духовності в цьому контексті передбачає вибір 
одиниці аналізу цього феномену, в якості якої слугують «ціннісні орієнта-
ції, які безпосередньо чи опосередковано пов’язані з моральністю. Внут-
рішні моральні інстанції особистості є тим еталоном, за допомогою якого 
можна визначити наявність і ступінь розвинутості духовності в людині. 
Чим тісніше пов’язаний зміст ціннісних орієнтацій з моральністю, чим 
вагоміший у них зв’язок із категорією добра, справедливості, тим вищим 
може бути рівень духовності». Як підкреслює М. Й. Боришевський, «ду-
ховно довершена особистість — це наслідок тривалої, наполегливої праці 
людини над собою, спрямованої на поступове самовдосконалення, свідоме 
вибудовування себе з метою наближення до обраного ідеалу, в якому гар-
монійно поєднуються високі людські чесноти, що дає змогу реалізувати 
себе і відчувати повноту людського щастя»34.

Сучасні білоруські психологи М. І. Дьяченко і Л. О. Кандибович тракту-
ють духовність саме як вищі прояви внутрішнього світу особистості, що ви-
являються в людяності, сердечності, доброті, щирості, чесності, відкритості 
для інших людей, широті поглядів, ерудиції, культурі, загальному розвитку 
особистості, інтелігентності, що утворює її духовний потенціал35.
33 Савчин М. В. Духовний потенціал людини: монографія / М. В. Савчин. — Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» При-

карпатського ун-ту, 2001. — С. 9, 185.
34 Боришевський М. Й. Дорога до себе: від основ суб’єктності до вершин духовності: монографія  / Мирослав Бори-

шевський. — К. : Академвидав, 2010. — 416 с.
35 Дьяченко М. И. Психологический словарь-справочник / М. И. Дьяченко, Л. А. Кадыбович. — Минск : Харвест, 

2004. — 576 с.
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Львівский філософ і педагог В. Д. Онищенко вважає актуальною роз-
робку спеціальної дисципліни — ноології — як сучасної філософії духу 
і духовного пізнання, що має доповнювати традиційну гносеологію та 
епістемологію. З іншого боку, він відмічає, що поряд із психологією як 
вченням про душу, про «людську душевність», має розвиватися ноологія 
як вчення про дух, про «ноос» як духовну сутність людини, як образа і 
подоби Божої. Вчений провів ноологічний аналіз тріади «дух-душа-тіло», 
розглядаючи дух як фундаментальний принцип самосвідомості та твор-
чо-вольової активності людини. Він запропонував категоріальний лад но-
ології та визначив основоположні духовно-пізнавальні здатності людини. 
Цікавими є його уявлення про тріадний категоріально-структурний син-
тез ноології, який представлений автором у вигляді трьох тріад (пара-
дигм): а) тріада раціональності — інтуїція, уява, розум; б) тріада естетич-
ності — любов, радість, надія; в) етична тріада (парадигма) — як етичність 
природо-, людино- і богопізнання (ноологічні принципи волюнтаризму, 
фідеїзму і моралізму)36.

У фундаментальних психологічних дослідженнях Е. О. Помиткіна 
щодо проблеми духовного розвитку особистості духовність трактується 
як «специфічно людська якість, що характеризується усвідомленням за-
гальної єдності й зумовлює прагнення людини до гармонії внутрішнього 
і зовнішнього світу, спрямовує особистість до реалізації у власному житті 
ідеалів Краси, Добра та Істини»37. Духовний розвиток, на відміну від пси-
хологічного, зосереджений на найбільш сакральних глибинних утвореннях 
людського «Я», на ідеалах, ціннісних орієнтаціях, життєвих смислах і по-
зиціях людини. «Царство Боже — проголошує Христос — всередині вас є». 
Його досягнення тотожне досягненню вищої самосвідомості, ідентифікації 
себе з духом, який набуває своєї об’єктивності в особистості.

Узагальнюючи концептуальні положення досліджень різних авторів 
та власного вивчення проблеми, вчений стверджує, що «в індивідуально-
психологічному, і в еволюційно-історичному вимірі духовний розвиток 
інтегрує попередні психічні функції людини. При цьому фізична енергія 
сублімується в емоційну; емоційний потенціал регулюється обмірковуван-
нями, інтелектуалізацією емоцій; інтелект скеровується свідомістю, цілі-
сною спрямованістю і волею особистості, яка є атрибутом духовного «Я» 
людини. Отже, духовність являє собою вершинне новоутворення особис-
тості, оскільки містить у собі складні емоційні, вольові, інтелектуальні та 
моральні компоненти»38.

Проблемами духовності та духовного розвитку особистості у теоре-
тичному і прикладному плані займалися такі спеціалісти, як Ш. О. Амона-
швілі, І. Д. Бех, В. М. Величко, І. А. Зязюн, О. В. Киричук, В. О. Киричук, 
36 Онищенко В. Д. Філософія духу і духовного пізнання: Християнсько-філософська ноологія / В. Д. Онищенко. — 

Львів : Лотос, 1998. — С. 4-5, 10-11.
37 Помиткін Е. О. Психологія духовного розвитку особистості: монографія / Е. О. Помиткін. — К. : Наш час, 2007. — 

С. 30, 43.
38 Там само.
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В. В. Киричук, О. П. Колісник, В. І. Рашковська, О. П. Хаустова, Ж. П. Юз-
вак та ін.

Власне проблему духовної культури в загальному плані проаналізували 
В. М. Дашко, О. В. Вознюк, О. А. Дубасенюк, С. Б. Олійник, Т. І. Петрако-
ва, М. Ф. Рибачук, В. М. Синішин, О. В. Столяренко, Д. В. Чернілевський 
у колективному посібнику «Духовна культура особистості» (за редакцією 
Д. В. Чернілевського). Вказані автори розглянули такі важливі аспекти 
означеної проблеми, як: а) генеза і розвиток соціокультурних цінностей 
українського народу; б) антропологічні питання розвитку духовно-мораль-
них цінностей в історико-педагогічній ретроспективі; в) світоглядні осно-
ви гуманістичної і християнської педагогіки; г) духовно-моральні аспекти 
розвитку християнських традицій; д) духовно-моральні цінності у філо-
софсько-літературній спадщині; е) патріотизм, мораль, молитва, логос як 
основа виховання духовних цінностей; ж) храм як джерело науки, освіти, 
віри, культури; з) духовні обереги Поділля39.

Розвиток духовної культури особистості педагогічного працівника — 
тонка і складна справа, що потребує від вчителя, викладача, психолога, 
соціального педагога не тільки професійної компетентності, але і високої 
педагогічної майстерності. В її основу академік І. А. Зязюн правомірно по-
кладає принцип «урівноваження протиріч і протилежностей у важливій 
сфері соціального життя і поступу системи освіти і виховання, з її осно-
вною ідеєю гармонійного розвитку особистості на засадах Істини, Добра, 
Краси, Творчості, Свободи, у цілепокладанні історичних і новітніх освітніх 
парадигм засобами філософської любомудрості, з використанням психоло-
го-педагогічних і дидактичних закономірностей»40.

Властивий для поглядів багатьох спеціалістів акцент на ідеали Добра, 
Краси та Істини як на вищі духовні цінності передбачає тісний зв’язок між 
ними і не виключає їх поєднання з релігійними, християнськими, духовни-
ми ідеалами Віри, Надії, Любові, що відповідають вищим канонам Церкви. 
Відданість цим вищим цінностям і утворює основу духовної культури осо-
бистості. Водночас при тлумаченні духовної культури слід враховувати ді-
алектику духу, для якої притаманні антиномії добра і зла, краси і потворно-
сті, істини і неправди, віри та зневір’я, надії та відчаю, любові і ненависті.

Відмітимо той факт, що розглянута вище модель тріади «дух-душа-
тіло» як закон моделюється у багатьох духовно-душевно-тілесно подібних 
витворах людства. Найбільш видатним з них є Християнська Трійця — Бог 
Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. У соціальній практиці цьому відповідає 
будь-яке суспільне утворення, адже його конституція або кодекс — це дух, 
система управління і влади — душа, а відповідно організоване й діюче сус-
пільство — це тіло. В науці і техніці на цьому базується загальна побудова 
39 Чернілевський Д. В. Духовна культура особистості: навч. посіб. / Д. В. Чернілевський, О. В. Вознюк, О. А. Дуба-

сенюк, С. Б. Олійник та ін. // За ред. проф. Д. В. Чернілевського. — Вид. 2-ге, доповнене. — Вінниця : АМСКП, 
2010. — С. 3-5.

40 Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: монографія / І. А. Зязюн. — Київ — Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана 
Хмельницького, 2008. — С. 2.
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будь-яких концептуальних, науково-технічних систем. Наприклад, авто-
мобіль має матеріальну конструкцію (тіло), систему управління (душу) та 
транспортні функції (дух — як різноманітні динамічні параметри руху в рі-
зних напрямах з різними швидкостями). Ще більш виразна в цьому плані 
будь-яка комп’ютерна система з її матеріальною конструкцією (тіло), бло-
ком програмування для виконання різних дій (душа) і численними функці-
ями, наприклад, обрахування, презентації, передачі інформації тощо (дух). 
Таке концептуальне трактування вказаної духовно-душевно-тілесної тріа-
ди повторюється як всеохоплюючий закон організації людського життя.

У межах тріади «дух-душа-тіло» існують ще не відкриті лого-психо-со-
матичні закономірності, які мають відображати єдине людське одухотворе-
не, одушевлене, органічне ціле, що стосуються також її, тобто тріади, вза-
ємодії із зовнішнім соціальним і природним макросвітом, медіамінісвітом 
самої особистості та її внутрішнім генетичним наносвітом. Наука тільки 
підходить до розкриття цієї різномасштабної цілісності з аналітико-син-
тетичних, конкретизуючо-узагальнюючих, індуктивно-дедуктивних, аг-
ломеративно-систематизуючих, хаотично-синергетичних, логічних і ана-
лого-реконструктивно-комбінаційно-спонтанних творчих дослідницьких 
позицій. Ці метазони взаємодії мають бути досліджені саме у духовно-ду-
шевно-тілесному плані.

У цьому ми вбачаємо загальні психологічні і онтологічні основи роз-
витку духовної культури людини як представника будь-якої професії і, 
передусім, — педагогічної, тобто педагогічних працівників. Останні в бук-
вальному сенсі мають справу з духовними цінностями як складовими духу 
людської цивілізації, за допомогою яких програмують (з використанням 
різноманітних навчально-виховних програм, без чого немислима освіта) 
розвиток душі і тіла представників підростаючого покоління41. В контексті 
такої історико-психологічної концептуалізації проблеми розвиток духов-
ної культури педагогічного персоналу постає ключовим фактором функці-
онування системи освіти.

До таких соціальних форм духовності, як педагогічна, моральна, ми-
стецька, наукова, культурна, релігійна, технічна, економічна, побутова, 
можуть бути додані й індивідуальні структурно-особистісні форми — ко-
мунікаційна, мотиваційно-смислова, характерологічна, рефлексивна, до-
свідна, інтелектуальна, психофізіологічна, психосоматична з відповідними 
для кожної з них духовними функціями і продуктами. Вони відповідають 
«підструктурам особистості»42 і є сенсорами, хранителями, користувачами, 
генераторами, трансляторами, трансценденторами духовних цінностей, 
про що йшлося раніше. Це має конкретне методологічне і методичне зна-
чення — саме на цій основі може бути розроблений емпіричний інструмен-

41 Рибалка В. В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти: науково-методич-
ний посібник / В. В. Рибалка. — К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2011. — 428 с.

42 Рибалка В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці: навчальний посібник / В. В. Рибалка. — 
Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2009. — 575 с.
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тарій дослідження духовної культури педагогічних працівників, зокрема 
певні опитувальники і засоби розвитку.

Духовна культура професійних педагогів реалізується завдяки особли-
вій духовній діяльності, представленій такими компонентами-етапами, як: 
потребово-мотиваційний, інформаційно-пізнавальний, цілеформувальний, 
операційно-результативний та емоційно-почуттєвий в цілісному контексті 
психолого-педагогічної праці освітнього персоналу як джерела духовності 
з її функціями та продуктами.

Вирішальну роль у розвитку духовної культури дитини, звичайно, віді-
грають мати і батько, адже саме вони є головними у становленні в дитини 
вищих духовних цінностей, зокрема таких, за думкою спеціалістів, як любов 
до праці і почуття власної гідності. Разом з тим, закладаючи в ранньому ди-
тинстві, з його сензитивними періодами, базові види родової поведінки, що 
філогенетично виправдали себе, сім’я вкладає і певні консервативні обме-
ження у маленьку дитину, які різною мірою долаються пізніше дошкільною 
та шкільною освітою, а у глобальному життєвому масштабі — культурою, 
наукою, релігією. Саме ці обмеження вимагають всеосяжного, що звільняє 
від несвободи буденних ситуацій, є впливу духовних цінностей — науково-
світоглядних, етичних (у вигляді різноманітних кодексів поведінки), есте-
тичних і релігійних.

Таким чином, ми розуміємо під поняттям духовної культури специфіч-
ну особистісну властивість людини, котра характеризує продуктивний, ре-
зультативний бік її ідеальної діяльності — в процесі сприймання, засвоєн-
ня, збереження, актуалізації, зародження, передачі й трансценденції вищих 
духовних цінностей, згрупованих у три великі групи — Добра, Краси та Іс-
тини. Останні пов’язані значною мірою з вищими релігійними духовними 
цінностями — Вірою, Надією, Любов’ю. Вони здійснюються в історичному 
часі та просторі між особистістю й суспільством при переході від поколін-
ня до покоління — в межах цілісного, безкінечного та вічного, духовного 
світу людства. Дух — це всеохоплююча сукупність норм, законів соціальної 
поведінки, потягів до спільності, ідеалів, смислів, ставлень, знань, ідей, зна-
чень, образів, уявлень, емоційних та інтелектуальних оцінок, критеріїв, по-
чуттів тощо, які засвоюються і продукуються на рівні особистості її душею і 
керують через душу тілом, організовують саму душу, поведінку людей, сус-
пільство. Ця сукупність розвивається і створює єдине структуроване ціле, 
що виявляється у духовній атмосфері суспільства, накладає свій відбиток 
на весь предметний, соціальний та природний світ людини і людства.

Для розуміння природи духовної культури важливе розмежування і зі-
ставлення понять духу, душі і тіла (які злиті в єдине ціле), спираючись при 
цьому на міркування видатних мислителів людства, котрих не задовольняє 
атомарний, молекулярний, індуктивний (від особи до безкінечності й вічно-
сті буття) підхід побутового і навіть наукового розуму до розуміння законо-
мірностей поведінки та діяльності людини. На противагу такому фрагмен-
тарному підходу ними був давно запропонований інший — всеохоплюючий 
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дедуктивний, від безкінечності й вічності природи до окремого кінцевого 
життя, від бога до особи, підхід, що базується саме на визнанні духовної про-
сторово-часової всеосяжності, вічності й безмежності світу і людства.

Ці дві тенденції прямують одна до одної, у перспективі вони мають зу-
стрітися (і вже поступово зустрічаються) і тим самим — зреалізувати мрію 
вітчизняних мислителів про єдність науки, мистецтва і релігії, що має 
принципове значення для глибшого розуміння людини і подальшого роз-
витку людства та його інститутів, у тому числі й освіти.

Відповідно до цього духовна культура людства, що існує в момент на-
родження дитини, утворюється духовними цінностями, які суб’єктно, спо-
чатку через дорослих, визначають напрям її розвитку як особистості, а пі-
зніше стають предметом самостійного засвоєння, асиміляції, збереження, 
використання, генерування, оновлення, трансценденції, поширення тощо. 
В науковій психології та педагогіці духовна культура посідає особливе міс-
це серед інших видів культури як вищий її вид.

Духовна культура має бути зіставлена з такими явищами, що вже ви-
вчаються у психології, як внутрішній світ, рефлексивний світ, картина сві-
ту, система знань, культурний простір, наративний світ, та проаналізована 
у наступних вимірах: ідеальне-реальне, абстрактне-конкретне, індуктив-
не-дедуктивне, хаотичне-синергетичне, віртуальне-дійсне, поетичне-про-
заїчне, словесне-ділове, опосередковане-безпосереднє тощо. Відповідно 
до цього проблема розвитку духовної культури у власне педагогічних пра-
цівників має складний і неоднозначний характер, що потребує виділення 
пріоритетів у вивченні найбільш важливих її аспектів.

Ми можемо дати на даному етапі дослідження певні і поки що попе-
редні відповіді на запитання, що поставлені на початку розділу. Духовна 
культура є доцільним і необхідним породженням душі, її сукупним універ-
сальним продуктом, яким удосконалюється функціонування душі й тіла 
людини, і на цій основі її буття стає ефективнішим, прогресивнішим, гу-
маністичнішим.

Проблематика розвитку духовної культури вносить у розв’язання ак-
туальних проблем психології та педагогіки принципово нові цивілізаційні 
аспекти. Духовні цінності виступають як ідеї всеєдності людства та внутріш-
ньої інтеграції кожної особистості. Тому ці ідеї мають вищий аксіологічний 
статус, а відповідні до них духовні цінності — вищий пріоритет, порівняно 
з іншими цінностями, адже вони дозволяють розглядати людину з пози-
цій вічності і безмежності духу, а її індивідуальне буття — як складову без-
смертного і нескінченного життя людства.

Поняття духовної культури може принципово збагатити психологічну 
науку, її розуміння не тільки як науки про душу, а як науки про душу і дух: 
при цьому душа асимілює, зберігає, використовує, породжує, транслює і 
трансцендентує духовні цінності у міжособистісному, суспільному, світо-
вому просторі. Особливе місце посідає питання про «переклад» релігійної 
тілесно-душевно-духовної термінології на мову наукової методології сучас-
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ної наукової психології, питання про перехід на цій основі від переважно 
функціонального (психічного) до функціонально-продуктивного, тілесно-
душевно-духовного (власне соматопсихологічного) розуміння особистості. 
При цьому особистість як суспільний суб’єкт творчості, гуманізму, рефлек-
сії, духовності слід розуміти саме як тілесно-душевно-духовне утворення, 
що творить духовні цінності, вносить їх у своє буття, удосконалюючи свою 
життєдіяльність і діяльність суспільства. Особистість забезпечує творчий 
характер сприймання, збереження, використання й трансцендентування 
духовних цінностей заради прогресу життя людини і суспільства, для чого 
утворює особливі функціонально-продукуючі органи тілесно-душевно-ду-
ховної діяльності, які слід краще зрозуміти.

У цьому контексті можуть бути поставлені як похідні й інші теоретичні 
і практичні питання, зокрема, як «працюють» духовні цінності у конкрет-
ній педагогічній діяльності, як в умовах цієї одухотвореної педагогічної ді-
яльності формується духовна культура педагогічного персоналу і учнів.

1.3. Раціогуманістичні засади духовної культури педагогів 
(Г. О. Балл)

Проблеми духовності, зокрема духовної культури, сутнісно пов’язані із 
поняттям гуманізму, широко вживаним у гуманітарній науці й сучасному 
житті загалом. Але в чому полягає зміст цього поняття?

Пересічний громадянин здебільшого не розрізняє гуманізм і гуманність, 
тобто добре, прихильне ставлення до людей та, наскільки можливо, й до ін-
ших живих істот. Натомість для гуманітарно освіченої людини некорект-
ність зведення гуманізму до гуманності є очевидною. Це, однак, жодною мі-
рою не знецінює гуманність та її чуттєво-емоційну основу — співчуття (або, 
використовуючи точніший термін, — емпатію) іншій людині (взагалі — жи-
вій істоті). Відчування болю іншої істоти як власного — за умови, звичайно, 
що воно сформоване в людини, — є чи не надійнішим (і, безумовно, шля-
хетнішим) запобіжником злих вчинків, ніж острах покарання. До того ж, 
згадане відчування можна (і треба) виховувати з найменшого віку. 

Для згаданої вище гуманітарно освіченої людини є характерним отото-
жнення (заохочене багатьма філософськими й культурологічними джере-
лами) гуманізму з антропоцентризмом, причому останній трактується як 
світоглядний напрям, альтернативний до природоцентризму і теоцентри-
зму43. Проте це трактування не можна вважати сьогодні задовільним. При 
всій повазі до історії гуманізму як світоглядної орієнтації, маємо зосере-
дитись на такій її інтерпретації, яка б найбільше відповідала проблемам і 
викликам сучасної епохи.

Простіше кажучи, йдеться про сучасний гуманізм. Його визначальними 
засадами, мабуть, можна вважати:

43 Детальніше див.: Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / 
Г. О. Балл. — Вид. 2-ге, доповнене. — Житомир : Вид-во «Волинь», 2008. — §1.1.
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по-перше, переконання у величезних можливостях гармонійного роз-
гортання позитивних (тих, що сприяють виживанню й розвитку) люд-
ських здатностей. Таке розгортання здійснюється на рівні окремих індиві-
дів, людських спільнот і людства в цілому, знаходячи вияв у продуктивній 
суб’єктній активності (цілепокладальній, рефлексивній, творчій тощо) і 
діалогічній взаємодії суб’єктів (індивідуальних і групових). Само собою, 
існують можливості й негативні, ті, що в умовах сучасного світу ведуть 
до катастрофи, — але не лише вони;

по-друге, розуміння того, що, прагнучи повноцінного розкриття й широ-
комасштабної реалізації зазначених позитивних можливостей, слід зайня-
ти не фаталістичну, а конструктивістську позицію, тобто не покладатись 
на спонтанні процеси, а здійснювати послідовну цілеспрямовану діяль-
ність. Та при цьому така діяльність аж ніяк не має бути авантюристичною; 
гуманістично налаштована соціальна поведінка має уникати крайнощів і 
безвідповідального активізму, і пасивного споглядання;

по-третє, настановлення на сприяння узгодженій активності індивідів, 
спільнот і людства в цілому. Головна соціально-психологічна перешкода 
на цьому шляху полягає в тому, що тисячоліттями члени певної спільноти 
навчались об’єднуватись головно через розмежування з іншими спільно-
тами і протистояння їм, а тепер треба виробляти й освоювати механізми 
неконфронтаційної солідарності (термін А. П. Назаретяна), тобто соліда-
рності, яка не базується на протистоянні. Відповідно, необхідно поширю-
вати партнерську взаємодію людей та людських спільнот. Її атрибутами є 
повага — до партнерів і до себе — і фасилітація (від англ. to facilitate — по-
легшувати) особистісного зростання кожної людини. Мається на увазі 
зростання інструментальне — у бік збагачення здатностей людини — і мо-
тиваційне — у бік прилучення до більш високих цінностей. Необхідною є 
(у термінах А. Маслоу44) допомога партнерам не лише у задоволенні — за-
раз і в майбутньому — їхніх дефіцитарних потреб, а й у їхньому прилучен-
ні до переживання й реалізації буттєвих цінностей — добра, істини, краси, 
справедливості, досконалості тощо. Сама гуманістично орієнтована акти-
вність постає для її суб’єкта такою реалізацією, даючи йому — попри не-
минучі труднощі й утрати — високу радість. Отже, гуманістичний підхід є 
не однобічно альтруїстичним, а радше — про що писав Маслоу — таким, що 
трансцендує дихотомію егоїзму й альтруїзму.

На яке тлумачення людини, людської сутності має спиратися сучасний 
гуманізм?

Поширене наголошування на соціальній сутності людини ігнорує ту 
обставину, що соціальність, тобто істотна залежність функціонування ко-
жної особини від відносин, що існують в організованій певним чином спі-
льноті, до якої вона належить, притаманна багатьом видам тварин. Людину 
вирізняє не соціальність як така, а соціальна пам’ять і соціально значуща 
творчість. У своїй єдності ці специфічно людські функції (та засоби їх реа-
44 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы: пер. с англ. / А. Маслоу. — М. : Смысл, 1999. — 425 с.
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лізації) утворюють культуру, в найширшому розумінні цього поняття. Від-
повідно до окреслених функцій, доречно казати про репродуктивні (їх — 
якщо не йдеться про архаїчне суспільство — часто пов’язують із поняттям 
цивілізації) та творчі складники культури.

У сучасній науці й суспільній практиці поняття культури найчастіше 
співвідносять з тими чи тими спільнотами, зокрема з етносами, суперетно-
сами й субетносами. При всій важливості такого розгляду, ясно, що в куль-
турі, як і скрізь, особливе має розкриватись у єдності із всезагальним, з од-
ного боку, та індивідуальним, з іншого. Як писав Г. С. Костюк, «зрозуміти 
індивідуальне, одиничне можна тільки у такому зв’язку, який веде до за-
гального. З іншого боку, загальне існує лише в особливому (типовому) та 
індивідуальному»45.

З огляду на активність (яка, звичайно, може бути більшою або меншою) 
соціальних спільнот і окремих осіб у культурному просторі, вони постають 
не просто носіями, а суб’єктами культури. Власне, особа (людський індивід, 
якому притаманна культурна якість, — саме цю якість доцільно називати 
особистістю) — це сформований на природній основі людського організму 
(і вже внаслідок цього — хоч і не тільки цього — індивідуально своєрідний) 
автономний (більшою чи меншою мірою) суб’єкт культури. Відповідно, є 
рація розглядати систему якостей тої чи тої особи як суб’єкта культури, 
або, вдаючись до простішого терміна, — особистісну культуру. Особистісна 
культура формується як стихійно, так і завдяки цілеспрямованим впливам 
на особу (які зосереджуються, насамперед, у рамках відповідних соціаль-
них інститутів, зокрема освітніх). При цьому адекватним курсом для спри-
яння становленню особистісної культури (і одним з провідних принципів 
гуманізації освіти) є надання переваги діалогічній стратегії вказаних впли-
вів, у межах якої вони постають складниками (й регуляторами) взаємодії 
повноправних партнерів.

Хибним є поширене у наш час — на рівні як масової, так і елітарної сві-
домості — розчарування в гуманізмі. Водночас немає сумніву, що гуманізм 
потребує оновлення. Один з важливих напрямів останнього — поширення 
гуманістичного принципу конструктивного діалогу на відносини між сві-
тоглядними орієнтаціями, зокрема між гуманістичною й тими, що протя-
гом століть вважались альтернативними їй, а саме: релігійною і природни-
чонауковою. Ці відносини й досі лишаються напруженими, досі віддається 
перевага взаємному викриванню й висміюванню, натомість бракує турботи 
про наведення мостів між згаданими орієнтаціями. Тим часом можливості 
тут досить великі. Зокрема, прагнучи конструктивної взаємодії між прин-
ципами християнської духовності, з одного боку, й гуманізму, з іншого, мо-
жна спертися, наприклад, на концепцію образу Божого в людині за В. В. Зе-
ньковським. «Святі отці, — писав він, — вбачають головний прояв у нас 
образу Божого в розумі й свободі людського духу, — обидві ці властивості 

45 Костюк Г. С. Избр. психологические труды / Г. С. Костюк. — М. : Педагогика, 1988. — С. 84.
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підносять нас над тварним світом і звільняють від його влади»46. Наявність 
тут ліній перетину з гуманістичним світоглядом є очевидною.

Торкаючись, у зв’язку з цим, пристрасно обговорюваної проблеми спів-
відношення духовності й релігійності, підкреслимо, з одного боку, значу-
щість релігійного підґрунтя духовної культури, а з іншого — некоректність 
зведення останньої до культури релігійної47.

Що ж до взаємодії між гуманізмом і науковим (зокрема природничона-
уковим) раціоналізмом, то вона становить головний зміст поняття раціогу-
манізму, про яке йтиметься нижче.

Є загальновизнаним, що вельми істотну якість людини становить воло-
діння розумом і спирання на нього у різних видах діяльності. Розум можна 
визначити як такий тип інтелекту (здатності розв’язувати різноманітні зада-
чі й проблеми з використанням різних пізнавальних процесів включно з ми-
сленням — елементарним чи розвинутим), який відрізняється від інтелекту 
тварин не лише за кількісними параметрами, а й якісно — передусім тим, що 
він є здобутком і рушієм культури. Надалі йтиметься лише про людський 
інтелект, і тому терміни «інтелект» і «розум» вживатимуться як синоніми.

З огляду на сказане, однією з істотних сторін гуманізму природно по-
стає раціоналізм (від лат. ratio — розум), тобто, у найпростішому тлумачен-
ні, цінування розуму і спирання на нього. Відповідно, важливою стороною 
культури, зокрема особистісної, постає інтелектуальна культура, а важли-
вим аспектом виховання — розумове виховання48.

Це дає підстави говорити про раціогуманізм як про форму сучасного гу-
манізму, яка у світоглядному плані наголошує на визнанні інтелектуальної 
культури (що знайшла найповніше втілення у науках — точних і гуманітар-
них — і у філософії) одним із найважливіших здобутків людства, а у плані 
методології людинознавства — наполягає на максимальному використанні 
цього багатства, у його гармонійній взаємодії з іншими складниками куль-
тури, для розширення знань про людину та їх гуманістично орієнтованого 
практичного застосування.

Проголошення гасла раціогуманізму є спробою відповіді на поширене 
в наш час протиставлення раціоналізму й гуманізму, на нинішнє чергове 
(в історичному масштабі), але досить виразне посилення антиінтелектуа-
лістичних настроїв. Їхній нинішній сплеск є, звичайно, не випадковим фе-
номеном, а реакцією на бурхливе зростання механістичних форм інтелекту 
і на їх застосування, яке нехтує віддаленими наслідками (тобто є, по суті, 
бездумним; у латинізованій термінології — ірраціональним), у війнах і під-
готовці до них, у насаджуванні екологічно шкідливих технологій, у корис-
ливому маніпулюванні свідомістю й поведінкою великих мас людей і т. п. 

46 Зеньковский В. В. Об образе Божьем в человеке / В. В. Зеньковский // Вопр. философии. — 2003. — № 12. — 
С. 154. — (Вперше опубліковано 1931 року).

47 Боришевський М. Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку та саморозвитку особистості / М. Й. Боришев-
ський // Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому процесі: Матеріали методологічного 
семінару АПН України 19 березня 2008 р. — К., 2008. — С. 55-63.

48 Сухомлинский В. А. Павлышская средняя школа / В. А. Сухомлинский. — М. : Просвещение, 1979. — 393 с.
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Ці явища стимулюються технократичним мисленням, істотними рисами 
якого є «примат засобу над метою, часткової мети над смислом і загально-
людськими інтересами і цінностями»49. Можна сказати, що в даному разі 
діє дисгармонійний раціоналізм. Проте не варто ототожнювати раціона-
лізм як такий з його недосконалими, дисгармонійними варіантами і на цій 
підставі виправдовувати сучасний антиінтелектуалізм; йому має бути про-
тиставлений гармонійний раціоналізм. Справді, небезпеки, породжені не-
збалансованим інтелектом, можна пом’якшити лише скориставшись інте-
лектом, але гармонійним.

Гармонійність інтелекту передбачає:
а) що він не зводиться до стандартизованих (що легко піддаються форма-

лізації, технологізації, автоматизації) варіантів, відомих як розсудок, а постає 
творчим, готовим до опрацювання суперечностей діалектичним розумом;

б) що він налаштований на якнайповніше та якнайглибше охоплен-
ня світу із доланням часових, просторових і змістових обмежень, а також 
на цілісну духовність, тобто на прилучення до найвищих культурних (бут-
тєвих, за А. Маслоу50) цінностей у їхній єдності;

в) що він становить єдність логічно опрацьовуваних складових та інту-
їтивних, просякнутих емоціями. Відповідно визнання значущості інтуїції 
як обов’язкової складової творчого мислення й гармонійного інтелекту ці-
лком перебуває у річищі раціогуманістичної орієнтації. 

Поняття гармонійного інтелекту може здатися новим. Та чи не відоме 
воно дуже давно під іменем мудрість? До речі, останнім часом посилився 
інтерес до аналізу мудрості у психологічному аспекті51.

Є очевидними небезпеки, які несе раціональність, коли претендує на са-
модостатність, відриваючись від цілісної системи людських цінностей. Але 
так само очевидно, що без раціональності ця система є не просто неповною, 
але приреченою на занепад.

Звичайно, коли досліджуються об’єкти дуже складні, суперечливі, мін-
ливі, до того ж такі, що мають виражені суб’єктні властивості (а саме з цим 
ми зустрічаємось у людинознавстві, передусім у психології), то орієнтува-
тися на ідеал раціональності набагато важче, ніж коли маєш справу з про-
стішими об’єктами. І тому слушною виглядає констатація: «Парадокс нау-
кової психології у тому, що чим більше вона наближається до науковості, 
тим менше вона — про людину»52.

Проте вдумаймось у це твердження. Ступінь «наближення до науково-
сті» (точніше, до наукової раціональності) тут фактично оцінюється за ви-
користовуваними процедурами. Та цього ж недосить! Чи варто визначати 
як «наукову» таку психологію, яка мало каже про свій об’єкт — людину? 

49 Гончаренко С. У. Зміст загальної освіти і її гуманітаризація / С. У. Гончаренко // Неперервна професійна освіта: 
проблеми, пошуки, перспективи / За ред. І. А. Зязюна. — К. : Віпол, 2000. — С. 96.

50 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы: пер. с англ. / А. Маслоу. — М. : Смысл, 1999. — 425 с.
51 Анцыферова Л. И. Мудрость и ее проявления в разные периоды жизни человека / Л. И. Анцыферова // Психол. 

журнал. — 2004. — Т. 25. — № 3. — С. 17-24.
52 Шкуратов В. А. Историческая психология / В. А. Шкуратов. — М. : Смысл, 1997. — С. 45.
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Звичайно, за обсягом аж ніяк не мало, але при цьому обминаючи чи не най-
суттєвіше, інакше кажучи, не розкриваючи належною мірою істини щодо 
неї. Характерний приклад — біхевіористична психологія, яка відмовля-
ється вивчати свідомість і духовне життя людини на тій підставі, що до їх 
пізнання не можна застосувати апробовані в межах цього напряму методи 
дослідження. Тим часом раціоналістична методологія вимагає застосову-
вати (відшукувати або, якщо вони відсутні, створювати) методи, які були б 
адекватні об’єктам, що вивчаються, й не ігнорували їхніх найважливіших 
властивостей.

Зокрема недооцінювання чуттєво-емоційної сфери й безсвідомого пси-
хічного (взагалі — спирання на штучно «раціоналізовану» модель людини, 
брак уваги до ірраціонального в ній) нехтує — хоч попервах це здається 
парадоксальним — принципом раціонального наукового пізнання, який, як 
було щойно нагадано, вимагає передусім адекватності пропонованих моде-
лей. Так само вимогам наукового раціоналізму (і раціогуманізму) не відпо-
відають освітні системи, які фактично спираються на неадекватні моделі 
людини, що знаходить вияв у недостатній увазі до естетичного розвитку 
учнів, нехтуванні особливостями «правопівкульних» дітей і т. п.

Добре відомо (принаймні з часів В. Дільтая), що термін «психологічне 
пізнання» може означати зовсім різні речі. На одному з полюсів — номоте-
тичне фундаментальне дослідження, спрямоване на з’ясування закономір-
ностей функціонування й розвитку психіки. Для отримання висновків, які 
можуть претендувати на достовірність, тут бажано залучити якнайбільше 
інформації та найретельніше її опрацювати. Другий полюс — це ідіографіч-
не вивчення людського індивіда (або радше особи), разом із інтуїтивним 
емпатичним його розумінням, здійснювані в межах практичної роботи з на-
дання йому психологічної допомоги або педагогічної підтримки. Про мак-
симізацію інформації щодо індивіда тут не йдеться; натомість потрібна її 
оптимізація за кількісними та якісними критеріями. Надмірний обсяг ін-
формації небажаний тут не лише тому, що утруднює її швидке опрацюван-
ня; крім того, операції з її отримання й використання можуть порушити 
природність і невимушеність спілкування психолога (чи педагога) та його 
підопічного.

У цьому плані заслуговує на схвалення коментування Б. Г. Матюніним53 
відомої тези К. Д. Ушинського «Якщо педагогіка хоче виховувати людину 
в усіх відношеннях, то вона повинна до того пізнати її теж в усіх відношен-
нях»54. Для оптимальної взаємодії з конкретною дитиною (як і з будь-яким 
суб’єктом) кращим, на думку Матюніна, є гармонійне поєднання знання і не-
знання про неї. При всьому цьому Матюнін чинить цілком доречно, критику-
ючи не Ушинського (який писав про те, що має пізнати педагогіка), а деяких 
сучасних педагогів-дослідників, котрі інтерпретують Ушинського в тому сен-
сі, що вчитель має прагнути того, аби пізнати в усіх відношеннях кожного 

53 Матюнин Б. Г. Нетрадиционная педагогика / Б. Г. Матюнин. — М. : Школа-Пресс, 1994. — 96 с.
54 Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: в 6 т. / К. Д. Ушинский. — М. : Педагогика, 1990. — Т. 5. — С. 15.
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конкретного школяра. Загалом підтримуючи позицію Матюніна, можна вод-
ночас зазначити, що вчителеві не стане на заваді (скажімо, для планування 
педагогічних дій) якнайповніше знання і про конкретну дитину — та лише 
за умови, що він у своїй взаємодії з дитиною зуміє абстрагуватися від усієї ін-
формації, котра може зашкодити беззастережному прийняттю дитини, в дусі 
К. Роджерса, і невимушеному спілкуванню з нею (більше того — «щиро за-
бути» таку інформацію; насправді, звичайно, інформація не забувається, але 
блокується її актуалізація). Утім для реалізації такого підходу потрібен ви-
сокий рівень особистісного розвитку (зокрема духовної культури) педагога, 
його спроможність управляти системою своїх знань55.

У статті «Система принципів раціогуманізму»56 було зроблено спробу 
побудувати певну систему принципів раціогуманізму. Не відтворюючи її 
тут, зупинімося на деяких принципах, додержання яких видається най-
більш важливим у сфері освіти, зокрема педагогічної діяльності.

1. Йдеться передусім про принцип екологізму, трактованого як спрямо-
ваність на збереження умов коеволюції людини і Природи (поняття коево-
люції, запроваджене М. М. Моїсеєвим). Виходячи з незаперечного факту 
перебування усіх мешканців Землі «в одному човні», цей принцип перед-
бачає гармонійне поєднання глобалізму (тобто чіткого усвідомлення гло-
бальних тенденцій і небезпек та здійснення, на базі такого усвідомлення, 
системних дій) і локалізму — поважання і врахування локальних особли-
востей, цінностей та інтересів.

2. Наступний принцип — конструктивізм (активне ставлення до сві-
ту, готовність впливати на нього, керуючись гуманістичними цінностя-
ми) — у поєднанні з реалізмом (поважанням об’єктів такими, якими вони є, 
із притаманними їм закономірностями). Відповідно конструктивні впли-
ви здійснюються насамперед шляхом виявлення позитивних (відповід-
них гуманістичним цінностям) можливостей розвитку об’єкта, значущого 
для суб’єкта діяльності, і наступного регулювання цього розвитку задля 
сприяння реалізації таких можливостей.

Ще раз наголосимо: для того, щоб був реалізований саме конструкти-
візм, а не авантюризм, впливи на ті чи ті об’єкти мають враховувати законо-
мірності їхнього функціонування. Йдеться передусім про об’єкти (про них, 
користуючись поняттям «органічна цілісність», розмірковував іще два сто-
ліття тому Й. В. Ґете), яким притаманні власні закономірності функціону-
вання й розвитку, до того ж дещо специфічні для кожного окремого такого 
об’єкта. До об’єктів окресленого типу належать і природна екосистема, і 
дитина, яку навчає й виховує педагог, і соціум, у межах якого він живе і 
працює.

Складовою конструктивістського світогляду є переважна орієнтація 
свідомості й діяльності на майбутнє. Як каже Ліна Костенко, орієнтуватися 

55 Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл. — Вид. 2-ге, 
доповнене. — Житомир : Вид-во «Волинь», 2008. — § 1.3, 4.6.

56 Балл Г. О. Система принципів раціогуманізму / Г. О. Балл // Психологія і суспільство. — 2011. — № 4. — С. 16-32.
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треба передусім на те, «щоб не минуле формувало сучасний тип українця, 
а щоб сучасний українець був здатний формувати майбутнє»57.

Із ідеєю поєднання реалізму й конструктивізму узгоджується обстоюва-
ний Г. С. Костюком і С. Д. Максименком принцип сполучальності педаго-
гічних впливів із внутрішніми закономірностями особистісного розвитку: 
«ми повинні дати змогу особистості… вільно функціонувати і розвиватися 
за власними законами»; водночас їй надаються «природні й соціальні мож-
ливості»58 для найсприятливіших варіантів реалізації цих законів.

3. Настанова на поєднання реалізму й конструктивізму знаходить кон-
кретизацію у низці похідних принципів. Це, насамперед, принцип орієнто-
ваності на культуру, який заохочує спирання на культуру і підтримку її 
гармонійного розвитку. При цьому не слід забувати про внутрішні супереч-
ності культури: вона містить і компоненти, які заважають її гармонійному 
розвиткові; тож їх бажано обмежувати, пам’ятаючи, одначе, що «боротьба з 
поганим має виражатися передусім в утвердженні цінного, збагачувально-
го, прекрасного»59.

Культура, у єдності її репродуктивних і творчих складових, існує у різ-
них модусах: а) всезагальному (загальнолюдському); б) особливих (зок-
рема, етнічних, суперетнічних, субетнічних, а також притаманних профе-
сійним, віковим, гендерним та іншим компонентам соціуму — включно з 
малими групами, наприклад сім’ями); в) індивідуальних (особистісних). 
Принцип орієнтованості на культуру охоплює всі вказані типи її модусів і 
передбачає налаштування на їхнє гармонійне узгоджування.

Трохи зупинімося на професійній культурі (детальніше див.60). Як ві-
домо, нині слушно надають великої ваги професійній компетентності пра-
цівників, тобто володінню кожним із них системою знань, умінь і навичок, 
достатньою для успішного розв’язання того кола трудових задач, яке від-
повідає його поточним і передбачуваним на найближче майбутнє функціо-
нальним обов’язкам. Що ж до професійної культури, то вона містить у собі 
професійну компетентність, але до неї не зводиться. У першому наближенні 
можна пов’язати професійну компетентність із цивілізаційною складовою 
професійної культури. Складниками професійної культури особи, які вихо-
дять за межі її професійної компетентності (або, краще сказати, не обов’яз-
ково охоплюються нею), є, по-перше, психологічні засоби творчої діяльності 
(потрібні для неї мисленнєві стратегії, трансльовані у спілкуванні професі-
оналів так звані особистісні знання, професійна інтуїція) і, по-друге, профе-
сійно значущі компоненти ціннісно-мотиваційної сфери й самосвідомості, 
розвинені на рівні, який дозволяє говорити про духовність професіонала.

57 Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф / Л. Костенко // Освіта і управління. — 2004. — 
№ 2. — С. 38.

58 Максименко С. Д. Метод дослідження особистості / С. Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робо-
та. — 2004. — № 7. — С. 6.

59  Мень А. Трудный путь к диалогу / А. Мень. — М. : Радуга, 1992. — С. 92.
60 Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл. — Вид. 2-ге, 
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Сказане стосується, зокрема, педагогічних професій. Важливим склад-
ником професійної компетентності та професійної культури педагога є 
володіння педагогічними технологіями. Проте воно становить цивіліза-
ційну основу, потрібну, але недостатню для педагога, для становлення його 
професійної культури. За І. А. Зязюном, «педагог-професіонал не може 
відбутися без оволодіння педагогічними технологіями — прийомами, спо-
собами, операціями, оформленими для трансляції, як і не може відбутися 
без творчого підходу до використання педагогічних технологій…»61.

Духовність професіонала знаходить вияв передусім у максимально-
му спрямуванні його здатностей (включно із творчими можливостями) 
на реалізацію притаманної відповідній професії провідної цінності або, 
кажучи іншими словами, провідного нормативного смислу62. «Кожна про-
фесія, — пише Ф. Ю. Василюк, — знаходить виправдання, у кінцевому ра-
хунку, у якійсь вищій цінності, і стосовно цієї цінності вона має насамперед 
орієнтуватися. Юриспруденція слугує справедливості, наука — істині, ми-
стецтво — красі»63. Що ж до педагога, то притаманний йому провідний нор-
мативний смисл пов’язаний із налаштованістю на педагогічну комунікацію 
(поняття, детально опрацьоване С. О. Мусатовим), тобто на передавання 
іншим людям, насамперед молодшим, свого досвіду, своїх почуттів, пере-
конань тощо — взагалі, свого «внутрішнього буття».

Слід мати на увазі, що функція педагогічної комунікації (так само як 
і функції, представлені у згаданих Ф. Ю. Василюком «вищих цінностях» 
юриста, вченого, митця) має для людства всезагальне значення і реалізу-
ється не тільки її професійними носіями. У їхній діяльності вона знахо-
дить найяскравіший вияв і найповніше інструментальне забезпечення. З 
огляду на сказане, варто звернути увагу на сутнісний зв’язок (важливий 
для уточнення цілей загальної та професійної освіти) між професійною 
культурою працівників різних фахів та їхньою психологічною культурою, 
яка може розглядатися й безвідносно до професії (детальніше див. 64). 
Йдеться про прагнення до того, щоб до пізнання об’єктивного стану речей 
будь-хто підходив (наскільки це можливо) як вчений, до творчого фанта-
зування — як митець, до організації діяльності (своєї та інших осіб) — як 
менеджер і т. п.

4. Потреба в узгодженій реалізації обох забезпечуваних культурою 
функцій людського буття відображається у принципі поєднування збере-
ження і оновлення. 

Поза сумнівом, безперервне оновлення становить одну із сутнісних 
властивостей людської культури. Та воно має поєднуватись із додержан-

61 Зязюн І. А. Філософія педагогічної діяльності у професійній освіті / І. Зязюн // Діалог культур: Україна у світово-
му контексті: Філософія освіти: зб. наук. праць. — Львів : Сполом, 2002. — Вип. 8. — С. 13. 

62 Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах): вид. 2-ге, доповнене / 
Г. О. Балл. — Житомир : Вид-во «Волинь», 2008. — 232 с.

63 Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии / Ф. Е. Василюк. — М. : МГППУ; Смысл, 2003. — С. 46.
64 Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл. — Вид. 2-ге, 

доповнене. — Житомир : Вид-во «Волинь», 2008. — 232 с.
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ням традицій, трактованих як основні культурні патерни, які, стабілізуючи 
культурну систему, забезпечують надійність її функціонування.

5. До принципу орієнтованості на культуру органічно прилягає прин-
цип орієнтованості на особу як носія індивідуального модусу культури. 
До речі, видається доцільним розрізняти категорії особи (англ. person) і 
особистості (англ. personality). При цьому перша категорія характеризує 
цілісного людського індивіда, а друга зосереджується на його соціокультур-
них функціях.

Принцип орієнтованості на особу передбачає спрямованість (у реа-
лізації якої гуманістично налаштовані педагоги й психологи — а також 
і система освіти загалом — покликані підтримувати своїх підопічних): 
а) на шанування і гармонійне вдосконалювання особи у єдності її фізич-
них, психологічних і духовних властивостей, забезпечення її повноцінно-
го функціонування (згадаймо запроваджене К. Роджерсом поняття «fully 
functioning person», тобто «особа, яка повністю функціонує»); б) на підви-
щення рівня її власне особистісного розвитку, який знаходить вияв у дедалі 
повнішій і органічнішій реалізації особи у культурі — не лише як носія, а й 
як суб’єкта останньої.

Важливою складовою особистісного розвитку учня і водночас чинни-
ком цього розвитку є поступове підвищення ролі, яку відіграє у його детер-
мінації власна активність учня, реалізація його суб’єктних властивостей. 
На сприяння такому підвищенню спрямовує свої зусилля гуманістично 
налаштований педагог.

6. Похідним від принципу 2 щодо поєднання реалізму й конструктивіз-
му є також — з огляду на всеосяжну суперечливість буття — принцип вра-
хування й гармонізаційного опрацювання суперечностей.

У характеристиці категорії гармонії приєднаймося до позиції, за якою 
гармонійною є система, де «усі елементи, аспекти і прояви… внутрішньо 
збалансовані між собою, утворюючи досконалість цілісності»65. Застосо-
вуючи це визначення до людської особи як системи, наголосимо на таких 
сторонах її гармонійності, як:

різнобічність (що знаходить вияв, зокрема, у прилученні особи до різ-
них сфер діяльності та, взагалі, взаємодії з навколишнім світом). 
Ідея різнобічного розвитку особи є послабленим (й завдяки цьому 
придатнішим для практичного впровадження) варіантом вельми по-
пулярного свого часу гасла її «всебічного розвитку». Нинішня кри-
тика цього гасла як утопічного, слушна за його розгляду в контексті 
принципово досяжних психологічних чи педагогічних цілей, ігнорує 
його цінність як ідеалу, котрий налаштовує на якнайповніше прилу-
чення кожної особи до цілісної людської культури;

65 Можейко М. А. Гармония / М. А. Можейко // Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. ред. 
и сост. А. А. Грицанов. — М. : АСТ; Мн. : Харвест, Современный литератор, 2001. — С. 201-202.

 Див. також: Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології / В. В. Рибалка. — К. : Ніка-центр, 2003. — 
204 с.
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взаємна відповідність її підсистем (зокрема описуваних О. Ф. Ла-
зурським66 за допомогою понять «ендопсихіка» і «екзопсихіка»);
цілісність (згадана у наведеному вище визначенні), яка знаходить 
яскравий вияв у «тісному, органічному зв’язку властивих даній лю-
дині здібностей, об’єднаних навколо одного спільного центру» — 
пов’язаного найчастіше з «головною справою,… основним завданням 
життя цієї людини»67.

Прагнучи до гармонійності, слід водночас брати до уваги, що рушій-
ною силою розвитку системи (зокрема особи) є притаманні їй внутрішні 
суперечності, тобто дисгармонії. І лише коли деяку міру дисгармонійності 
(ту, за якої зберігається цілісність системи) перевищено, можливості гар-
монійного розвитку блокуються, а процес і результати розвитку набувають 
дисгармонійної, збоченої форми. Широко відомий приклад становлять тут 
розрізнювані А. Адлером почуття меншовартості (нормальний для дитячо-
го віку й навіть потрібний для особистісного розвитку феномен) і небезпе-
чний комплекс меншовартості.

Гармонізаційне опрацювання суперечностей є потрібним для успішно-
го функціонування й розвитку найрізноманітніших систем, що функціону-
ють у складі людської культури (зокрема освіти як однієї з найважливіших 
таких систем). Суперечності зумовлені тут насамперед принциповою по-
двійністю головних функцій культури, якими (див. вище) є забезпечення, 
по-перше, соціальної пам’яті і, по-друге, соціально значущої творчості. Тож 
є важливим, аби у цілях і формах освіти, у змісті й методах навчання, у ді-
яльності педагогів знаходила вияв турбота про стимулювання в особистіс-
ному становленні учнів обох тенденцій, у їхньому гармонійному поєднанні. 
До того ж треба враховувати і бажано зміцнювати не лише поєднання, а й 
взаємопроникнення вказаних тенденцій. У даному контексті є важливим 
опанування учнями й студентами стратегій творчої діяльності68.

У сфері освіти (як і в інших сферах) обговорюваний принцип знаходить 
вияв у турботі про наявність в особи та у її середовищі каналів безконф-
ліктного (чи принаймні малоконфліктного) розв’язування суперечностей. 
Порівняно легко надавати такі канали здатна, зокрема, позашкільна освіта 
завдяки набагато меншій, порівняно зі школою, жорсткістю нормативної 
регуляції її функціонування.

7. Принцип врахування й гармонізаційного опрацювання суперечнос-
тей отримує конкретизацію у принципі гармонійного раціоналізму, акцен-
тування якого й визначає, власне, специфіку раціогуманізму як форми су-
часного гуманізму. Зміст цього принципу був викладений вище, тож немає 
потреби повторюватись.

66 Лазурский А. Ф. Классификация личностей / А. Ф. Лазурский // Под ред. М. Я. Басова и В. Н. Мясищева. — Изд. 
3-е, перераб. — Л. : Госиздат, 1924. — 290 с.

67 Там само. — С. 59-60.
68 Моляко В. А. Психология решения школьниками творческих задач / В. А. Моляко. — К. : Рад. школа, 1983. — 96 с.
 Див. також: Моляко В. О. Психологія творчості — нова парадигма дослідження конструктивної діяльності людини 

/ В. О. Моляко // Практичена психологія та соц. робота. — 2004. — № 8. — С. 1-4.
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8. Принцип моральності передбачає заохочення такої поведінки інди-
відуальних і колективних суб’єктів, у мотивуванні якої відіграють істотну 
роль відповідні визначальним цінностям культури норми людського спів-
життя — моральні норми у найширшому сенсі.

Предметом дискусій часто постає співвідношення моральності й духов-
ності. Ми приєднуємося до трактування духовності у найширшому сенсі — 
як «співвіднесеності з якимсь більш високим виміром буття»69, а у конкрет-
нішому, психологізованому — як людської якості, що «характеризується 
ціннісним усвідомленням буттєвої єдності та спрямованістю особистості 
на реалізацію у взаєминах і поведінці ідеалів Краси, Добра та Істини»70. 
Тож моральність, як спрямованість на Добро, становить ядро духовності. 
Як зазначає М. Й. Боришевський, «чим тісніше пов’язаний зміст ціннісних 
орієнтацій з моральністю, з категорією добра, тим вищим є рівень духо-
вності»71. За Ю. А. Шрейдером, «лише моральна досконалість [в оригіна-
лі — «нравственное совершенство» — авт.] надає сенсу всім іншим видам 
досконалості й дозволяє обґрунтувати розумний вибір між окремими бла-
гами»72.

Разом із тим слід підкреслити не лише духовну, а й прагматичну цін-
ність моральних норм. Адже, узагальнюючи різнобічний людський досвід, 
вони допомагають обійти труднощі конкретного встановлення «справж-
ніх» інтересів суб’єктів соціальної взаємодії та знайти прийнятні способи 
дій у ситуаціях з високим ступенем невизначеності.

Зупинімось тепер на розрізненні (у житті, звичайно, переплетених) 
двох типів моральних норм в окресленому вище широкому розумінні:

а) норми соціальної моралі — панівні у межах тої чи тої спільноти (вели-
кої чи малої) соціальні уявлення щодо поведінки людей (передусім членів 
цієї спільноти), яка є обов’язковою, бажаною, допустимою, небажаною або 
забороненою у різноманітних соціальних ситуаціях. Оскільки кожна осо-
ба практично завжди входить одночасно до різних спільнот і орієнтується 
на різні референтні спільноти, то, відповідно, перебуває під впливом різних 
систем моральних норм, які нерідко багато в чому суперечать одна одній. 
Наприклад, на школяра діють і норми, пропаговані батьками й педагогами, 
і ті, що домінують у підлітковій субкультурі, і ті, що найбільше заохочують-
ся телевізійною продукцією. Часом той самий школяр наче розривається 
між відповідними варіантами моралі, і педагог має зважати на це;

б) норми особистісної моральності (рос. нравственности). Особистіс-
на моральність функціонує як індивідуалізоване (і щодо суб’єкта вчинків, 

69 Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности: сб. статей: пер. с нем. / А. Лэнгле. — 2-е 
изд. — М. : Генезис, 2008. — С. 147.

70 Помиткін Е. О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді: автореферат дис. … 
доктора психол. наук / Е. О. Помиткін. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. — С. 9.

71 Боришевський М. Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку та саморозвитку особистості / М. Й. Боришевсь-
кий // Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому процесі: матеріали методологічного семі-
нару АПН України 19 березня 2008 р. — К., 2008. — С. 57.

72 Шрейдер Ю. А. Этика: введение в предмет / Ю. А. Шрейдер. — М. : Текст, 1998. — С. 172.
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і щодо ситуації їх здійснення) і водночас синтетичне втілення наявних 
у культурі (а, може, якоюсь мірою модифікованих особою) принципів ре-
гулювання соціальної поведінки.

Соціальна мораль є втіленням особливих (етнічних, професійних тощо) 
модусів культури, особистісна ж моральність — втіленням індивідуально-
го модусу. Суб’єктивно вимоги особистісної моральності відчуваються як 
голос сумління (релігійною людиною — як голос Бога в душі). Натомість 
для людини, яка усвідомлює, що порушила значущі для неї норми соціаль-
ної моралі, є характерним почуття сорому.

Шанування особою прийнятих нею норм соціальної моралі та її готов-
ність додержувати їх попри усі труднощі й небезпеки відображаються у по-
нятті «честь», а цінування й безкомпромісне додержання вироблених і час-
то вистражданих нею норм особистісної моральності — у понятті «гідність». 
В. В. Рибалка слушно відзначає спорідненість і тісний зв’язок описуваних 
цими поняттями особистісних утворень як складників аксіологічної само-
свідомості. Водночас він звертає увагу на відмінність між вказаними утво-
реннями: у понятті «честь» «відображається, головним чином, цінність 
особистості у соціально-психологічному плані (цінність її ролей, статусів, 
позицій, авторитету, репутації, іміджу тощо)», у понятті ж «гідність» пере-
важно знаходить вияв усвідомлення «самоцінності» своїх властивостей73.

Слід підкреслити, що поняттєва диференціація засобів регулювання 
соціальної поведінки (двох розглянутих типів моральних норм, а також 
правових норм) не повинна гальмувати їх сполучування, спрямованого 
на реалізацію гуманістичних цінностей (у ньому знаходить вияв гармоні-
заційне опрацювання суперечностей). Відповідно акценти — і у вихованні, 
і у плануванні особою власної поведінки, і у творенні й застосуванні пра-
вових норм, і у зусиллях щодо вдосконалення суспільної моралі — мають 
ставитися не на виборі між різними типами норм, а на їх узгоджуванні. 
Проте за необхідності вибору (коли, наприклад, під безпосередню загрозу 
потрапляють людські життя; такий вибір моделюється у відомих дилемах 
Л. Колберґа74) людина з розвиненою моральною свідомістю схильна від-
давати перевагу вимогам особистісної моральності, відповідним загально-
людським гуманістичним цінностям.

9. Наступні принципи виходять із необхідності — для будь-кого, хто, 
керуючись гуманістичними настановами, працює з людьми та їхніми спі-
льнотами, — зважати на особливості суб’єктних характеристик учасників 
взаємодії.

Вельми важливим є, зокрема, принцип поваги до партнера (партне-
ром називатимемо суб’єкта — індивідуального чи колективного, — з яким 
відбувається гуманістично зорієнтована взаємодія), до його якостей як 
органічної цілісності (зокрема, коли йдеться про особу, до її індивідуаль-

73 Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології / В. В. Рибалка. — К. : Ніка Центр, 2003. — С. 56.
74 Анцыферова Л. И. Связь морального сознания с нравственным поведением человека (по материалам исследова-

ний Лоуренса Колберга и его школы) / Л. И. Анцыферова // Психол. журнал. — 1999. — Т. 20. — № 3. — С. 5-17.
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них особливостей, передусім стійких) і власне як суб’єкта, до його честі 
й гідності. Цей принцип передбачає щире визнання того, що інтереси й 
прагнення партнера не менш важливі, його думки не менш цікаві й цінні, 
ніж мої (наші). Найяскравіші зразки застосування цього принципу можна 
знайти, мабуть, у сфері педагогіки. Тут варто послатися на Л. М. Толстого 
(згадаймо: «Кому в кого навчатися писати: селянським дітям у нас чи нам 
у селянських дітей?»), на Я. Корчака («Як любити дітей? — запитував він 
і відповідав, — повною мірою поважаючи їх»), на І. О. Синицю (який вба-
чав сутність педагогічного такту в підході до розв’язання конфліктної пе-
дагогічної ситуації з урахуванням її бачення усіма учасниками, а не просто 
у «м’якому» зовнішньому оформленні педагогічних дій). Не варто забува-
ти і про такий аспект даного принципу, як повага до таємниці партнера, 
зокрема й школяра.75

10. Попередній принцип у поєднанні із принципом 2 вимагає прийнят-
тя партнера таким, яким він є, і водночас орієнтації на найвищі досягнення 
партнера (реальні та потенційні), на перспективу, що відкривається перед 
ним. Такий підхід апробований у гуманістичній психології та педагогіці, де 
він відіграє принципову роль. Адже внаслідок орієнтації на найкращі потен-
ції підопічної особи, ймовірність їх реалізації набагато зростає — має місце 
так званий парадокс гуманістичної атрибуції76.

У разі яскраво вираженого таланту, слушність зазначеного підходу оче-
видна. Та не менш важливим є він, скажімо, і щодо дітей із сенсорними або 
розумовими аномаліями: психологічно обґрунтована індивідуалізована ро-
бота з ними дозволяє виявити й активізувати парадоксальну, на перший 
погляд, позитивну роль дефекту (насамперед як додаткового джерела мо-
тивації учіння, про що писав свого часу Л. С. Виготський) і використати цю 
роль в інтересах розвитку дитини.

11. Повага до партнера, його прийняття, орієнтація на перспективу, що 
відкривається перед ним, передбачають — у межах гуманістично зорієнто-
ваної взаємодії суб’єктів — принципово таке саме ставлення до самого себе 
(коротко кажучи: повагу до себе). Цей принцип також глибоко розробле-
ний у гуманістичній психології. За А. Маслоу, однією з головних перешкод 
на шляху особистісного зростання є «комплекс Йони» (йдеться про Йону, 
котрий, за Біблією, злякався місії, покладеної на нього Богом). Так само 
люди, як правило, бояться своїх найвищих можливостей і тому рідко реа-
лізують їх. Крім того, відбувається проекція за механізмом психологічного 
захисту недостатньої поваги до себе — на оточуючих, із сумними наслідка-
ми для міжособових відносин.

12. Повага до суб’єктів, з якими відбувається взаємодія, знаходить, окрім 
іншого, конкретизацію у принципі толерантності, який запобігає догматич-
ній абсолютизації одних позицій та поглядів і абсолютному, огульному запе-

75 Матюнин Б. Г. Нетрадиционная педагогика / Б. Г. Матюнин. — М. : Школа-Пресс, 1994. — 96 с.
76 Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл. — Вид. 2-ге, 
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реченню інших, протистоїть стереотипам, за якими шляхетні мотиви поведін-
ки радо приписуються лише «своїм», тоді як «чужим» — низькі. Водночас 
гуманістично трактована толерантність зовсім не тотожна байдужості щодо 
будь-яких поглядів і дій, тим паче не означає упокорення перед злом.

Для конкретизації принципу толерантності, яка виключала би потуран-
ня злу, доцільно скористатися відомим логічним засобом — категорією пре-
зумпції. Її суть — у прийнятті суб’єктами соціальної взаємодії якоїсь потен-
ційно всезагальної норми, відхилення від якої при необхідності допустимі, 
але щоразу вимагають обґрунтування. Найвідоміший приклад презумпції, 
прийнятої у відкритих (і тих, що претендують на відкритість) суспільст-
вах, — це презумпція невинності у кримінальному праві: людина вважаєть-
ся невинною, якщо й поки її не визнав винною суд у встановленому зако-
ном порядку. Подібно до цього адекватною експлікацією (уточнювальним 
розкриттям) гуманістично трактованого поняття толерантності варто вва-
жати презумпцію прийнятності — принцип, за яким саме неприйняття тих 
чи тих проявів потребує обґрунтування. Точніше кажучи, висунута парт-
нером ідея принаймні приймається до обговорення, його вчинок принай-
мні не відкидається як неприпустимий, поки і оскільки не обґрунтовано їх 
неприйнятність з точки зору норм, що їх визнають усі учасники взаємодії 
(наприклад, у науковій дискусії до числа таких норм належить вимога ра-
ціонального (теоретичного чи емпіричного) обґрунтування тверджень, які 
претендують на істинність).

13. Слушно звертають увагу на те, що толерантність становить, так би 
мовити, «умову мирного співіснування», для розвитку ж (індивідуального 
й суспільного) потрібен діалог. Тож ідею повноцінного врахування суб’єкт-
ності учасників взаємодії розвиває принцип діалогізму, суть якого у допов-
ненні толерантності заохоченням розгортання між носіями різних пози-
цій діалогів, трактованих як процеси змістової взаємодії, здатні привести 
до нових, творчих рішень.

Сказане стосується, зокрема, освітнього процесу, де бажано, щоб до діа-
логів (точніше, квазідіалогів) залучалися не лише його безпосередні учас-
ники, а й автори й герої творів культури (як це робиться у Школі діалогу 
культур77). Підкреслимо також значущість того, щоб діалог, який розгорта-
ється на навчальному занятті, «зрештою переростав у діалог учня із самим 
собою»78 і щоб сам принцип діалогізму став особистісно значущим для учня 
й дедалі більшою мірою визначав його мислення й поведінку.

Діалог в обговорюваному сенсі передбачає «і виклад своєї позиції, і 
вміння подумки стати на бік опонента і, зозумівши його логіку, по-новому 
поглянути на свої аргументи, підкоректувати їх і перейти на новий рівень 
обговорення проблеми»79. Водночас окреслений у цьому формулюванні ко-
77 Школа диалога культур: Идеи. Опыт. Проблемы / Под общ. ред. В. С. Библера. — Кемерово : Алеф, 1993. — 416 с.
78 Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — 

К. : Вища школа, 1997. — 349 с.
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гнітивний аспект парадигми діалогу не вичерпує, за всієї його важливості, 
її змісту, але має бути пов’язаний із ціннісно-мотиваційним аспектом. У ра-
мках філософського аналізу діалогу опрацьовано ідею, за якою «ставлення 
до Іншого базується на тому, щоб завжди бачити в ньому Ближнього»80. 
Поширення цієї ідеї на відносини «між різними країнами, культурами, ре-
лігіями, етнічними й соціальними групами вказує на можливість виходу із 
глухого кута, в якому опинилось сучасне людство» 81.

14. Передумовою успішного розгортання діалогів слугує додержання 
ще одного принципу. Йдеться про принцип згоди, або конкордантності (від 
фр. сoncordance), який передбачає згоду учасників діалогу щодо прийнят-
них для них базових цінностей, цілей, знань, норм спілкування. Скажімо, 
в основу наукової дискусії має бути явно чи неявно покладена певна нор-
мативна база — система методологічних настанов, теоретичних положень і 
фактичних відомостей, яку приймають усі дискутанти (коли ж хтось із них 
не згоден з якимось із компонентів цієї системи, то про таку незгоду він має 
сповістити партнерів; отже, цей компонент вилучається з нормативної бази 
й може стати одним з предметів дискусії).

15. Подальшу конкретизацію умов гуманістично зорієнтованої взаємо-
дії суб’єктів забезпечує принцип медіаційності, який обґрунтовується на-
ступним чином. Позитивним, порівняно із ворожнечею (ба навіть із толе-
рантністю, коли вона не спонукає до взаємодії), є сам факт ведення діалогу. 
Водночас турбота про плідність діалогу привертає увагу до когнітивних 
механізмів, здатних її забезпечити. З огляду на те, що діалог є потрібним 
тоді, коли вихідні змісти, обстоювані його учасниками, якось відрізняють-
ся один від одного, — виникає потреба у медіаційному опрацюванні цих 
змістів. Воно передбачає знайдення й використання опосередкувальних 
ланок (медіаторів), які дозволили б змістам, обстоюваним учасниками діа-
логу (за необхідності так чи інакше модифікованим), постати компонента-
ми цілісної системи, прийнятної для вказаних учасників (бодай як основа 
для подальших діалогів).

В ідеологічній сфері життя українського суспільства важливим медіа-
тором, відповідно до концепції дворівневої структури простору політичних 
ідеологій82, мала б слугувати гуманістично й патріотично зорієнтована об’єд-
нувальна (інтегративна) ідеологія, яка, будучи сферою ідейного консенсу-
су основних суспільних і політичних сил країни, була покладена в основу 
державної політики, а також освіти й виховання дітей і молоді. На відміну 
від тоталітарної, об’єднувальна ідеологія має бути антидогматичною й допо-
внюватися в житті суспільства специфічними ідеологіями другого рівня. Їх 
обирають окремі спільноти (що самовизначаються за різними критеріями) 
відповідно до своїх інтересів, уподобань і традицій, але не заперечуючи при 
80 Иванов В. В. Гуманитарные науки и будущее современной цивилизации / В. В. Иванов // Обществ. науки и совре-
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82 Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах): вид. 2-ге, доповнене / 

Г. О. Балл. — Житомир : Вид-во «Волинь», 2008. — § 1.4.



46

цьому основних положень об’єднувальної ідеології. За М. Михальченком, 
«інтегративна ідеологія виявиться дієвою, якщо поєднає ідеологічний плю-
ралізм і загальну національно-цивілізаційну ідею»83.

Поряд із логічно опрацьовуваним медіатором — об’єднувальною ідео-
логією, важливим чинником зміцнення єдності української політичної на-
ції має бути інтуїтивний медіатор — любов до України (згадаймо сказане 
раніше про єдність логічно опрацьовуваних та інтуїтивних складових як 
про одну з визначальних рис гармонійного інтелекту). Тож, дбаючи серед 
іншого про якнайповніше впровадження української мови і україномо-
вної культури в усі сфери суспільного життя84, слід спиратися передусім 
не на примус і острах покарання, а на психологічний механізм підкріплен-
ня бажаної поведінки позитивними емоціями — починаючи із захоплення 
малої дитини принадливими казковими персонажами, і до почуття щиро-
го шанування державної мови як одного із символів національної гідності 
(почуття, цілком доступного й для громадян, які віддають перевагу спілку-
ванню іншою мовою).

16. Важливе місце у системі принципів раціогуманізму посідає вже зга-
даний вище принцип неконфронтаційної солідарності. Мається на увазі 
така відданість особи певній спільноті (етнічній, релігійній, професійній, 
напряму в політиці, світогляді, науці, мистецтві тощо), яка не передбачає 
агресивної конфронтації з іншими спільнотами. Тут стане у пригоді модель, 
за якою: а) вказана спільнота перебуває у взаємозбагачувальному діалозі 
з іншими спільнотами; б) згадана особа впевнена: по-перше, у значущості 
«голосу» своєї спільноти у цьому діалозі (проте не в тому, що лише її «го-
лос» має звучати); по-друге, у тому, що саме вона, ця особа, здатна й пови-
нна додати сили до того «голосу» (бо він є рідним для неї, хоч вона готова 
слухати й інші «голоси») і збагатити його своєю індивідуальністю.

17. На завершення торкнімося того принципу раціогуманізму, який 
стверджує значущість категорії ідеалу для людинознавчої науки й суспіль-
ної (зокрема освітньої) практики. Всупереч уявленням романтиків-макси-
малістів, з одного боку, і циніків, з іншого, нездійсненність ідеалу у його 
абсолютному вимірі (йдеться, наприклад, про ідеал соціальної справедли-
вості або про ідеал осягнення істини, або про згаданий у п. 6 ідеал всебічно-
го особистісного розвитку) не позбавляє такий ідеал значущості — соціаль-
ної, психологічної й педагогічної — та не виключає успіхів у наближенні 
до нього. За М. М. Рубінштейном, педагогіка — це «теорія про шлях до іде-
алу»85. Саме на послідовне наближення у реальному недосконалому світі 
до шляхетних ідеалів налаштовують своїх учнів педагоги, які належним 
чином прилучилися до духовної культури.

83 Михальченко М. Чи можлива інтегративна ідеологія в Україні? / М. Михальченко // Соціологія: теорія, методи, 
маркетинг. — 1998. — № 6. — С. 195-199.

84 Балл Г. О. Соціально-психологічні засади обґрунтування мовної політики в Україні / Г. О. Балл, В. Л. Зливков // 
Практична психологія та соціальна робота. — 2008. — № 4. — С. 1-9.

85 Рубинштейн М. М. Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой / М. М. Рубинштейн. — М. : 
Книгоиздательство К. И. Тихомирова, 1913. — С. 86.



47

Розділ 2. ДІАГНОСТИКА РІВНЯ РОЗВИТКУ 
СКЛАДОВИХ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ 
ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

2.1. Розвиток самосвідомості як складової духовної культури 
педагогічного персоналу: психологічні особливості 
(М. В. Бастун)

Конкретизація теми нашого дослідження — роль самосвідомості осо-
бистості у формуванні духовної культури педагога — вимагає уточнення 
як методологічних принципів, так і практичних засад дослідження психо-
логічного аспекту розвитку духовної культури педагогічного персоналу. І 
філософами, і психологами неодноразово вказувалося на тісний зв’язок, 
що існує між духовністю, свідомістю та самосвідомістю. Можна говорити 
про діалектичний характер цього зв’язку: з одного боку, самосвідомість є 
механізмом духовного розвитку, умовою зростання духовності, з іншо-
го — зростання рівня самосвідомості є результатом та наслідком духовного 
зростання особистості.

Проблеми духовності привертали увагу багатьох видатних мислителів, 
причому вони особливо відмічали роль самосвідомості у розвитку духовнос-
ті особистості. Зокрема, Г. В. Ф. Гегель характеризував процес духовного роз-
витку як процес зростання самосвідомості особистості1. Проблеми зв’язку 
духовності та мови розробляв В. фон Гумбольдт. Про здійснення духовної 
сили спочатку у формі розумної свідомості писав В. С. Соловйов. З розвит-
ком свідомості пов’язував також еволюційний розвиток Т. де Шарден.

Щодо духовної культури як аспекту духовності, можна зазначити знову 
ж таки дослідження В. Гумбольдта, котрий визначав останню як результат 
співтворчості духовної сили, котра лежить за межами пізнання і особистих 
зусиль окремих індивідів. Цій проблемі присвячували свої праці О. Мень, 
В. А. Бачинін, Е. І. Артамонова, Н. В. Іпполітова, Н. А. Романенко, Н. А. Ко-
рякіна, Г. В. Тимощук та ін.

Згідно з прийнятою у сучасній психології тривимірній поетапно кон-
кретизованій моделі особистості (В. В. Рибалка), самосвідомість є однією 
з підструктур соціально-психолого-індивідуального виміру особистості. 
Тому дослідження ролі самосвідомості у становленні та розвитку духовної 
культури особистості є необхідною умовою для складання цілісної науко-
вої картини розвитку духовної культури педагогічних працівників.

Аналіз філософської та психологічної літератури показує, що свідо-
мість і самосвідомість особистості мають принципово діалогічний харак-
тер. Усвідомлення свого «Я» як окремого щодо інших можливе лише у разі 
звертання до «Іншого», розбудови діалогових стосунків із ним (М. М. Бах-
тін, В. С. Біблер). Тому одним із важливих аспектів розробки програм та 

1  Гегель Г. В. Феноменология духа: собр. соч. в 14-ти т. / Г. В. Гегель. — М. : Соцэкгиз, 1959. — Т. 4. — 440 с.
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методів розвитку духовної культури педагогічного персоналу ми вважаємо 
розробку діалогових методів розвитку самосвідомості особистості.

Існує декілька сотень визначень поняття «духовна культура» (за деяки-
ми оцін ками, понад 500). Відповідно розуміння цього поняття різними авто-
рами також відрізняються, причому кожен дослідник робить акцент на пев-
ному аспекті цього явища. Беручи до уваги особливу значущість у контексті 
теми нашого дослідження аксіологічного аспекту, ми зупинились на розу-
мінні духовної культури як на якості особистості, що визначає переважання 
у її житті духовних цінностей і її включеність у процеси духовного життя 
спільноти (народу, людства), позицію відповідального суб’єкта культури.

Специфіка духовної культури педагога, на нашу думку, полягає у тій ролі, 
яку він відіграє у процесі трансляції та відтворення духовної культури в сус-
пільстві. Є підстави вважати, що особливо зараз, у зв’язку зі зменшенням 
ролі сім’ї у суспільстві, питома вага школи як інституту трансляції культур-
них цінностей значно зростає. Особистість педагога, його свідомість ста-
ють точкою фокусу, в якій концентруються духовні надбання та культурні 
цінності народу й людства (мистецтво, наука, етика та естетика, родинні 
цінності та ін.), у подальшому втілюючись у проявах (аспектах, сторонах) 
духовної культури як самого педагога, так і його вихованців. Тому велико-
го значення набуває аспект усвідомлення педагогом своєї культурної ролі. 
Саме це визначає актуальність дослідження самосвідомості як складової 
духовної культури педагогічного персоналу.

В історії філософії та психології можна знайти чимало різних визначень 
самосвідомості, котрі висвітлюють різні аспекти тієї ж самої дійсності. Так, 
англійський філософ Дж. Локк вважав, що самосвідомість — це сприйнят-
тя того, що відбувається у власній душі людини. Якщо до аспекту сприй-
мання додати також аспект творіння (творчості), ми матимемо визначення, 
досить близьке до розуміння духовної культури особистості2.

Згідно з вченням Л. С. Виготського, свідомість є рефлексом на рефлекс, 
тобто здатністю організму (нервової системи) сприймати власні реакції як 
подразники; вона є реагуванням психіки на процеси, що відбуваються у ній 
самій, так само, як вона реагує на подразники, що надходять із зовнішнього 
світу. Відповідно феномен самосвідомості означає, по-перше, розрізнення 
особистістю рефлексів на зовнішні подразники та рефлексів на власні ре-
флекси, і, по-друге, сприйняття себе як Іншого: «Я усвідомлюю себе лише 
настільки, наскільки я є для себе іншим, оскільки власні рефлекси я можу 
сприймати як нові подразники». При цьому найважливіше місце серед 
таких рефлексів на рефлекси посідає мова як рефлекс, що може бути від-
твореним3. Тому важливим засобом дослідження самосвідомості як факто-
ру розвитку духовної культури особистості є діагностичні та розвивальні 
методики, розроблені в рамках концепції діалогу культур, котра базується 

2 Локк Дж. Сочинения в 3-х томах / Дж. Локк. — М. : Мысль, 1959. — Т. 1. — с. 394.
3 Выготский Л. С. Сознание как проблема психологии поведения / Выготский Л. С. // Психология развития челове-

ка. — М. : Смысл; Эксмо, 2005. — С. 18-40. 
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передусім на ідеях Л. С. Виготського, М. М. Бахтіна, В. С. Біблера та ін. Зо-
крема йдеться про такі діалогічні засади, як сприйняття себе як Іншого і 
розбудова діалогу з Іншим та з собою як з Іншим; самоусвідомлення своєї 
позиції у культурі через Текст як твір культури і т. ін.

У контексті теми нашого дослідження ми розуміємо самосвідомість як 
пізнання та усвідомлення своєї індивідуальності, виражене у знаково-опо-
середкованій та соціально нормованій формі, а також перцептивний та ро-
зумовий моніторинг змін, що відбуваються в цій індивідуальності. Знако-
во-опосередкований характер самосвідомості, а також її діалогічна природа 
і той факт, що її розвиток проходить ті ж стадії, що й розвиток вищих пси-
хічних функцій (Л. С. Виготський), дозволяє говорити про неї як про куль-
турно опосередковане явище. На думку Л. С. Виготського, розвиток са-
мосвідомості має багатоетапну змістовну траєкторію — від усвідомлення 
власних фізичних якостей до можливості усвідомлення психологічних 
процесів та станів, причому цей розвиток триває безперервно упродовж 
онтогенезу. На нашу думку, наступним етапом розвитку самосвідомості 
після усвідомлення власної психологічної індивідуальності має бути усві-
домлення своєї духовної індивідуальності. Таким чином, самосвідомість як 
складову духовної культури особистості ми розуміємо як виражене у зна-
ково-опосередкованій формі усвідомлення своєї духовної індивідуальності 
у розвитку.

Як показує досвід розробки концепції Школи діалогу культур, діалогові 
методи є ефективними для роботи з різними віковими групами, причому 
найбільшу ефективність вони мають у разі їхнього застосування у вигляді 
комплексної програми, що охоплює різні вікові етапи4. З огляду на завдан-
ня формування духовної культури педагогічного персоналу, ми вважаємо 
за доцільне приділити також увагу етапу, що має місце безпосередньо піс-
ля здійснення особистістю професійного вибору, тобто поряд з роботою з 
педагогічним персоналом проводити її також зі студентами — майбутніми 
педагогами.

Самосвідомість як складова духовної культури педагога вивчалася нами 
на основі концепції духовного розвитку особистості (Е. О. Помиткін), три-
вимірної моделі особистості (В. В. Рибалка), раціогуманістичного підходу 
в психології (Г. О. Балл) та концепції діалогу культур (В. С. Біблер).

У відповідності до завдань дослідження, було визначено головні на-
прямки констатувального експерименту, розроблено його діагностичний 
інструментарій; проведено експериментальне дослідження рівня розви-
тку самосвідомості як складової духовної культури педагогічного пер-
соналу; здійснено обробку отриманих в ході експериментальної роботи 
результатів.

Основою дослідження став спеціально розроблений Опитувальник 
для виявлення рівня розвитку духовної культури педагогічних праців-
ників. Кожне запитання оцінюється за 4-бальною шкалою: початковий 
4 Школа диалога культур. Идеи, опыт, перспективы / Под ред. В. С. Библера. — Кемерово, 1993. — 416 с.
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(1 бал), середній (2 бали), достатній (3 бали) та високий (4 бали) рівень 
розвитку духовної культури.

Нами було розроблено блок Опитувальника, спрямований на вивчення 
самосвідомості як компонента духовної культури педагогічного персоналу. 
Роль самосвідомості як складової духовної культури ми розуміємо пере-
дусім як здатність особистості до усвідомлення себе як суб’єкта духовної 
культури. Відповідно до цього блок складається з трьох питань, котрі відо-
бражають рівень потреби в самоусвідомленні суб’єкта духовної культури, 
процес та результат такого самоусвідомлення.

За результатами дослідження, проведеного у чотирьох навчальних за-
кладах (Ліцей легкої промисловості, ДПТНЗ «ЖПТЛ», гімназія «Олімп» 
м. Києва, колегіум № 1 м. Новомосковськ), встановлено, що рівень розвит-
ку самосвідомості як компонента духовної культури достатній (2,88 бала). 
При цьому навчальні заклади показали різні результати, хоча в цілому 
вони залишаються в межах рівня «достатній» (Ліцей легкої промислово-
сті — 2,53; ДПТНЗ «ЖПТЛ» — 2,81; гімназія «Олімп» — 2,92; колегіум 
№ 1 м. Новомосковськ — 3,26) (див. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Результати дослідження самосвідомості як компонента духовної культури 
особистості педагога у різних навчальних закладах

Це дозволяє зробити попередній висновок щодо впливу специфіки на-
вчального закладу на розвиток як духовної культури педагога в цілому, так 
і на розвиток самосвідомості як складової духовної культури особистості. 
Можна припустити, що у навчальних закладах класичного типу (гімназія, 
колегіум) більша увага приділяється гуманізації та внутрішній гуманіта-
ризації навчально-виховного процесу, що сприяє розвиткові компонентів 
духовної культури як учнів, так і педагогічного персоналу. У той же час 
отримані результати можуть бути свідченням надмірної технізації навча-
льно-виховного процесу в технічних навчальних закладах. Відповідно 
напрямком роботи з підвищення рівня духовної культури повинна стати 
гуманізація та внутрішня гуманітаризація педагогічної роботи передусім 
у закладах цього типу.

У цілому розподіл за шкалами виглядав таким чином: шкала 1 (потреба 
особистості у самоусвідомленні себе суб’єктом духовної культури) — 2,72 
бала; шкала 2 (процес самоусвідомлення) — 3,00 бала; шкала 3 (результат 
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самоусвідомлення) — 2,91 бала. Це говорить про приблизно рівномірний 
розподіл показників по трьох шкалах, хоча спостерігається деяке перева-
жання шкали 2 над 1 і 3.

Математична обробка результатів показала, що високий рівень розвитку 
самосвідомості як компонента духовної культури мають 25,7 % опитаних, 
достатній — 55,2 %, середній — 17,1 % і початковий — 2,9 % (див. рис. 2.2). 
Наведені дані свідчать про те, що існує тенденція до спонтанного розвит-
ку самоусвідомлення педагогічним персоналом позиції суб’єкта духовної 
культури, проте ця тенденція не набула достатнього розвитку, і є резерви 
для подальшого підвищення рівня самосвідомості як компонента духовної 
культури, про що свідчить значна кількість педагогів з рівнем розвитку са-
мосвідомості «достатній». Передусім таким резервом є досвід буття в куль-
турі, зумовлений роллю педагога як транслятора культурних надбань нації, 
котрий проте не став предметом самоусвідомлення.

Рис. 2.2. Рівні розвитку самосвідомості як компонента духовної культури 
особистості

Відповідно до розподілу показників за трьома шкалами виділено на-
ступні типи розвитку самосвідомості: 1) усі три шкали приблизно рівні 
(баланс мети, процесу та результату); 2) процес та результат перевищу-
ють мету; 3) результат перевищує мету та процес; 4) мета перевищує про-
цес та результат; 5) мета перевищує процес, процес перевищує результат; 
6) процес перевищує мету та результат. Згідно з отриманими результатами 
типи розвитку самосвідомості розподілились наступним чином: абсолютна 
більшість респондентів (83,8 %) належать до типу 1; тип 2–9,6 %; 3–2,9 %; 
4–2,9 %; 5–1,0 %; 6–1,0 %.

Це говорить про те, що в більшості опитуваних структура самосвідомо-
сті є достатньо збалансованою, проте в досить значної частини педагогів 
(9,5 %) не є сформованим цілепокладальний компонент самосвідомості. Це 
також повинно стати напрямком формувальної роботи з розвитку самосві-
домості як компонента духовної культури педагогічного персоналу.
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Виходячи з логіки дослідження і спираючись на принципово діалогічну 
природу самосвідомості особистості, для уточнення отриманих даних нами 
було використано також деякі діалогічні методики у їх діагностичному ас-
пекті. При діагностичній оцінці ступеня розвитку підструктури самосвідо-
мості особистості як складової духовної культури педагога враховується 
і якісний показник (модальність) — положення в континуумі маніпуля-
тор-актуалізатор (за Е. Шостромом5), і кількісний — усвідомлення своєї 
культурної позиції та поривання її висловити, не вдаючись до мовленнєвих 
штампів та кліше; такі поривання надають висловлюванням характеру, ко-
трий зближує його, на думку В. С. Біблера, із внутрішнім мовленням (у ро-
зумінні Л. С. Виготського)6. У результаті такої обробки можна виділити 
три рівні розвитку самосвідомості: а) високий, б) достатній, в) середній, г) 
початковий, що дозволяє співставити результати дослідження з наведени-
ми вище даними, отриманими за допомогою Опитувальника.

Згідно з даною діалогічною методикою було обрано предмет діалогу, 
а саме: Добро, Краса та Істина як базові поняття духовного життя людини 
та їх представленість у культурі — як українській, так і інших. За отримани-
ми результатами високий рівень діалогічного усвідомлення себе суб’єктом 
духовної культури показали 22 % опитуваних, достатній — 50 %, середній — 
25 % і початковий — 3 %, що в цілому підтверджує результати, отримані 
за допомогою Опитувальника.

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити наступні вис-
новки:

1. Рівень розвитку самосвідомості як складової духовної культури педа-
гогічного персоналу певним чином залежить від типу навчального закладу. 
Особливості побудови навчально-виховного процесу в навчальних закла-
дах класичного типу, де він насичений гуманітарним змістом, більшою мі-
рою сприяють розвитку духовної культури.

2. Високий рівень розвитку самосвідомості як складової духовної куль-
тури педагогічного персоналу показала досить значна частина опитуваних 
(25,7 %), тобто чверть вибірки. Інші учасники опитування мають достатній, 
середній або початковий рівень. Це свідчить про позитивні тенденції спон-
танного розвитку духовної культури особистості педагогів, проте говорить 
про доцільність застосування формувальних впливів, котрі могли б активі-
зувати ці тенденції і спрямувати їх у більш конструктивному напрямку.

3. В абсолютної більшості опитуваних (83,8 %) структура самосвідо-
мості є збалансованою (мета, процес та результат знаходяться приблизно 
на одному рівні). Проте досить значна кількість учасників опитування (по-
над 16 %) мають нерівномірний розподіл компонентів самосвідомості. Крім 
того, проведений кореляційний аналіз виявив слабку тенденцію до існуван-

5 Шостром Э. Человек-манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации / Э. Шостром. — М. : 
Апрель Пресс; Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — 204 с.

6 Школа диалога культур. Идеи, опыт, перспективы / Под ред. В. С. Библера. — Кемерово, 1993. — 416 с.
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ня зв’язку між типом структури самосвідомості і рівнем її розвитку. В разі 
підтвердження існування такого зв’язку в ході подальших досліджень, він 
може бути використаний у формувальній роботі.

4. Відсутність кореляційної залежності між характеристиками розвитку 
самосвідомості як складової духовної культури педагогічного персоналу, 
їхнім віком і педагогічним стажем дозволяє говорити про те, що розвиток 
духовної культури залежить більшою мірою не від віку педагога та стажу 
його професійної діяльності, а від інших факторів, вивчення яких потребує 
детальнішого дослідження.

5. Результати дослідження були підтверджені за допомогою даних, 
отриманих за діалогічними методиками (концепція Школи діалогу куль-
тур). Відповідність цих даних результатам Опитувальника дозволяє зро-
бити висновок про те, що шкали останнього, спрямовані на вивчення рівня 
розвитку самосвідомості як складової духовної культури педагога, знахо-
дяться у відповідності з теоретичними положеннями щодо принципово ді-
алогічної природи самосвідомості.

2.2. Психологічні особливості мотиваційно-смислової сфери 
особистості педагогів як складової їхньої духовної культури 
(Становських З. Л.)

Предмет і мета педагогічної діяльності вчителя є особливі і пов’язані із 
спрямуванням на зміну, трансформацію, розвиток іншої особистості та са-
морозвиток. Саме тому існують й особливі вимоги до особистості педагога. 
Ці вимоги обумовлені також індивідуальною неповторністю особистості 
кожної людини, постійними динамічними змінами, що характеризують про-
цес педагогічної взаємодії, мінливістю завдань і смислів діяльності. Отже, 
вчитель має володіти достатнім рівнем здатності до саморефлексії, свідомої 
самозміни, духовного саморозвитку, вдосконалення механізмів та способів 
професійної взаємодії з дітьми. І для того, щоб ця здатність функціонально 
забезпечувала професійне зростання людини, вона має бути в сфері її особис-
тісних смислів. Таким чином, постає питання про саморозвиток та функціо-
нування вищих, духовних рівнів культури особистості самого педагога.

Культура педагогічна є складовою більш загальної цілісної духовної 
культури особистості. Духовна культура педагога розглядається нами як 
складне багаторівневе особистісне утворення, що включає в себе ряд струк-
турних змістовно-регуляторних складових, які забезпечують вищі рівні 
саморегуляції професійної діяльності вчителя, що ґрунтуються на пози-
ціях духовності, гуманізму, моральності. Духовна культура є результатом 
специфічного виду діяльності, яку можна назвати особистісно-культуро-
логічною. Психологічний смисл цієї діяльності — певний духовно-творчий 
саморозвиток людини, а предметом та об’єктом виступають явища культу-
ри, соціальні стосунки особистості, вона сама для себе як суб’єкт і як об’єкт 
духовного самопізнання, самоактуалізації, самореалізації. Даний підрозділ 
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присвячено розгляду такої складової духовної культури педагогічного пер-
соналу, як мотиваційно-смислова.

Основою цілісної структури людської особистості є мотиваційна сфера 
з притаманною їй складною ієрархією мотивів. Мотивація — це сукупність 
причин психологічного характеру, що спонукають людину до діяльності. 
Мотиви діяльності та поведінки людини генетично пов’язані не тільки з її 
органічними, але й з духовно-культурними потребами.

Мотивація педагогічної діяльності — проблема, яка вивчалась давно 
і до якої не послаблюється інтерес і тепер. Здавна професійна діяльність 
вчителя користувалась пошаною у суспільстві в силу її особливої соціа-
льної значущості. Проте ніколи ця професія не була «дохідним місцем», 
не приносила значних матеріальних вигод. Обираючи педагогічну сферу, 
людина визначально надає перевагу нематеріальним мотивам. На нашу 
думку, вивчення мотиваційно-смислової сфери педагогічного персоналу є 
дослідженням саме цих пріоритетів, їх духовного спрямування.

Ціннісно-смислова сфера особистості містить у собі два основні компо-
ненти — ціннісні орієнтації і систему особистісних смислів. 

Ціннісні орієнтації особистості, як і будь-яке інше багатозначне міжди-
сциплінарне наукове поняття, науковці інтерпретують по-різному. У ряді 
досліджень поняття «ціннісні орієнтації особистості» збігається за змістом 
з термінами, що характеризують мотиваційно-потребову або смислову сфе-
ру. Більшість вчених дотримуються думки, що ціннісні орієнтації є ком-
понентом спрямованості особистості і становлять собою такі матеріальні 
і духовні цінності, які особистість обрала і внутрішньо прийняла, і які ма-
ють для неї суб’єктивну значущість. Ціннісні орієнтації служать основою 
для прийняття рішень і регуляції поведінки, зокрема професійної діяльно-
сті. Б. С. Братусь визначає особистісні цінності як «усвідомлені і прийняті 
людиною загальні смисли її життя»7. Звідси логічно випливає, що мотива-
ційно-смислова складова духовної культури педагога відображає усвідом-
лену вчителем суб’єктивну перевагу гуманістично орієнтованих цінностей 
над іншими. Це, перш за все, цінності доброти, гідності, совісті, честі, твор-
чості, краси, пізнання, родини, турботи, служіння, здоров’я і т. ін.

Смисл як цілісна сукупність життєвих відносин у працях Ф. Є. Василю-
ка характеризується як свого роду продукт ціннісної системи особистості8. 
Аналогічну точку зору у своєму дослідженні відстоює й А. В. Сєрий9. Ми 
вважаємо, що розвиток і функціонування систем особистісних смислів і 
ціннісних орієнтацій носить взаємозалежний і взаємодетермінуючий хара-
ктер. Як справедливо зауважує Д. О. Леонтьєв, особистісні цінності є одно-
часно і джерелами, і носіями значущих для людини смислів10.

7 Братусь Б. С. Аномалии личности / Б. С. Братусь. — М., 1988. — С. 89.
8 Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф. Е. Василюк. — М., 

1984. — 200 с.
9 Серый А. В. Ценностные ориентации личности в структуре профессионально значимых качеств школьных практи-

ческих психологов: автореф. дис…. канд. психол. наук / А. В. Серый. — Иркутск, 1996. — 25 с.
10 Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. — М., 1975. — 304 с. 
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Цікавими у контексті нашого дослідження є думки Г. Є. Залеського 
про переконання особистості. Вчений визначає їх як інтегруючий елемент 
механізму регуляції активності людини, що являє собою «усвідомлені 
цінності, що суб’єктивно готові до реалізації шляхом їхнього використан-
ня в соціально-орієнтовній діяльності»11. Як пише вчений, «переконання 
носить ніби подвійний характер: прийняті особистістю соціальні цінності 
«запускають» його, а будучи актуалізованим, вже саме переконання вно-
сить особистісний смисл, упередженість у реалізацію засвоєної суспільної 
цінності, бере участь в актах вибору мотиву, мети, вчинку»12.

На думку М. Рокіча, джерела цінностей прослідковуються в культурі, су-
спільстві й особистості; вплив цінностей можна віднайти у всіх соціальних 
феноменах; загальна кількість цінностей, що є надбанням людини, порівня-
но невелика; усі люди володіють тими самими цінностями, хоча й у різній 
мірі; до того ж цінності організовані в системи13. Ш. Шварц та У. Білскі дають 
концептуально схоже визначення цінностей. При цьому зазначається, що не-
суперечність ціннісних орієнтацій є показником стійкості особистості14.

Таким чином, ціннісні орієнтації становлять собою особливі психологіч-
ні утворення, що завжди складають ієрархічну систему й визначають харак-
тер вчинків та діяльності особистості. Отже, вивчення духовної культури 
педагога має передбачати емпіричне дослідження духовного спрямування 
та особливостей функціонування його системи особистісних та професій-
них цінностей.

Поняття «особистісний смисл», також як і ціннісні орієнтації, надзви-
чайно об’ємне за психологічним змістом, і представлене у філософії, ес-
тетиці, соціології, лінгвістиці, інших дисциплінах. У психології поняття 
«смисл» нерозривно пов’язане з особистістю, що гармонійно розвивається. 
Особистісний смисл прийнято визначати як «індивідуалізоване відобра-
ження дійсного ставлення особистості до тих об’єктів, заради яких розгор-
тається її діяльність, усвідомлюване як «значення-для-мене» засвоюваних 
суб’єктом безособових знань про світ, що включає поняття, уміння, дії і вчи-
нки, здійснені людьми, соціальні норми, ролі, цінності й ідеали». Виділя-
ється ряд складових смислових систем: спонукальні до діяльності смисло-
утворюючі мотиви; реалізоване діяльністю ставлення людини до дійсності, 
що набула для неї суб’єктивної цінності (значущості); смислові установки, 
що виражають особистісний смисл; регульовані смисловими установками 
вчинки й дії особистості. Особистісний смисл має ряд важливих особливо-
стей. Центральна з них — залежність особистісного смислу від місця люди-
ни в системі суспільних відносин і від її соціальної позиції.

Таким чином, дослідження мотиваційно-смислового компонента ду-
ховної культури педагога має бути спрямоване на вивчення особливостей 
його професійної мотивації, системи професійних цінностей, смислових 

11 Залесский Г. Е. Психология мировоззрения и убеждений личности / Г. Е. Залесский. — М. : МГУ, 1994. — 138 с.
12 Там само.
13 Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. — СПб., 1997. — 608 с.
14 Там само.
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установок та особливостей самої педагогічної діяльності, професійних 
вчинків, в яких всі ці внутрішні мотиваційно-смислові складові практично 
втілюються.

Специфіка мотивації професійної діяльності педагога полягає у тому, 
що ця діяльність має сенс тільки тоді, коли це спільна з дитиною діяль-
ність. Таким чином, мотиви та кінцева мета дій педагога мають завжди бути 
орієнтовані на іншу особистість. У духовному контексті такій мотивації 
відповідає служіння іншим. Така діяльність збагачує самого діяча. Підтве-
рдження цієї думки можна знайти, наприклад у А. Адлера, який говорить 
про те, що повноцінним буде той, чия «мета спрямована на співробітницт-
во, хто виявляє «соціальний інтерес», і «завдяки індивідуально-унікальній 
меті, цьому направляючому принципу, особистість досягає своєї максима-
льної цілісності»15. Ця ідея, на нашу думку, досить близька до ідеї духов-
ного розвитку особистості, оскільки він передбачає вихід людини за межі 
егоцентричної обмеженості, побудову власного життя зі смислом служін-
ня, корисності для інших. Соціальний інтерес, за А. Адлером, розвиваєть-
ся в трьох основних сферах життя: у діяльності, любові та у відношенні 
«Я — ТИ». Така модель також є відображенням і педагогічної праці, яка 
може бути ефективною за умови активної осмисленої цілеспрямованої на-
вчально-виховної дії, що ґрунтується на почутті любові до дитини, доброго, 
толерантного ставлення до неї, співпраці з вихованцем.

У зарубіжній психології проблемі вивчення смислу присвячені роботи 
плеяди науковців: Дж. Б’юдженталя, Дж. Пауелла, Дж. Етвуда, К. Левіна, 
С. Мадді, Ж. Нюттена, Дж. Ройса, Я. Смендслонда, Р. Столорова, Л. Томаса, 
Ф. Фенікса, Ш. Харрі-Аугстайна, Р. Харре, Дж. Шоттера та ін.

У своїх екзистенційно-орієнтованих теоріях та концепціях ці вчені по-
різному ставили змістовні акценти в дослідженні проблеми смислу життє-
діяльності людини. Природу смислу вони пов’язували з:

об’єктивною заданістю смислу самим життям та відповідальністю 
людини за його знаходження й реалізацію (В. Франкл, Дж. Б’юджен-
таль);
рівнем самоусвідомлення людиною себе (Дж. Пауелл, Дж. Ройс);
зв’язком процесу смислоутворення з системою уявлень людини 
про про Всесвіт і про своє місце в ньому (Ж. Нюттен);
зв’язком внутрішнього світу зі світом зовнішнім через комунікацію, 
взаємодію людей (Дж. Етвуд, Р. Столоров, Дж. Шоттера);
соціальною та соціально-культурологічною обумовленістю системи 
індивідуальних особистісних смислів людей (Я. Смендслонд, Л. То-
мас, Ш. Харрі-Аугстайн, Р. Харре) та ін.

Вивчення цих теорій смислу дало можливість зробити ряд важливих 
для дослідження мотиваційно-смислової складової культури педагогів ви-
сновків, а саме: 1) суттєвим є те, як педагог визначає смисл власної педа-
гогічної діяльності та чи бере на себе відповідальність за те, як вона від-
15  Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / А. Адлер. — М., 1993. — 175 с.

-

-
-

-

-



57

бувається, чи посилається на брак зовнішніх сприятливих обставин для її 
виконання; 2) дослідницьку увагу слід спрямовувати не стільки на вивчен-
ня минулого досвіду особистості, скільки на її актуальні вибори та вчин-
ки; 3) для духовної культури педагога характерною є опора в професійній 
смислопобудові на найбільш позитивні, духовно орієнтовані перспективи 
розвитку особистості дитини; 4) мотиваційно-смислова регуляція профе-
сійної діяльності вчителя має спиратись на сучасний соціальний контекст, 
знання про спільноту, до якої належить дитина.

У вітчизняній психології поняття смислу найбільш повно висвітлено 
в працях О. М. Леонтьєва, Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна, Б. С. Брату-
ся, Д. О. Леонтьєва. Погляди російських та українських психологів на сис-
тему особистісних смислів, як і уявлення про систему цінностей люди-
ни, часто схожі з розглянутими вище ідеями представників екзистен-
ціально-гуманістичного напрямку. Так, щодо розуміння місця людини 
у світі С. Л. Рубінштейн і В. Франкл мають спільні погляди і стверджують 
про нерозривну єдність людини і світу. Точка дотику вітчизняної психоло-
гії і екзистенціонального аналізу є у розумінні ролі предметної діяльності 
в становленні особистості. Так, положення теорії В. Франкла збігаються з 
позиціями О. М. Леонтьєва, де принцип діяльності в роботах представни-
ків екзистенціального напрямку сполучається з принципом предметності. 
Принципово новим у розумінні смислу у вітчизняній психології (Л. С. Ви-
готський, О. М. Леонтьєв) стало те, що проблема смислу була розкрита 
в результаті аналізу явищ, що належать не свідомості, а життю і діяльності 
суб’єкта, явищ його реальної взаємодії з навколишнім світом. Звідси ви-
пливає важливий висновок: дослідження мотиваційно-смислової складо-
вої духовної культури педагогічних працівників — це не тільки вивчення 
самих феноменів їх професійної самосвідомості та духовної орієнтації, а ще 
й, по-перше, з’ясування їх представленості в реальних вчинках, поведінко-
вих проявах у взаємодії з учнями, вихованцями, а по-друге, дослідження 
соціально-психологічних умов, за яких розгортається діяльність педагога.

У роботах інших науковців також розкрито цікаві ідеї щодо проблеми 
мотиваційно-смислової регуляції діяльності особистості, а саме:

ідея про роль слова як знаку, значення (Ю. М. Орлов, Н. Ф. Каліна);
ідея зв’язку смислу з часовою перспективою (М. М. Бахтін, Ф. Є. Ва-
силюк);
ідея про роль усвідомленості, «відрефлексованості» найбільш загаль-
них смислових утворень та чотирьох рівнів організації смислових 
систем людини (Б. С. Братусь).

Таким чином, вивчення мотиваційно-смислового компонента духовної 
культури педагогічного персоналу передбачає дослідження системи зна-
чень професійної самосвідомості педагогів щодо духовних цінностей, ви-
вчення системи їх професійної мотивації на предмет представленості в ній 
духовних цінностей, з’ясування реального регулятивного впливу духовних 
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цінностей та духовно-орієнтованої мотивації особистості педагога на прак-
тичну педагогічну діяльність.

Вирішення наших дослідницьких завдань відбувалось у контексті коле-
ктивного експериментального дослідження, проведеного співробітниками 
відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України (2011-2013 роки). Спираючись 
на теоретичний аналіз проблеми, нами були розроблені психодіагностичні 
показники мотиваційно-смислової складової духовної культури вчителя, 
до яких увійшли:

особливості системи особистісно-професійних цінностей педагогів;
уявлення педагогічних працівників щодо змісту та прояву духовних 
цінностей в педагогічній діяльності;
особливості мотивації педагогічного персоналу щодо духовного са-
морозвитку;
особливості професійної мотивації педагогічного персоналу в педа-
гогічній взаємодії з дітьми;
з’ясування наявності духовно-орієнтованих змістів у смисловій сфе-
рі педагогів.

Психодіаностична процедура включала проведення анкетування за спе-
ціальною методикою «Опитувальник для виявлення рівня розвитку духов-
ної культури педагогічних працівників», розробленою колективом авторів 
відповідно до завдань дослідження. Психодіагностичний блок Опитуваль-
ника для виявлення рівня розвитку мотиваційно-смислової складової ду-
ховної культури педагогів склали запитання № 11, 22, 23, 24 (Додаток 1).

Запитання № 11 було спрямоване на з’ясування оцінки педагогами 
відповідності соціально-психологічних умов духовній культурі в педагогі-
чній діяльності, а також дає змогу визначити особливості їх відповідаль-
ності за свій духовно-професійний розвиток. Запитання № 22 спрямоване 
на з’ясування оцінки педагогами духовного професійного ідеалу вихован-
ця; запитання № 23 — на визначення суб’єктивного смислу професійної ді-
яльності для особистості. Через запитання № 24 ми мали намір з’ясувати 
самооцінку педагогами рівня практичної реалізації духовно-орієнтованих 
цінностей та мотивів в існуючих соціально-психологічних умовах.

Додатково для виконання дослідницьких завдань було також здійснено 
підбір інших психодіагностичних методик і, таким чином, методика екс-
периментального вивчення мотиваційно-смислового компонента духовної 
культури педагогів включала: 1. Шкалу базових переконань (Р. Янофф-
Бульман, модифіцикація М. А. Падун, А. В. Котельникової); 2. Опитува-
льник термінальних цінностей «ОТеЦ» І. Г. Сеніна; 3. Експрес-опитуваль-
ник «Індекс толерантності» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, 
Л. А. Шайгерова); 4. Методику незавершених речень.

В опитуванні взяли участь педагогічні працівники державних та при-
ватних навчальних закладів Київської, Дніпропетровської, Чернігівської 
областей та м. Києва.
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В результаті обробки результатів емпіричного дослідження було визна-
чено наступні тенденції у розвитку духовної культури педагогічного пер-
соналу:

1. Сучасним педагогам властива орієнтація на духовні цінності у про-
фесійній діяльності, свідоме прагнення до розвитку і вияву власної 
духовності. При цьому вчителі досить високо оцінюють власний рі-
вень розвитку духовної культури.

2. Виявлена чітка ціннісна орієнтація та висока мотивація сучасних 
вчителів на досягнення духовно-орієнтованого ідеалу педагога.

3. У площині практичної реалізації намірів духовного зростання пе-
дагогів встановлено, що найкраще їм вдається реалізувати мотиви 
особистісно-професійного саморозвитку у напрямку підвищення 
професійної компетентності, що, на жаль, не завжди стосується ду-
ховно-особистісного зростання.

4.  Нижчими є показники професійної самосвідомості та рефлексії, що 
дещо суперечить високому рівню самооцінки педагогами власної ду-
ховної культури.

5. Вчителі низькими балами оцінили соціально-психологічні переду-
мови розвитку власної духовності (фактично визнавши, що він від-
бувається не завдяки, а всупереч цим умовам). Низько було оцінено 
й систему освіти з точки зору сприяння духовному зростанню педа-
гогів та духовного розвитку учнів.

6. Цікавим є той факт, що професійний досвід (від 20-30 років і біль-
ше) позитивним чином відображається на рівні розвитку духовної 
культури вчителів.

Таким чином, проведене колективом науковців дослідження виявило 
ряд актуальних суперечностей та потреб у розвитку мотиваційно-смис-
лової складової духовної культури педагогів. До них можна віднести: су-
перечність у свідомому прагненні вчителів до духовного та професійного 
зростання і певного розчарування, зневіри у підтримці з боку системи осві-
ти та суспільства в цілому їх професійних намірів і прагнень. Існує також 
суперечність між виявом мотивації педагогів до духовного саморозвитку 
й побудови педагогічної взаємодії на духовно-орієнтованих принципах та, 
одночасно, відсутністю чітких уявлень про те, як на операціональному рів-
ні може виглядати та розгортатись така діяльність.

Суперечливість встановлена також на рівні професійної самосвідомос-
ті вчителів, що виявилось у деякій переоцінці власного рівня духовної 
культури та певному дефіциті професійної рефлексії. Ці та інші тенденції 
розвитку та функціонування духовної культури педагога ставлять ряд на-
уково-практичних завдань із визначення психологічних умов, пошуку та 
розробки адекватних психологічних засобів сприяння розвитку духовного 
самопізнання педагогів, формування в них реалістичних професійних очі-
кувань, цілей, підтримки їх потреби у духовному зростанні та ін.
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Результати теоретичного аналізу проблеми та емпіричного досліджен-
ня дали змогу визначити рівні сформованості мотиваційно-смислового 
компонента духовної культури педагогічних працівників, а саме:

Нульовий рівень — педагогу властиві прагматичні, ситуаційні смисли, 
обумовлені самою предметною логікою досягнення мети в даних конкрет-
них умовах. Як правило, мова йде про викладання матеріалу навчального 
предмета без свідомої постановки виховних завдань. Мотивація до духов-
ного саморозвитку відсутня або є декларативною. У регуляції професійної 
діяльності педагогів на цьому рівні характерним є переважання несвідомих 
психологічних механізмів.

Цей рівень є можливим на початку трудової кар’єри або в ситуаціях 
професійного вигорання та спричиненого ним «згортання» професійної 
активності, однак може зустрічатись на різних етапах індивідуального про-
фесійного розвитку.

Перший рівень (початковий) — характеризується мотивацією у плану-
ванні та розгортанні професійної діяльності з домінуванням егоцентричної 
мотивації — зручності, особистої вигоди, престижності та ін. Ця мотивація 
може бути досить усвідомлюваною, виглядає як особистісно-ціннісна по-
зиція у ставленні до інших суб’єктів взаємодії. У контакті з учнями вияв-
ляється вибірковість — позитивне ставлення до дітей успішних у навчанні, 
слухняних (як до «зручних») та негативне ставлення до дітей, що менш 
керовані, успішні (як до таких, що «заважають працювати», «незручні»). 
Мотивація духовного саморозвитку не сформована, натомість є прагнення 
змінити у відповідності до своїх уявлень інших людей, навколишній світ 
(домінування мотивів влади і контролю). Це спричиняє певний рівень кон-
фліктності у колективі, з учнями, їхніми батьками і нестабільність емоцій-
ної сфери самого педагога.

Другий рівень (достатній) — смисловим центром професійної мотивації 
педагога з даним рівнем духовної культури є прагнення плідної співпраці 
і безкорисливої самовіддачі по відношенню до певної референтної групи, 
такої групи, з якою педагог ототожнює себе або ставить її інтереси навіть 
вище від своїх. Прикладами такого рівня сформованості мотиваційно-сми-
слового компонента духовної культури можуть бути вияв служіння, турбо-
ти, опіки, відстоювання класним керівником інтересів підшефного класу 
або керівником навчального закладу — підлеглого колективу. В цих та схо-
жих випадках людина виходить за межі егоцентричної мотивації, керується 
інтересами груповими і при цьому може недоброзичливо ставитись до ін-
ших груп чи осіб, які не входять до значущої групи (або декількох груп).

На цьому рівні вияву духовної культури педагогам характерні прагнен-
ня і мотивація до самопізнання та духовного саморозвитку, оскільки цього 
потребує тісна взаємодія з іншими. Однак духовна мотивація, як регулятор 
поведінки, виявляється вибірково по відношенню до різних людей.

Третій рівень (високий) — характеризується колективістською, гуманіс-
тичною смисловою орієнтацією у професійній діяльності та поведінці в ці-
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лому. Педагогу з цим рівнем вияву мотиваційно-смислової складової духов-
ної культури невластивий поділ людей, вихованців на «зручних» і «незру-
чних», «своїх» і «чужих». Він вбачає глибинний смисл у будь-якому акті 
людського спілкування, поведінковому вияві людини; не поспішає при 
цьому дати цьому вияву морально-осудливу оцінку; прагне до розуміння 
прихованих змістів, смислів і потреб, що стоять за вчинками дитини; оріє-
нтується на позитивний, гуманістично спрямований потенціал кожної осо-
бистості.

Така людина з повагою та інтересом ставиться до себе і до інших, до сві-
ту в цілому, досить адекватно усвідомлює свої можливості та обмеження, 
має окреслені особистісні межі й з повагою ставиться до честі, гідності 
будь-якої особистості. Вона прагне до творчої самореалізації, до створення 
таких результатів (продуктів праці, діяльності, спілкування, пізнання), що 
принесуть рівне благо іншим. Такому педагогу властива розвинена емоцій-
на сфера, здатність до переживання вищих почуттів, сформована потреба 
у таких переживаннях. Людина з цим рівнем духовної культури прагне 
до пізнання світу і глибин власної душі, свого потенціалу. При цьому їй 
не властива позиція жертовності — все, що робить людина для інших, є її 
свідомим особистісним вибором, який переживається як радість.

Визначення цих чотирьох рівнів прояву мотиваційно-смислової скла-
дової духовної культури педагогічного персоналу має значення для подаль-
шого розвитку духовної культури вчителів, оскільки окреслює його зміс-
товно-психологічні орієнтири.

Таким чином, експериментально встановлено, що існують актуальні 
напрямки розвитку духовної культури педагогічного персоналу, зокрема 
її мотиваційно-смислової складової. Практичне вирішення цієї проблеми 
через створення відповідних психологічних умов та підбір і розробку від-
повідних розвивальних засобів буде сприяти подальшому духовно-особис-
тісному розвитку педагогів.

2.3. Принципи діагностики емоційно-почуттєвої складової 
духовної культури педагогічного персоналу (Е. О. Помиткін)

Суттєвою ознакою розвиненої духовної культури педагога є гармонійна 
емоційна сфера, яка характеризується широким спектром позитивних емо-
цій, емоційною стійкістю під час виникнення складних і непередбачуваних 
педагогічних ситуацій. Вчитель з поганим настроєм, невдоволений і роз-
дратований здійснює проекцію цих станів на стосунки з колегами, учнями 
та їхніми батьками, страждає від власного негативізму та поширює його 
на оточуючих.

Діагностика емоційно-почуттєвої складової духовної культури вчителя 
є доволі складним процесом, адже настрій, почуття та емоції мають влас-
тивість змінюватися, немов хвилі, і за інтенсивністю, і за спрямованістю, і 
за своєю тривалістю. Розробка методів психологічної діагностики має ґрун-
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туватися на здобутих людством знаннях і наукових уявленнях про природу 
емоцій та особливості їх перебігу.

Важлива роль емоцій і почуттів людини підкреслювалася як стародав-
німи мислителями (Геракліт, Марк Аврелій, Платон, Піфагор та ін.), так і 
сучасними філософами, психологами та педагогами (У. Джеймс, К. Ізард, 
В. П. Зінченко, І. А. Зязюн, В. А. Татенко та ін.). Позитивні емоції радості, 
щастя, а також і негативні (образа, гнів) в усі часи були предметом вивчен-
ня людини в її цілісності.

«Я побачив, що немає більше блага, ніж радіти своїм справам…» — каже 
мудрий цар Соломон 16.

«В одному шукай радості та заспокоєння: в тому, щоб від однієї зага-
льнокорисної справи переходити до іншої» — підтримує цю думку Марк 
Аврелій 17.

«Зроблена справа радує, але не задовольняє. Завжди здається, що потріб-
но було зробити більше, — неначе крізь віки дискутує з ними Л. М. Толстой 
та підтримує цінність позитивних почуттів: — Життя повинно і може бути 
нескінченною радістю» 18.

За сучасними психологічними уявленнями емоції — «це особливий клас 
психічних процесів і станів (людини та тварин), пов’язаних з інстинктами, 
потребами, мотивами та відображаючих у формі безпосереднього пережи-
вання (задоволення, радості, страху та ін.) значущі діючі на індивіда явища 
і ситуації для забезпечення його життєдіяльності. Емоції слугують одним 
із головних механізмів внутрішньої регуляції психічної діяльності та пове-
дінки, які спрямовані на задоволення актуальних потреб» 19.

За визначенням Г. С. Костюка, емоції та почуття розглядають як «різно-
манітні переживання людини, в яких відображається хід її життєвих взає-
мовідношень із зовнішнім світом і іншими людьми» 20.

Вищим продуктом розвитку емоцій вважають почуття. Так, короткочас-
на емоція подиву може трансформуватися у почуття зацікавленості, а нада-
лі — у стійкий інтерес. Емоції людини можуть бути як усвідомленими, так і 
неусвідомленими, і конфлікт між ними, як правило, є причиною неврозів.

Роль емоційно-почуттєвого компонента полягає передусім у тому, що 
педагог з високим рівнем духовної культури має розвинену здатність кон-
тролювати власні емоційні стани та допомагає у цьому процесі учням, емо-
ційно позитивно впливає на вихованців, залучаючи їх до вищих людських 
почуттів і переживань.

Діалогічна взаємодія педагога з учнем є процесом генерації та підтрим-
ки певних спільних (або ж відмінних) емоційних станів, які можуть бути 

16 Таранов П. С. Философия изнутри / П. С. Таранов. — Том 1. — М. : Острожье, 1996. — С.101.
17 Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. Перевод с древнегреческого. — Киев — Черкассы. — 1993. — С. 43.
18 Толстой Л. Н. Круг чтения: Избранные, собранные и расположенные на каждый день Л. Толстым мысли многих 

писателей об истине, жизни и поведении / Л. Н. Толстой. — Т.1. — М. : Политиздат, 1991. — С. 186. 
19 Большой психологический словарь. — 4-е изд., расширенное / Сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. — 

М. : АСТ: АСТ МОСКВА; СПб. : Прайм-Еврознак, 2009. — С. 760.
20 Психологія: підручник для педагогічних вузів / За ред. Г. С. Костюка. — К. : Радянська школа, 1968. — С. 334.
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як позитивними, так і негативними. При цьому вчителю важливо оволо-
діти здатністю розпізнавання різних емоційних станів учнів та взаємного 
переходу від негативних до позитивних емоційно-почуттєвих станів.

Діагностика цих та інших здатностей на практиці може здійснюватися 
у методологічному плані з використанням основних положень духовно-
особистісного підходу.

Відповідно до принципів духовно-особистісного підходу духовність 
характеризується ієрархічною домінантністю розвинених вищих психіч-
них функцій людини, до яких відносять свідомість, самосвідомість та волю 
(Л. С. Виготський, І. Д. Бех). У функціональному розумінні емоції є відо-
браженням, проекцією свідомості та самосвідомості особистості. Так само 
як відображення місяця у воді показує нам форму, колір та інші ознаки мі-
сяця, так і емоційно-почуттєві стани свідчать про стан людської свідомості. 
У змістовому розумінні розвинена духовна культура характеризується до-
мінантним значенням для педагога цінностей Краси, Добра, Істини, Любо-
ві, здатністю особистості до сприйняття прекрасного, позитивного, прогре-
сивного, досконалого, до його поширення задля духовного перетворення 
суспільства та людства в цілому. Таким чином, розвинена духовна культу-
ра детермінує зміст емоцій і почуттів, зумовлюючи переважання високих 
естетичних, духовно-моральних та інтелектуально-творчих особистісних 
станів. Наявність і переважання цих станів може бути визначено як основ-
ний критерій розвиненої духовної культури педагогічного працівника.

Серед принципів духовно-особистісного підходу, з використанням яких 
може здійснюватися психологічна діагностика емоційно-почуттєвої скла-
дової духовної культури педагогічного персоналу, слід виокремити:

принцип духовно-особистісної інтеграції, відповідно до якого оду-
хотворення особистості відбувається у її структурі на основі роз-
витку попередніх базових процесів: морального, інтелектуального, 
емоційного розвитку тощо;
принцип ієрархічності, відповідно до якого гармонійний розвиток 
інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та фізичної сфери особистос-
ті складає сприятливе підґрунтя для розвитку її духовної культури, 
а ціннісно-смислова саморегуляція є основою для вольової та емо-
ційної саморегуляції педагога.

Важливо також зазначити, що професійна діяльність педагогічного пер-
соналу має вивчатися у безпосередньому зв’язку з проявами емоційно-
почуттєвої складової духовної культури.

Якими ж методичними засобами можна дослідити чи виміряти на прак-
тиці розвиненість емоційно-почуттєвої складової духовної культури педа-
гога? Незважаючи на актуальність потреби діагностики емоційно-почуттє-
вих станів педагогічного персоналу, відповідні методичні підходи та засоби 
недостатньо опрацьовані, оскільки емоційно-почуттєва сфера людини 
розглядається переважно абстрактно, поза своїм змістовим наповненням. 
У психолого-педагогічній літературі, як правило, наводяться окремі емоції 

-

-
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та стани, що не дозволяє аналізувати закономірності переходів між ними. 
Зважаючи на це, у процесі узагальнення теоретичних даних було розробле-
но перелік емоційно-почуттєвих станів людини, що включає 240 наймену-
вання (таблиця 2.1).

До переліку увійшли найбільш вживані характеристики, що описують 
афективну сферу особистості, до яких можна вживати слово «емоція», «по-
чуття», «особистісний стан». Цікаво, що російською та англійською мова-
ми ми отримали приблизно ту ж саму кількість слів, що характеризують 
афективні стани, що свідчить про відносну універсальність переліку.

Для виявлення особливостей розвиненості емоційно-почуттєвої скла-
дової духовної культури педагогічного персоналу ми використовували ко-
лективний «Опитувальник для виявлення рівня розвитку духовної культу-
ри педагогічних працівників» та уточнювали отримані діагностичні дані за 
допомогою розробленої авторської анкети.

Таке поєднання психодіагностичного інструментарію дозволило вияв-
ляти кількісні та якісні показники розвитку емоційно-почуттєвої складо-
вої духовної культури педагогічного персоналу.

Таблиця 2.1
Перелік типових емоційно-почуттєвих станів особистості

Агресивність
Азарт 
Активність
Апатія
Афект
Безпека
Безтурботність
Бадьорість
Байдужість
Безжалісність
Беззахисність
Безпека
Безпорадність
Безсилля
Благоговіння
Благодать
Благополуччя
Близькість
Біль
Боязнь
Буденність
Важливість 
Вдячність
Великодушність
Велич
Веселощі
Відвага
Відвертість
Відданість
Відкритість

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Відповідальність
Відраза
Відстороненість
Відчай
Відчуженість
Віра
Виключність
Влада
Вознесеність
Впевненість
Врівноваженість
Гармонія 
Героїзм
Гидливість
Гідність
Гіркота
Гнів
Голод
Гордість
Горе
Гумор
Дисгармонія
Дисонанс
Доброзичливість
Доброта
Довіра
Допитливість
Досада
Дружба
Ейфорія

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Екзальтація
Екстаз 
Енергійність
Ентузіазм
Єдність
Жорстокість
Жага
Жалість
Жаль
Жах
Завзятість
Загроза
Задоволеність
Зайнятість
Заздрість
Закоханість
Занепокоєння
Заклопотаність
Залежність
Засмучення
Замішання
Засудження 
Захват
Захищеність
Захоплення
Заціпеніння
Зацікавленість
Збентеження
Збудження
Зверхність

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Здивування
Зібраність
Злість
Зловтіха
Зневага
Зніяковіння
Зосередженість
Значущість
Зневіра
Інертність
Інсайт
Інтерес 
Іронія
Краса
Лагідність
Лінь
Лукавство
Любов
Лють
Міра
Милування
Милосердя
Надія
Напруження
Наполегливість
Насолода
Настороженість
Натхнення
Небезпека
Невинність

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.



65

Незворушність
Невдоволення 
Невпевненість
Недовіра
Незавершеність
Незадоволеність
Незручність
Ненависть
Необхідність
Непотрібність
Непримирен-
ність
Неприязнь
Несамовитість
Нетерпіння
Неуважність
Нехтування
Ніжність
Ніяковіння
Низькість
Ностальгія
Нудьга
Обережність 
Обов’язок
Обожнення
Образа
Обурення
Огида
Острах
Осяяння
Ошелешеність

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Пасивність
Патріотизм
Перевага
Передчуття
Переляк
Печаль
Пиха
Піднесення
Підозрілість
Підтримка
Плаксивість
Повага 
Подив
Подяка
Покірність
Поміркованість
Помста
Порожнеча
Потворство
Похмурість
Почесті
Правота
Презирство
Привітність
Прив’язаність
Пригніченість
Приголомше-
ність
Приналежність
Приниження
Пристрасть

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

178.
179.
180.

Приреченість
Прихильність 
Провина
Прозріння
Просвітлення
Протиріччя
Пустота
Радість
Ревнощі
Розгубленість
Роздратування
Розчарування
Розчулення
Самотність
Сарказм
Свобода
Святковість
Симпатія
Скорбота
Сконцентрова-
ність
Слава
Смак 
Сміх
Смиренність
Смуток
Сором
Співчуття
Співзвучність
Спокій
Справедливість

181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

Спрага
Сприйнятли-
вість
Спустошеність
Стомленість
Страждання
Страх
Стурбованість
Суєта
Сум
Сумнів
Сум’яття
Суперництво 
Супротив
Схвильованість
Такт
Теплота
Тривога
Туга
Турбота
Умиротворення
Унікальність
Упередженість
Урочистість
Хвилювання
Холодність
Царственість
Цікавість
Цинізм
Честь
Щастя

211.
212.

213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

Дослідження емоційно-почуттєвого компонента духовної культури 
педагогів з використанням Опитувальника дозволило встановити, що усе-
реднений показник дорівнює 3,0 бала, тобто відповідає достатньому, але 
не високому рівню самооцінки. Разом із цим виявлено нерівномірність 
розвитку даного показника, зокрема у педагогів ліцею легкої промислово-
сті він складає 2,79 бала; Житомирського професійно-технічного ліцею — 
2,93 бала; Київського колегіуму «Олімп» — 3,11 бала; Новомосковського 
колегіуму № 11 — 3,24 бала. 

Аналіз отриманих діагностичних даних засвідчив, що найвищі показни-
ки досягалися завдяки науково обґрунтованій системі психолого-педаго-
гічної роботи з вчителями, створенню у закладі позитивної психологічної 
атмосфери, за якої педагоги проявляли взаємоповагу, розвивали спільні ін-
тереси, підтримували один одного у процесі професійного та особистісного 
зростання.

Авторська анкета містила такі запитання:
1. Скільки емоцій Ви проявляєте, як правило, у процесі взаємодії з уч-

нями?
2. Перелічіть, будь-ласка, їх у порядку частоти проявів.
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3. Які емоції Ви активізуєте в учнів у процесі навчання?
4. Якими засобами Ви це робите?
5. Яким чином Ви керуєте власними емоційно-почуттєвими станами?
6. Як Ви керуєте емоційно-почуттєвими станами учнів?
7. Які фрази Ви найчастіше використовуєте на уроці?
Обробка результатів анкетування показала передусім незначну обізна-

ність педагогів з власною емоційною сферою. Більшість з них назвало 5-6 
емоцій та почуттів, які проявлялися ними на уроці. Найтиповіші — спокій, 
зосередженість, доброзичливість.

Серед емоцій і почуттів, які вчителі намагалися активувати у школярів, 
найчастіше вказувалися почуття відповідальності, стан зосередженості, іно-
ді — радість і сором. При цьому жоден із педагогів не вказав, що на уроці ви-
никають такі негативні емоційні стани, як страх, образа, приниження тощо.

Основним засобом впливу було визначено слово вчителя і набагато рід-
ше — особистий приклад. Відповідаючи на запитання № 5 та № 6, педагоги 
зазнали найбільших труднощів. Лише деякі з них зазначили, що викорис-
товують фізичні та дихальні вправи, методи сублімації, інтелектуалізації та 
усвідомлення емоцій тощо.

Використовуючи наведені в анкетах типові фрази вчителя, ми розподі-
лили їх на ті, які активізують позитивні та негативні емоційно-почуттєві 
стани (табл. 2.2 і табл. 2.3).

Таблиця 2.2
Приклад активізації позитивних інтелектуально-творчих 

емоційно-почуттєвих станів учнів

Типові фрази вчителя Типові емоційні 
стани учнів

Добрий день, діти. Врівноваженість, 
спокій

Сьогоднішня тема є незвичайною. Здивування
Можливо, ми разом зможемо віднайти ще не відкриті 
закономірності? Сумнів

Чи замислювалися ви над тим… Інтерес
Я вірю, що разом ми зможемо… Ентузіазм
Спробуйте мислити глибше, відкиньте все звичне, 
подолайте стереотипи! Зосередженість

Ми стоїмо на порозі відкриття! Кожна ваша відповідь 
наближає нас до істини! Передчуття

Ось вона, потрібна нам думка (результат)! Це саме те, що 
ми шукали! Осяяння, інсайт

Тепер ми це знаємо і можемо використовувати! Впевненість
Які ви молодці! Ваш клас унікальний! Натхнення

Слід зазначити, що наведені фрази виступають як стереотипні та є ві-
домими більшості вчителів. Подолання стереотипів у сприйнятті дітей, 



67

стосунках з ними вимагає усвідомлення власних поведінкових реакцій та 
емоційних способів реагування в конфліктних ситуаціях, ситуаціях нестан-
дартних, характерних для навчально-виховного процесу. Переважання 
негативних емоцій і почуттів не завжди є усталеною рисою особистості, 
а може бути наслідком складних життєвих ситуацій, які впливають на пе-
дагога (сімейні проблеми, приниження гідності тощо).

Нерідко також негативні почуття та емоції виникають як наслідок про-
фесійного вигорання, коли вчитель, вимушений брати додаткові години, 
працювати позаурочно та не має достатнього часу для подолання наслідків 
стресових умов праці.

Таблиця 2.3
Приклад активізації негативних духовно-моральних емоційно-почуттєвих 

станів учнів

Типові фрази вчителя Типові емоційні 
стани учнів

А, це знову ваш клас… Неприязнь 
Чому всі проблеми пов’язані з вашим класом? Тривога
Можливо, ви не дуже стараєтесь? Провина
Ми вивчаємо дуже прості теми, які ви ніяк не можете 
зрозуміти… Сором

Мені, звичайно, байдуже… Нехтування 
Чи це клас у вас такий… Не знаю… Приниження
Хоч зі школи тікай… Зловтіха
Дивіться, як я легко це роблю, а ви… Заздрість
Але нічого, скоро іспити… Поклали зошити на край парти! Страх
Сідай, два. Хочу завтра побачити твоїх батьків. Готуйся… Самотність

У процесі аналізу результатів психологічної діагностики було виявле-
но, що з кращим настроєм до школи йдуть більш молоді вчителі, а поверта-
ються назад — з гіршим, що пов’язано з розчаруванням. Натомість педагоги 
з великим стажем діяльності проявляють, як правило, менше позитивних 
емоцій, але більш стабільний настрій. Обговорення цієї закономірності з 
керівниками навчальних закладів дозволяє констатувати, що молоді педа-
гоги більшою мірою сповнені надій і сподівань самореалізації та продукти-
вної взаємодії з дітьми. Однак у процесі подолання труднощів вони скорі-
ше втрачають терпіння, більше схильні до самозвинувачень. 

Ознайомлення педагогів з впливом типових педагогічних фраз на емо-
ційні стани учнів відкриває можливості психологічно грамотно будувати 
взаємодію з вихованцями. Використовуючи отримані діагностичні дані, 
доцільно залучати педагогічний персонал до тренінгових вправ, спрямо-
ваних на розвиток здатності керування власними емоційно-почуттєвими 
станами, формування навичок позитивного емоційного реагування, ство-
рення сприятливої емоційної атмосфери у взаємодії з учнями, коли і педа-



68

гог, і вихованці переживають одні й ті ж самі почуття, що унеможливлює 
емоційний дисонанс.

2.4. Психологічна діагностика розвитку комунікативної складової 
духовної культури педагогів (О. В. Радзімовська)

Проблема розвитку духовної культури вчителя є вічною. Саме вчите-
лю належить місія виховувати людяність у людині, транслювати духовні 
цінності суспільства, створювати умови для засвоєння цих цінностей під-
ростаючим поколінням й відтворювати їх у творчій діяльності, у культурі 
вчинку. На думку Т. М. Ткачової, духовність учителя полягає у здатності 
віддавати свою сердечність, доброту іншим, щоб спроектувати спрямова-
ність смислу життя для підростаючого покоління21.

Комунікативна складова є важливою складовою духовної культури пе-
дагога як представника сфери «людина-людина», наставника і вихователя 
молодого покоління. Характер спілкування педагога з дітьми — це фунда-
мент, на якому будується вся діяльність школи. Проявом духовного спіл-
кування є рівноправне співробітництво педагога з учнями, довіра між ними 
та взаємоповага один до одного. В процесі такого спілкування зі значущим 
дорослим відбувається становлення особистості дитини, формування її мо-
ральної сфери, світогляду. 

Успіхів у вихованні, на думку М. С. Каган, вдавалося досягти тим педа-
гогам, які виходили на духовні контакти зі своїми учнями. Досягаючи при 
розмові з ними (на уроці чи поза уроком) духовного єднання, вони підніма-
лися на вищий рівень спілкування — спілкування духовне. Вони захоплю-
вали учнів своїми думками і почуттями, надихали їх своїми ідеалами і пе-
реконаннями22. Постійне духовне спілкування вчителя і дитини справляє 
найбільший виховний вплив. Л. О. Сморж вважає, що справжня духовна 
спільність народжується там, де вчитель надовго стає другом, однодумцем 
і товаришем дитини у спільній справі23.

Метою нашого дослідження було вивчення комунікативної складової ду-
ховної культури педагогів. Розглянемо основні поняття теми, що вивчалась:

1. Комунікативна складова духовної культури — компонент духовної 
культури, що включає духовну афіляцію, комунікацію, перцепцію, інтер-
акцію та атракцію. Духовна афіляція — потреба в здійсненні емоційних 
контактів із співрозмовником на засадах дружби, любові. Духовна комуні-
кація — отримання, систематизація та передача духовної інформації, досві-
ду вербальними та невербальними засобами. Духовна перцепція — процес 
сприйняття та розуміння інших у процесі ідентифікації, рефлексії з метою 

21 Ткачова Т.М. Розвиток духовної культури особистості вчителя в системі методичної роботи закладів освіти 
міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / 
Т.М. Ткачова. — Луганськ, 2004. — 20 с.

22 Каган М.С. Мир общения / М.С. Каган. — М., 1988. 
23 Сморж Л.О. Естетика : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Л.О. Сморж. — К. : Кондор, 2009. — Режим доступу : 

http://www.ebk.net.ua/Book/ethics/smorzh_estetika/part8/801.htm
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вирівнювання розбіжностей і прийняття духовних рішень. Духовна інтер-
акція — конструктивна взаємодія на рівних, відсутність бар’єрів у спілку-
ванні, використання прийомів активного слухання в процесі виконання 
духовно спрямованої діяльності. Духовні почуття обумовлюють, з одного 
боку, здатність людини перейматися почуттями та переживаннями іншої 
особи, безкорисливе створення сприятливих умов для позитивного емо-
ційного стану та життєдіяльності людини, що потребує підтримки, з іншо-
го — трансцендентний мир і спокій у власній душі. 

2. Духовно-комунікативна культура — складова духовної культури, що 
передбачає красу та життєдайність мовлення, доброзичливість та любов у 
спілкуванні, використання істинних знань у просвітництві.

3. Духовно-педагогічне спілкування — спілкування вчителя з учнями, ко-
легами, батьками учнів на засадах Краси, Добра, Істини. 

Головними складовими духовного спілкування є перцептивна, кому-
нікативна, інтерактивна складова, кожна з яких має свої особливості. Так, 
перцептивна складова духовного спілкування знаходить відображення у ду-
ховній перцепції (сприйнятті) співрозмовника, духовному взаємопізнан-
ні; у вмінні бачити і розуміти як у співрозмовнику, так і у собі найкраще, 
гідне; передбачає здатність до сприйняття духовної (за своїми поглядами, 
способами поведінки, вчинками) людини; емоційну прихильність до іншої 
людини; комунікативна — в обміні духовною інформацією, володінні та 
використанні засобів духовної комунікації як вербальних, так і неверба-
льних (такими, наприклад, можуть бути активний словник духовних слів, 
арсенал духовних жестів, міміки тощо); інтерактивна духовна взаємодія 
передбачає схожість духовних інтересів, цінностей, орієнтацій, потреб, по-
ведінкових установок; використання таких форм співпраці, як кооперація, 
співробітництво; володіння духовними методами, способами подолання 
бар’єрів у спілкуванні; обмін духовним досвідом; встановлення та підтри-
мання позитивних взаємостосунків; прагнення до перебування в спільно-
ті інших людей і створення з ними духовних, теплих, емоційно значущих 
стосунків.

Духовна комунікація вчителя включає когнітивний компонент (наяв-
ність знань з тематики духовності, духовної культури; володіння інформа-
цією щодо життя відомих духовних особистостей; активний словник ду-
ховних термінів, понять, притч тощо); мотиваційно-ціннісний компонент 
(спрямованість на передачу духовних знань, цінностей; прагнення до осо-
бистісного духовного удосконалення, сформованість системи особистих 
норм регуляції поведінки та взаємин учителя та учнів тощо); поведінковий 
(здійснення духовних вчинків, заохочення своєю поведінкою інших, вста-
новлення в процесі взаємодії та спілкування дружніх стосунків тощо).

Таким чином, духовного-педагогічне спілкування виконує ряд функцій:
інформаційно-комунікативну (полягає в обміні інформацією): вста-
новлення духовного контакту з колегами, учнями; готовність до пе-
редачі та прийняття інформації духовного спрямування; обмін цією 

•



70

інформацією, прагнення до розуміння іншої точки зору, прийняття 
духовно-моральних рішень;
регуляційно-комунікативну (регуляція поведінки і спільної діяльно-
сті у процесі взаємодії): стимулювання партнера по спілкуванню до 
духовних вчинків, роздумів; гуманістичне, людиноцентриське пого-
дження дій при організації взаємної діяльності;
афективно-комунікативну (регуляція емоційної сфери людини): 
адекватне сприйняття і розуміння змісту повідомлення, намірів, 
емоційних станів один одного тощо, привнесення у спілкування по-
зитивних емоцій та їх передача партнеру по спілкуванню, емпатія до 
співрозмовника тощо.

Ефективне духовне спілкування також передбачає активне викорис-
тання в процесі діалогу між учителем та учнем мистецьких засобів: худож-
нього слова, музики, образотворчого мистецтва тощо. Так, у навчальному 
закладі можна організувати дискусійний клуб, відеолекторій, у процесі 
роботи яких учні залучатимуться до обговорення сюжетів, представлених 
у запропонованих фільмах, картинах, а також матимуть нагоду висловити 
свою думку про Добро або Зло, Красиве і Потворне, Істинне та Хибне. 

Особливе місце в спілкуванні займає духовний діалог учителя та учня, 
що має наступні особливості: 1) він завжди особистісний; 2) включає двох 
суб’єктів: учителя — носія «духовного начала» та учня, який потенційно 
має, а часто і відчуває «духовну спрагу»; 3) ставить на меті не тільки просві-
тити учнів, а й передати учителем власне розуміння сутності духовних ска-
рбів; 4) складне духовне знання викладається вчителем у зрозумілій формі 
за допомогою образів, на прикладах, які легко сприймаються і розуміються 
будь-якою людиною; 5) будується за принципом: «Цінуючи духовне нача-
ло в іншому, ми розвиваємо його і в собі»; 6) передбачає наявність віри в 
можливість наблизитися під час бесіди до розуміння найвищих цінностей 
людства; 7) об’єднує в собі пошук істини, благородне прагнення до душев-
ного єднання і згоди; 8) у процесі такого діалогу між учнем та вчителем 
встановлюється сильний духовний зв’язок.

Результатом духовного спілкування має стати «спілкування сердець» 
учителя та учня, в процесі якого вчитель передає духовні знання учням, 
які, за можливістю, з готовністю та подякою приймають ці знання. Для ду-
ховного спілкування необхідним є встановлення «поля довіри».

З метою вивчення рівня сформованості уявлень педагогів про комуні-
кативну складову духовної культури, до «Опитувальника для виявлення 
рівня розвитку духовної культури педагогічних працівників» (додаток 1) 
внесено п’ять запитань, спрямованих на дослідження компонентів діяльні-
сного виміру комунікативної складової духовної культури вчителя, а саме: 
потребово-мотиваційного (запитання № 17), інформаційно-пізнавального 
(прийом, пошук, обробка інформації) — № 18, цілеутворюючого (прийн-
яття рішень) — № 19, операційно-результативного (виконання рішення, 
досягнення результату діяльності) — № 20, емоційно-почуттєвого (№ 21) 
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компонента діяльності особистості. Також розроблену авторську анке-
ту «Визначення комунікативної складової духовної культури педагогів» 
(додаток 2), що включає декілька блоків, спрямованих на: 1) розширене 
дослідження компонентів діяльнісного виміру комунікативної складової 
особистості (а саме: розуміння основних понять духовної культури вчите-
ля; виявлення поглядів педагогів щодо сфер найбільшого поширення в сус-
пільстві духовної культури та факторів, що сприяють встановленню «поля 
довіри» між учителями, учнями та їхніми батьками; аналіз прояву в педа-
гогів духовної афіляції, перцепції, інтеракції, комунікації, атракції); 2) ви-
значення рівня використання учителями в процесі міжособистісної взаємо-
дії стратегії співробітництва; 3) визначення рівня духовного потенціалу та 
механізмів духовного розвитку в підструктурі спілкування; 4) рівень схи-
льності педагога до емпатії; 5) ступінь розуміння вчителями таких понять, 
як «духовно-комунікативна культура», «духовна комунікація», «духовно-
педагогічне спілкування», «поле довіри», «спілкування сердець» (відкриті 
запитання) тощо.

Рівень розвитку комунікативної культури (за Опитувальником) визна-
чався за шкалою (від 0 до 4 балів), при цьому на низький рівень розвитку 
цієї складової у відповідях респондентів вказували бали від 0 до 1 (включ-
но); середній (1,1-2); достатній (2,1-3); високий (3,1-4). Автором розробле-
но змістовну характеристику кожної зі шкал оцінювання:

1. Низький рівень (0-1). Нечітке розуміння педагогами понять «духов-
но-комунікативна культура», «духовна комунікація», «духовно-педагогіч-
не спілкування»; низький рівень готовності до передачі та отримання ін-
формації духовного спрямування; байдуже ставлення до співрозмовника; 
бідність мовлення, обмежений запас духовно-педагогічної лексики.

2. Середній (1,1-2). Наявність у вчителя вміння пояснити сутність по-
нять «духовно-комунікативна культура», «духовна комунікація», «духов-
но-педагогічне спілкування»; незначні помилки щодо розуміння змісту 
духовно-моральної інформації при її тлумаченні та поширенні; середній 
рівень емоційної прихильності до співрозмовника; зацікавленість в озна-
йомленні з різноманітними засобами, способами духовної комунікації, по-
ширенням духовних істин відомими особистостями.

3. Достатній (2,1-3). Наявність прагнення до передачі духовних знань, 
використання з цією метою художнього слова; виражена емпатія і симпатія 
до співрозмовника; прояв щирих позитивних почуттів до партнерів по спіл-
куванню; прийняття духовно-моральних рішень у процесі спілкування; во-
лодіння духовними методами, способами подолання бар’єрів у спілкуванні 
між учасниками навчально-виховного процесу.

4. Високий (рівень «спілкування сердець») (3,1-4). Високий рівень во-
лодіння «технікою» духовного спілкування; спрямованість на передачу 
духовних знань, цінностей у процесі спілкування; високий рівень викорис-
тання істинних знань у просвітництві; постійний обмін духовною інформа-
цією; заохочування співрозмовників в процесі спілкування до здійснення 



72

духовно-творчих роздумів та вчинків; створення «поля довіри» в проце-
сі спілкування з колегами та учнями; створення позитивного емоційного 
фону та обмін позитивними емоціями в процесі спілкування; система сто-
сунків — дружба, кохання, духовна спільнота.

Опитування проводилось серед педагогічних працівників різних типів 
навчальних закладів, а саме: шкіл та ПНТЗ міст Житомир, Київ, Ново-
московськ.

Методом контент-аналізу виявлено, що поняття «духовне спілкува-
ня» вчителі найчастіше асоціюють із добром, любов’ю, довірою, повагою 
(17 виборів); Біблією, розумінням (16); мораллю, істиною, терпінням (15); 
дружбою, співпереживанням (14); красою, підтримкою, сенсом життя, яс-
ністю думки (12); батьками, вчителем, єднанням (11); природою, правдою 
(10); рівністю, священиком, церквою, мистецтвом (9); школою (8); філосо-
фією, йогою (5); вірою (1).

Серед факторів, що є найбільш значущими для встановлення «поля до-
віри» з учнями, вчителі назвали любов, щирість, довіру, повагу, розуміння, 
підтримку; з колегами — повагу, щирість, обмін досвідом і відповіальність; з 
батьками — повагу, розуміння, добро. Як видно, слово «повага» проходить 
наскрізно через усі групи.

Як позитивну характеристику, притаманну вчителям, можна назвати 
їх зосередження в процесі спілкування з іншими учасниками навчально-
виховного процесу переважно на позитивних якостях співрозмовників. 
Що стосується поглядів співрозмовника, то 66,7 % учителів у спілкуванні 
з учнями звертають увагу на спільне, а 33,3 % — на відмінне; відповідно при 
спілкуванні з колегами аналогічні показники становлять — 88,8 % та 22,2 %; 
з батьками учнів — 66,7 % та 33,3 %.

Аналізуючи рівень прояву емоційної прихильності до співрозмовника, 
можна констатувати, що в цілому вчителі з симпатією ставляться до ко-
лег, учнів та їхніх батьків. При цьому з більшою симпатію вони ставляться 
до учнів (3,4 бала), а до колег (3,1 бала) та батьків учнів (3 бали) — з мен-
шою. Також можна зазначити, що в своїх відповідях педагоги жодного разу 
не вказали на своє антипатичне або байдуже ставлення до представників 
вказаних категорій.

Однією з характеристик комунікативного компонента духовної куль-
тури є готовність до співробітництва в процесі спілкування. Рівень ви-
користання в процесі міжособистісної взаємодії стилю співробітництва 
визначався за модифікованим нами опитувальником К. Томаса. За отри-
маними результатами 55,5 % вчителів мають достатній, 33,3 % — високий та 
11,1 % — низький рівень прояву стилю співробітництва.

Дослідження духовного потенціалу підструктури «спілкування» у вчи-
телів проводилося за методикою «Духовний потенціал особистості»24. На-
ближення до максимального показника (7 балів) свідчить про актуалізо-

24 Помиткін Е. О. Психологія духовного розвитку особистості: монографія / Е. О. Помиткін. — К. : Наш час, 2005. — 
280 с. — Бібліогр. : С. 252-278.
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ваність духовного потенціалу в даній підструктурі. Високий рівень вияв-
лено в 15,8 % (5-7 балів), середній — 73,7 % (3-5 балів), низький — 10,5 % 
(1-2 бали) опитаних вчителів. Високі бали свідчать про виразність духов-
ного потенціалу (у спілкуванні переважають духовні цінності, підтримка, 
духовне ставлення до співрозмовника), а низькі — про необхідність розви-
тку підструктури спілкування, а саме: звернути увагу на коло спілкування, 
удосконалити форми духовного спілкування тощо.

Розвивати духовний потенціал можливо, використовуючи різноманітні 
механізми духовного розвитку. Найбільш вираженими в респондентів 
(за підструктурою спілкування) виявилися: механізм ідентифікації та ус-
відомлення буттєвої єдності. На думку Е. О. Помиткіна, актуалізація пси-
хологічного механізму ідентифікації зумовлює ототожнення педагога з ви-
сокодуховними особистостями, з власним духовним «Я». Психологічний 
механізм усвідомлення буттєвої єдності дає можливість людині осягнути 
себе часткою єдиного цілого — людської спільноти, природи, Всесвіту, за-
безпечує зв’язок між різними поколіннями людства25.

Схильність педагога до емпатії визначали за одноіменною методикою 
І. М Юсупова. Емпатія, на нашу думку, також є показником, що характери-
зує рівень розвитку комунікативної складової духовної культури вчителя. 
Емпатія — здатність до довільної емоційної чутливості відносно пережи-
вань інших людей, є визначальним фактором успіху в діяльності, зокрема, 
в процесі навчання та виховання дітей та молоді.

За результатами опитування 90,9 % респондентів притаманим є серед-
ній рівень емпатії, а 9,1 % — високий.

При цьому в учителів шкіл показники вищі, ніж у педагогів та майстрів 
виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів.

У цілому можна зазначити, що серед опитаних переважає достатній і 
високий рівень розвитку комунікативного компонента духовної культури. 
Нижчими (достатній рівень) є наступні показники: потреба в духовному 
спілкуванні на засадах Добра, Краси та Істини з батьками учнів, рівень про-
яву симпатії та емпатії (співпереживання) у спілкуванні з батьками учнів, 
готовність обмінюватися та передавати інформацію духовного спрямуван-
ня у спілкуванні з батьками учнів, рівень використання у процесі залучення 
учнів до духовних цінностей таких форм роботи, як мотивація учнів на роз-
виток їхніх духовних потреб, якостей і здібностей, ознайомлення учнів з 
духовними принципами людського співіснування, власний приклад духо-
вного спілкування та поведінки. Високий рівень розвитку комунікативного 
компонента спостерігається у педагогічних працівників за шкалами: потре-
ба 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 вза-

25 Помиткін Е. О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді. Педагогiчна та вiкова 
психологія: дисеpтацiя на здобуття наукового ступеня доктоpа психологiчних наук / Е. О. Помиткін. —К. : НПУ
 ім. М.П. Драгоманова. — 2009. — 438 с.
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єморозуміння з оточуючими при спілкуванні з учнями, колегами, батьками 
учнів, рівень прояву симпатії та емпатії у спілкуванні з учнями, колегами, 
використання педагогами таких способів спілкування з учнями в процесі їх 
залучення до духовних цінностей людства, як: розповіді про високодухов-
них особистостей з використанням прикладів із життя та літератури, спіль-
не здійснення духовних справ і вчинків.

Дослідження виявило, що серед компонентів діяльнісного виміру ко-
мунікативної складової духовної культури особистості педагогів (рис. 2.3) 
переважає прагнення до духовного взаєморозуміння з партнерами по спіл-
куванню (цілеутворюючий компонент), на другому місці розміщується 
готовність до обміну духовною інформацією (інформаційно-пізнаваль-
ний компонент) і прояв емпатії та симпатії до співрозмовника (емоційно-
почуттєвий компонент), на третьому — потреба в духовному спілкуванні 
на засадах Добра, Краси, Істини (потребово-мотиваційний компонент) та 
використання різноманітних способів спілкування, взаємодії, утворення 
духовної спільноти в процесі ознайомлення учнів з духовними цінностями 
(операційно-результативний компонент). 

Рис. 2.3. Прояв компонентів діяльнісного виміру комунікативної складової духовної 
культури педагогічних працівників

З представлених результатів можна зробити висновок, що педагогічні 
працівники переважно прагнуть до спілкування з колегами, учнями та їхніми 
батьками, але не стільки за власною потребою, скільки за посадовою інструк-
цією, яка передбачає, що вчитель повинен у процесі своєї роботи нести дітям 
Добро, Красу, Істину (показники потреби і мотивації є найнижчими). Також 
отримані дані вказують на недостатній рівень використання вчителями різ-
номанітних варіантів залучення учнів до духовних цінностей людства.

При цьому, як ілюструє рис. 2.4, вчителі мають високий рівень зацікав-
леності в ознайомленні з засобами, методами і прийомами духовно-педа-
гогічної комунікації та достатній рівень зацікавленості щодо інших пока-
зників. 
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Рис. 2.4. Співвідношення розподілу інтересу вчителів до різних напрямків оволодіння 
духовною культурою

Аналіз показників комунікативної складової духовної культури виявив, 
що, в цілому вчителі мають достатній та високий рівень розвитку досліджу-
ваної складової духовної культури. Однак додаткової уваги потребують на-
ступні напрямки: 1) розвиток у педагогів особистісних якостей, які сприяють 
встановленню «поля довіри» між учасниками навчально-виховного процесу; 
2) розвиток симпатії до співрозмовника (вміння бачити в людині не тільки 
великі, а й малі чесноти); 3) розвиток духовного потенціалу в спілкуван-
ні, а саме: формування духовних цінностей, емпатії тощо; 4) ознайомлення 
педагогів із механізмами духовного розвитку особистості; 5) залучення пе-
дагогів до участі в тренінгових формах роботи з метою набуття особистого 
досвіду та оволодіння необхідними навичками. 

2.5. Психодіагностичні методи та результати дослідження 
гармонійності характеру як складової духовної культури 
майбутніх педагогів (Н.В. Павлик)

 Гармонійність характеру майбутнього педагога значно впливає на ефек-
тивність педагогічно-професійної діяльності, оскільки саме вчитель є но-
сієм прикладу характерологічної гармонійності для учнів. Педагогічний 
ефект морального виховання досягається переважно шляхом підсвідомо-
го психологічного впливу характерологічних рис педагога на особистість 
учня, завдяки чому відбувається розвиток позитивних якостей останнього. 
Як зазначає К. Д. Ушинський, тільки власним характером можна здійсни-
ти вплив на характер вихованця. Сьогодні в умовах падіння моральності в 
суспільстві, панування духу корисливості, цинізму відбувається розвиток 
дисгармоній характеру у молоді. Втрата самовладання, емоційна неврів-
новаженість, слабовілля, суперечливість поведінки є показниками дисга-
рмонійного характеру і причинами психологічних проблем особистості. 
Одним із чинників зниження ефективності навчального процесу внаслідок 
порушення стосунків між учителем та учнем є дисгармонійний характер 
педагога, який підсвідомо викликає невротичний розвиток учня. Все це зу-
мовлює актуальність вивчення ступеня гармонійності характеру майбутніх 
педагогів.
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Характер означає систему стійких індивідуальних властивостей, які 
проявляються у поведінці людини. Характерологічними є ті якості, які ви-
ражають систему відносин людини (до себе, до інших, до світу в цілому). 
Звичка проявляти відносини певним способом (поведінковий стереотип) 
визначає набір характерологічних рис. Існує закономірність: учинок — зви-
чка — характер — доля. У сформованому характері виділяють структуру і 
зміст. Риси характеру можна класифікувати відповідно до таких підструк-
тур особистості: духовно-моральні (совісність, альтруїзм, відповідальність); 
креативно-інтелектуальні (креативність, гнучкість мислення); емоційні 
(вразливість, експресивність); вольові (самоконтроль, самовладання); ко-
мунікативні (довіра, уважність); психосоматичні (активність, стресостій-
кість). 

У змісті характеру на перший план може висуватися певний компонент, 
що визначає стрижневі фактори, які детермінують вектор особистісного 
розвитку, що має напрями: гармонійний і дисгармонійний. 

Між духовною культурою та гармонійністю характеру існує тісний 
зв’язок. З одного боку, духовна культура є підґрунтям для гармонізації ха-
рактеру, а з іншого, людина, яка має гармонійний характер, здатна спряму-
вати свій особистісний потенціал у русло духовного розвитку. Отже, ха-
рактер виконує важливу функцію психологічної передумови й одночасно 
результату розвитку духовної культури особистості. 

Гармонійні риси характеру сприяють гармонізації взаємин й запобіга-
ють внутрішнім та міжособистісним конфліктам. Нами було визначено на-
ступну систему критеріїв гармонійності характеру: моральна вихованість, 
цілісність, урівноваженість, сила та м’якість характеру26. Для дослідження 
структури й змісту характеру особистості побудовано шестикомпонентну 
модель, яка має змістове наповнення — систему дихотомічних рис — ознак 
гармонійного і дисгармонійного характеру. Отже, гармонійні риси є змісто-
вими критеріями гармонійності характеру.

Загальні критерії гармонійності характеру визначаються як похідні від 
характерологічних рис і розташовуються по осях: моральна вихованість — 
невихованість; цілісність — суперечливість характеру; урівноваженість — 
неурівноваженість; сила — слабкість; м’якість — жорсткість характеру. 

1. Ступінь розвитку духовно-морального компонента зумовлює мо-
ральну вихованість людини (сформованість моральних рис, здатність до 
морального вибору). Вона пропорційна розвитку таких рис, як совісність, 
відповідальність, альтруїстичність, чесність.

26  Структура характера [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://spb-tei.ru/2005/08/17/struktura-kharaktera.
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Таблиця 2.1
Гармонійні та дисгармонійні риси характеру

Компоненти 
структури 
характеру

Дисгармонійні риси характеру Гармонійні 
риси характеру

Духовно-
моральний

Гординя Совісність
Екстернальність Відповідальність
Корисливість Альтруїстичність
Лицемірство Чесність

Креативно-
інтелектуа-
льний

Конформність Принциповість
Ригідність Креативність
Педантичність Толерантність 

Вольовий Психічна збудливість Самоконтроль поведінки
Імпульсивність Терплячість
Слабовілля Організованість

Емоційний Емоційна лабільність Емоційна стійкість
Тривожність Впевненість
Песимістичність Оптимістичність

Комуніка-
тивний

Агресивність Доброзичливість 
Індивідуалістичність Емпатія
Демонстративність Скромність

Психосома-
тичний 

Нервово-психічна ослабленість Стресостійкість
Пасивність Активність

2. Цілісність відбиває єдність і несуперечливість характеру особистості, 
єдність слова й справи. «Якщо сильна енергія волі поєднується із розви-
неним розумом і добрим серцем, такий характер називається цілісним»27. 
Цілісність зумовлена ступенем розвитку совісності, відповідальності, чес-
ності, принциповості, самоконтролю, організованості. Про суперечливість 
характеру свідчить розбіжність між мотивацією та результатами вчинків, а 
також сполучення протилежних тенденцій (чесності й лицемірства, добро-
зичливості й агресивності).

3. Урівноваженість характеру — це ознака сформованості вольової сфе-
ри. Вона означає рівність поведінки, оптимальне співвідношення стрима-
ності та активності й залежить від самоконтролю, терплячості, організо-
ваності, емоційної стійкості й стресостійкості людини. Неврівноваженість 
визначається збудливістю, імпульсивністю, слабовіллям, емоційною лабі-
льністю, нервово-психічною ослабленістю.

4. Сила характеру — це енергія, з якою людина досягає мети, здатність 
до мобілізації сил при подоланні труднощів, прийнятті рішень. Сила ха-
рактеру визначається урівноваженістю характеру в поєднанні з чесністю, 
27 Давыденко В. Основные начала религиозно-морального воспитания / В. Давыденко. — Изд. 2. — Харьков, 1905. — 

194 с.
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відповідальністю, принциповістю. Безхарактерність зумовлена слабкістю 
волі, невизначеністю життєвих цілей, коли кожен учинок залежить від зов-
нішніх обставин, а не від самої особистості.

5. М’якість характеру, на відміну від безхарактерності, проявляється 
у гнучкості поведінки у зв’язку з доброзичливим ставленням до інших лю-
дей. М’який характер визначається сполученням совісності, альтруїзму, 
толерантності, доброзичливості та емпатії. Жорсткість характеру свідчить 
про впертість та негнучкість людини, що зумовлені гонором (гординею), 
негативним ставленням до оточуючих, підсилені розвинутою волею.

Наявність гармонійної структури характеру — це результат правильно-
го виховання й самовиховання людини.

Для вивчення гармонійності характеру було розроблено емпіричні ме-
тодики «Структура та зміст характеру» та «Особистісна спрямованість»28. 
Текст опитувальників та ключ до обробки експериментальних даних наве-
дено у додатках.

Оскільки основою формування та розвитку характеру є особистісна 
спрямованість, що зумовлює систему ставлення людини до явищ дійсності, 
нами було розроблено емпіричну методику «Особистісна спрямованість», 
яка дозволяє оцінити ступінь прояву різних типів особистісної спрямова-
ності (до себе, до іншої людини, до справи, до Бога).

Для дослідження виразності певних рис характеру відповідно до під-
структур особистості, а також ступеня гармонійності характеру майбут-
нього педагога було розроблено емпіричну методику «Структура та зміст 
характеру». Даний опитувальник розроблений на основі комплексно-
го сполучення окремих шкал за різноманітними методиками: совіснос-
ті (В. В. Мельников, Л. Т. Ямпольський), самоконтролю (Кеттелл), доб-
розичливості (Кэмпбелл), креативності (О. Є. Туник), екстернальності 
(Є. Ф. Бажин), агресивності, толерантності, емпатії, тривожності, збудли-
вості, невротизації (В. В. Бойко), стресостійкості (М. В. Секач), депресив-
ності (Т. І. Балашова), індивідуалізму, демонстративності тощо29. Методика 
містить 35 шкал і спрямована на вивчення ступеня прояву позитивних та 
негативних рис характеру та ступеня його гармонійності.

Експериментально нами було визначено 4 рівні гармонійності харак-
теру, які поділяються на 8 типів. Типи у межах одного рівня гармонійності 
визначаються за критерієм м’якості — жорсткості характеру (табл. 2.2).

1. Низький рівень гармонійності («дисгармонійний характер») визна-
чається домінуванням деструктивних при відсутності конструктивних 
(гармонійних) рис. Неврівноваженість та безхарактерність перевищують 
показники урівноваженості й сили характеру. Несформованість духов-
но-моральної саморегуляції позначається на порушенні функціонування 
декількох компонентів характеру. Типи дисгармонійного характеру поділя-

28 Павлик Н. В. Психодіагностика особливостей характеру майбутнього педагога: метод. рек. / Наталія Павлик. — К. : 
Логос, 2013. — 47 с. — Бібліогр. : С. 46-47.

29 Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, 
В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. — М. : Изд-во Института Психотерапии. 2002. — 490 с.
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ються за критеріями його м’якості — жорсткості. У випадку м’якого харак-
теру надто страждає сама людина унаслідок порушення емоційно-вольової 
саморегуляції, що призводить до стійких негативних емоційних проявів 
(тривожності, вразливості, песимістичності). У випадку жорсткого харак-
теру страждання виникають переважно в оточуючих людей.

Таблиця 2.2
Рівні і типи гармонійності характеру

Рівень Низький  Нижче середнього Середній Високий

Тип Дисгармонійний 
характер

Потенційно дисгармо-
нійний характер Адаптований характер Гармонійний характер

Підтип М’який 
характер 

Жорсткий 
характер 

М’який 
характер 

Жорсткий 
характер 

М’який 
характер 

Жорсткий 
характер

Відносно 
гармонійний 

характер

Гармо-
нійний 

характер

2. Рівень гармонійності нижче середнього («потенційно дисгармонійний 
характер») відрізняється від попереднього тим, що спостерігається дифуз-
ність позитивних і негативних якостей (хоч і домінують негативні риси, але 
присутні й позитивні). Особистість здатна до певної компенсації, яка дещо 
нівелює характерологічну дисгармонійність. Це рівень вираженої акцентуа-
ції, яка дозволяє людині часом бути у гармонійному стані, але за умови дов-
готривалого стресу можливо загострення дисгармонійних рис, що низводить 
особистість до рівня більш глибокої характерологічної дисгармонії.

3. Середній рівень гармонійності — умовно позначено як «адаптований» 
характер — ступінь прояву конструктивних рис вищий, ніж деструктивних, 
урівноваженість й сила характеру дещо переважають над неврівноважені-
стю та безхарактерністю, що є ознакою сформованості духовно-моральної 
саморегуляції. Проте такий характер ще не є гармонійним, оскільки кож-
ний з його компонентів не має повної міри гармонійності, що зумовлює не-
достатній рівень цілісності характеру. Але така людина може доволі успіш-
но функціонувати в соціумі внаслідок сформованих механізмів соціально-
психологічної адаптованості.

4. І, нарешті, високий рівень поділяється на два типи: відносно гармоній-
ний та гармонійний за ступенем рівномірної сформованості усіх компоне-
нтів характеру. На цьому рівні урівноваженість й сила характеру значно пе-
ревищують показники неврівноваженості та безхарактерності, що свідчить 
про розвинуту саморегуляцію. На відміну від гармонійного характеру (де 
усі його підструктури рівномірно розвинені й домінують виключно пози-
тивні характерологічні риси), відносно гармонійний характер може мати 
одну-дві деструктивних риси (наприклад, педантичність або демонстратив-
ність) на фоні інших конструктивних рис. Ця людина здатна до гармоній-
ного функціонування, хоча має певні «людські слабкості».

Слід зазначити, що високий показник інтегрального коефіцієнта гармо-
нійності може досягатись за рахунок надто низьких показників по шкалах 
деструктивних рис. Слід пам’ятати, що такі низькі показники, які виходять 



80

за межі нормативного коридору, свідчать про недостатню розвинутість ре-
флексивних здібностей або про прагнення давати соціально очікувані від-
повіді. Це також є показниками характерологічної дисгармонійності. Така 
особистість має середній рівень гармонійності характеру. Класифікація ан-
кет з подібними результатами вимагає додаткової психодіагностики за до-
помогою інтерв’ю або інших методик.

З метою визначення динаміки гармонійності характеру було проведено 
експериментальне дослідження ступеня гармонійності характеру студен-
тів — майбутніх педагогів за методикою «Структура та зміст характеру», 
у якому брало участь 685 студентів педагогічного університету ім. Бориса 
Грінченка різних спеціальностей (133 майбутні філологи іноземних мов, 
185 студентів Інституту мистецтв, 171 майбутній вчитель початкової шко-
ли та 196 студентів Інституту суспільства). За результатами експерименту 
визначено рівні гармонійності характеру майбутніх педагогів. Аналіз отри-
маних результатів показав, що серед студентів педагогічного університе-
ту переважають особи, які мають потенційно дисгармонійний (33,2 %) та 
адаптований характер (26,4 %). Відсоток осіб із гармонійним характером 
(19,7 %) дещо нижчий ніж тих, хто має виражені характерологічні дисгармо-
нії (20,7 %). Порівняльний аналіз ступеня гармонійності характеру студен-
тів різних спеціальностей показав, що серед майбутніх філологів іноземних 
мов гармонійність характеру нижча, ніж у представників інших педагогіч-
них спеціальностей, що відображається у більшої кількості осіб з низьким 
та нижче середнього рівнями гармонійності характеру (див. рис. 2.5).

Рис. 2.5. Розподіл ступеня гармонійності характеру майбутніх педагогів різних 
спеціалізацій

Розглянемо динаміку розвитку гармонійності характеру майбутніх пе-
дагогів. На рис. 2.6 відображено динаміку ступеня гармонійності характеру 
студентів за фахом «Іноземна філологія». У студентів від 2-го до 4-го курсу 
відбувається процес значного зростання відсотка осіб з дисгармонійним та 
потенційно дисгармонійним характером (від 43,1 % до 73,6 %) та знижен-
ня майже вдвічі осіб з адаптованим та гармонійним характером (з 56,8 % 
до 26,5 %). 
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Рис. 2.6. Динаміка гармонійності характеру студентів за спеціальністю 
«Іноземна філологія»

Отже, існує тенденція до вираженої дисгармонізації характеру в процесі 
навчання за спеціальністю «Іноземна філологія». Насмілимося припусти-
ти, що головним чинником дисгармонізації характеру майбутніх вчителів 
іноземної мови є внутрішньоособистісний культуральний конфлікт, зумов-
лений суперечливістю цінностей вітчизняного менталітету, притаманного 
українським студентам, з цінностями тих культур, з якими їм доводиться 
ідентифікуватися, вивчаючи західні та східні мови. Недивним є факт, що 
представники саме цієї спеціальності частіше висловлюють бажання жити 
за кордоном або працювати в іноземних організаціях. І справа тут не в по-
гоні за грішми, а саме у прагненні до життя відповідно до західних стандар-
тів. Тому дисгармонізація характеру є індикатором соціально-психологіч-
ної дезадаптації студентів.

У студентів за фахом «Початкова освіта» та «Інформатика» має місце 
певне зниження гармонійності характеру, що, на наш погляд, зумовлено 
переважанням інтелектуального компонента в системі освіти (у навчаль-
них програмах курси з природничо-математичного профілю переважають 
над творчо-гуманітарними) (рис. 2.7-2.8).

Рис. 2.7. Динаміка ступеня гармонійності характеру студентів за фахом 
«Початкова освіта»

Рис. 2.8. Динаміка ступеня гармонійності характеру студентів за фахом 
«Інформатика»
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Цікавою є динаміка гармонійності характеру студентів-істориків, яка має 
тенденцію до поляризації. На початку навчання переважають студенти з гар-
монійним характером (37,8 %), який згодом починає «псуватися» (на 3-4 
курсах переважають особи з дисгармонійним характером), а в магістратурі 
відбувається поляризація характерів: потенційно дисгармонійні стають ще 
більш дисгармонійними, а адаптовані набувають рівня гармонійності (рис. 
2.9). Це можна розуміти як показник особистісної кризи: пізнання історич-
ної правди викликає спочатку дисгармонізацію характеру, але згодом завдя-
ки особистісному зростанню відбувається формування свідомих ставлень 
(прийняття «гіркої правди буття людства» сприяє гармонізації характеру, 
а неприйняття її укорінює негативне протистояння світові).

Рис. 2.9. Динаміка ступеня гармонійності характеру студентів за фахом «Історія»
Аналіз показників в Інституті мистецтв свідчить про виражену тенден-

цію до гармонізації характеру студентів, на яку вказують зниження відсотка 
осіб з дисгармонійним та потенційно дисгармонійним характером і збіль-
шення відсотка адаптованих та гармонійних студентів (рис. 2.10-2.11).

Рис. 2.10. Динаміка ступеня гармонійності характеру студентів за фахом 
«Вчитель музики»

Рис. 2.11. Динаміка ступеня гармонійності характеру студентів за фахом 
«Вчитель дизайну»
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Зазначимо, що на спеціальності «Інформатика» та «Початкова освіта» 
вступають особи з більш гармонійним характером, ніж до Інституту мис-
тецтв, але у процесі оволодіння інтелектуально-насиченими знаннями 
ситуація змінюється на протилежну: серед випускників-інформатиків та 
«початківців» переважають особи з дисгармонійним характером, а у мит-
ців — із гармонійним. Насмілимося припустити, що головним фактором га-
рмонізації майбутніх музикантів та дизайнерів є сам творчий характер про-
фесійної діяльності (розвиток художніх здібностей, творчої уяви неначе 
залучають особистість до вищої духовної сфери буття, яка гармонізує осо-
бистість). Не менш важливим чинником гармонізації є задоволеність об-
раною професією. Більшість студентів-митців задоволені своєю спеціаль-
ністю і мають наміри працювати за обраним профілем, у той час як біль-
шість студентів-філологів не бажають працювати за фахом й визначають 
педагогічну спеціальність лише як проміжну ланку в професійному станов-
ленні (мріють використовувати іноземну мову в роботі за кордоном).

Спираючись на результати дослідження, можна зробити наступні 
висновки.

Гармонійність характеру виконує функцію психологічної передумови й 
одночасно результату розвитку духовної культури особистості. Критерія-
ми гармонійності характеру є: моральна вихованість, цілісність, урівнова-
женість, сила та м’якість характеру.

За даними дослідження більш ніж половина студентів педагогічного уні-
верситету (53,9 %) мають певну характерологічну дисгармонійність, 19,7 % 
студентів мають гармонійний і 26,4 % — адаптований характер. Чинником 
гармонізації характеру є духовно-творчий характер професійної діяльнос-
ті. Основним напрямом оптимізації психологічного супроводу учнівської 
молоді у навчальних закладах педагогічного профілю є насичення навча-
льно-виховної програми заходами духовно-творчого спрямування. Роз-
виток духовної культури має стати стрижнем педагогічної освіти, оскіль-
ки педагог, що має гармонійний характер, здатний до здійснення виховного 
впливу на гармонійний розвиток особистості учня.

2.6. Психологічні особливості діагностики особистісно-
професійної складової духовної культури педагогічного 
персоналу (Шкіренко О. В.)

Розв’язання економічних, суспільно-соціальних, політичних проблем 
сучасності висуває перед системою освіти завдання не тільки навчити, але 
й виховати молодь, яка матиме стійкі духовно-моральні стандарти, сфор-
мовані загальнолюдські цінності, розвинену духовну культуру.

В умовах життя сучасного суспільства значно підвищилися вимоги 
до особистості педагога, який має бути носієм не тільки знань, ціннос-
тей, духовної культури, але й взірцем для учнів, студентів — майбутнього 
України. 
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Зважаючи на це, дослідження і розвиток особистісно-професійної (ком-
петентнісної) складової духовної культури і цінностей педагогічного пер-
соналу є важливою науково-практичною проблемою.

Аналізуючи дослідження В. П. Андрущенко, М. В. Бастуна, О. О. Бода-
льова, Н. Д. Вінник, І. А. Зязюна, О. І. Моткова, Н. Г. Ничкало, Е. О. Поми-
ткіна30, В. В. Рибалки, З. Л. Становських, Т. М. Ткачової31, Н. В. Чепелевої, 
вважаємо за доцільне зазначити, що особистісно-професійна (компетент-
нісна) складова духовної культури особистості має прямий зв’язок із сис-
темою світоглядних уявлень, переконань, які реалізуються у ставленні 
до себе, інших людей і оточуючого світу та виявляється як здатність особис-
тості свідомо формувати, засвоювати, зберігати, примножувати і вчасно 
актуалізувати свої вміння, навички, досвід, цінності Добра, Краси, Істини, 
Любові у власній професійній діяльності.

Останнім часом виникла низка напрямів дослідження професійної ком-
петентності вчительських кадрів (Н. В. Кузьміна, А. К. Маркова, Л. М. Мі-
тіна, Ю. В. Пінчук, О. М. Семеног та ін.). Науковці вважають, що термін 
«компетентність» найбільш доцільно вживати для оцінки реального рівня 
підготовки спеціаліста-випускника професійної школи, оскільки компе-
тентність — більш конкретна особистісно-професійна мета та установка 
на підготовку висококваліфікованих фахівців (В. А. Болотов, В. В. Сєріков, 
В. В. Синьов, М. А. Чошанов та ін.).

Теоретичний аналіз вищезазначеної проблеми дозволяє зазначити, що 
компетентнісна (особистісно-професійна) складова духовної культури 
і професійних цінностей педагога розуміється нами як сукупність знань, 
вмінь, навичок, творчого потенціалу, досвіду, майстерності, повноважень, 
які збагачуються духовними цінностями людства, орієнтуючись на ідеали 
Добра, Краси, Істини, Любові, та дозволяють успішно вирішувати завдан-
ня навчально-виховного процесу, розвиваючи особистість учня згідно з ду-
ховно-моральними принципами32.

Найкращий індикатор компетентності, професіоналізму, майстерності 
вчителя — вихованці. Якщо педагог приносить у дитячу аудиторію не тільки 
знання, але й любов, мажорний настрій, віру в перемогу добра, надію зміни-
ти життя людей на краще, турботу, бажання посіяти в душі дитини Добро, 
Красу, Істину, якщо вчитель замислюється над саморозвитком, самопокра-
щенням свого внутрішнього, духовного світу, постійно працює над роз-
витком професійних вмінь, навичок, — він має розвинену особистісно-

30 Помиткін Е. О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді: дис. … док. психол. 
наук: 19.00.07 / Е. О. Помиткін. — К., 2009. — 438 с.

31 Ткачова Т. М. Розвиток духовної культури особистості вчителя в системі методичної роботи закладів освіти міс-
та: автореф. дис…. канд. пед. наук: 13.00.04 / Т. М. Ткачова // Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Луганськ, 
2004. — 20 с.

32 Шкіренко О. В. Духовна культура і цінності особистості як основа розвитку компетентнісної складової майбутнього 
професіонала / О. В. Шкіренко // Теоретико-методологічні питання розвитку загальної обдарованості особистос-
ті: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю заснування НАПН України, 
13 березня 2012 р. — К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2012. — С. 143-150.
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професійну (компетентнісну) складову духовної, психологічної, професій-
ної культури.

Процес розвитку компетентнісної (особистісно-професійної) складової 
духовної культури педагога складний. Він передбачає визначення ієрархії 
особистісних цінностей, цілісний свідомий розвиток потребнісно-мотива-
ційної сфери, професійного вдосконалення, духовного потенціалу і вико-
ристання глибинних ціннісних ресурсів: таких базових підструктур осо-
бистості, як здатність до плідного, конструктивного спілкування, творча 
спрямованість, дієвий гуманістичний, діловий характер, розвинена само-
свідомість, життєва мудрість, продуктивний інтелект, динамічна і праце-
здатна психофізіологічна основа особистості.

Отже, метою нашої роботи є дослідити рівень розвитку особистісно-
професійної складової духовної культури педагогічного персоналу, визна-
чити психологічні особливості формування внутрішнього світу особис-
тості, допомогти розвинути особистісно-професійну (компетентнісну) 
складову духовної культури педагога, створити умови для самопізнання, 
саморозвитку вчителя.

Базою для проведення експериментальної роботи було обрано Інститут 
мистецької освіти КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Палац творчості дітей та юнац-
тва Солом’янського району м. Києва, Новомосковський колегіум № 11.

Об’єктом дослідження на діагностично-констатувальному етапі були 
109 педагогів і 62 студента 3 і 4 курсів (майбутніх вчителів).

Із викладачами і студентами, які брали участь в експерименті, була 
проведена відповідна підготовча робота щодо усвідомлення мети і задач, 
програми експерименту, оволодіння ними знаннями щодо теоретично-
методичних основ розвитку компетентнісної складової духовної культури 
педагогічного персоналу.

Констатувальний експеримент здійснювався за визначеним нами пси-
ходіагностичним інструментарієм (табл. 2.3): «Опитувальник для виявлен-
ня рівня розвитку духовної культури педагогічних працівників», методика 
«Духовний потенціал особистості» Е. О. Помиткіна33, методика діагности-
ки мотиваційно-потребнісної сфери особистості О. Ф. Потьомкіної34, мето-
дика С. С. Бубнової «Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій 
особистості» 35, авторська анкета.

Відповідно до мети нашого дослідження введено до психодіагностично-
го інструментарію систему валідних психодіагностичних методик36 (спо-
стереження, бесіди, анкетування, тестові методики,37 соціометричні дані 

33 Помиткін Е. О. Псхологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді: дис. … док. псих. наук: 
19.00.07 / Е. О. Помиткін. — К., 2009. — 438 с.

34 Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: уч. пособ. / Д. Я. Райгородский. — Самара : 
Изд. Дом «БАХРАХ — М», 2008. — С. 641.

35 Галян І. М. Психодіагностика : навч. посіб. / І. М. Галян. — К. : Академвидав, 2009. — С. 431.
36 Там само.
37 Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие / Д. Я. Райгородский. — 

Самара : Издательскийдом «БАХРАХ — М», 2008. — С. 641.
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одногрупників і колег-педагогів), а також групу методів обробки даних 
(якісний і кількісний аналіз, визначення кореляційних зв’язків).

Таблиця 2.3
Психодіагностичні критерії та інструментарій дослідження рівня розвитку 
компетентнісної (особистісно-професійної) складової духовної культури 

педагогічних працівників

Психодіагностичні 
критерії

Показники особистісного 
зростання педагогів

Психодіагностичний 
інструментарій

Розвиненість різних 
складових духовної 
культури

Початковий, середній, 
достатній, вищий рівні роз-
витку духовної культури

«Опитувальник для 
виявлення рівня розвит-
ку духовної культури пе-
дагогічних працівників»

Індивідуальні, сімейні, 
професійні, суспільно-
соціальні, загальнолюд-
ські, вищі цінності

Реальна структура цінніс-
них орієнтацій особисто-
сті, ієрархія особистісних 
цінностей 

Методика С. С. Бубнової 
«Діагностика реальної 
структури ціннісних орі-
єнтацій особистості»

 Потребнісно-мотивацій-
на сфера особистості

 Розвиток отребнісно-моти-
ваційної сфери, орієнтація 
особистості на альтруїзм — 
егоїзм

Методика діагностики 
потребнісно-мотивацій-
ної сфери особистості 
О. Ф. Потьомкіної

Духовний потенціал
особистості 

Розвиток духовного потен-
ціалу особистості студента-
правознавця

Методика Е. О. Помиткі-
на «Духовний потенціал 
особистості»

Розвиненість компетен-
тнісної (особистісно-
професійної) складової 
духовної культури 
педагога

Рівень розвитку компетент-
нісної (особистісно-профе-
сійної) складової духовної 
культури

Авторська анкета

Діагностична робота щодо визначення рівня розвитку компетентніс-
ної складової духовної культури педагогічного персоналу проводилася з 
обов’язковим повідомленням і обговоренням результатів, а також прово-
дилися консультації на основі даних тестування у формі індивідуальних та 
колективних бесід, що допомагало педагогам і майбутнім вчителям усвідо-
мити свій рівень розвитку компетентнісної складової духовної культури.

За основу дослідження рівня розвитку духовної культури було обрано 
концепцією тривимірної, поетапно конкретизованої психологічної струк-
тури особистості, розроблену В. В. Рибалкою. Одним із соціально-психо-
лого-індивідуальних вимірів структури є компетентнісна (особистісно-
професійна) складова духовної культури.

Дослідження компетентнісної (особистісно-професійної) складової 
духовної культури педагогів (7) з використанням «Опитувальника для 
виявлення рівня розвитку духовної культури педагогічного персоналу» 
дозволило встановити, що усереднений показник дорівнює 3,1 бала, тобто 
відповідає достатньому, але не високому рівню самооцінки (рис. 2.12).
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Порівняно з іншими показниками духовної культури, рівень розвитку 
компетентнісної (особистісно-професійної) складової духовної культури 
(7) такий самий, як показник комунікативної складової (1); вищий ніж 
рівень розвитку самосвідомості (2), майже збігається з мотиваційно-сми-
словою (3), емоційно-почуттєвою (4), інтелектуальною (5) складовими 
і нижчий ніж рівень розвитку характерологічної (6) складової духовної 
культури особистості.

Рис. 2.12. Рівень розвитку 1 — комунікативної складової; 2 — самосвідомості; 
3 — мотиваційно-смислової складової; 4 — емоційно-почуттєвої складової; 

5 — інтелектуальної складової; 6 — характерологічної складової; 
7 — компетентнісної складової духовної культури

Для розвитку особистісно-професійної (компетентнісної) складової ду-
ховної культури і цінностей педагогічного персоналу характерні чотири рів-
ні: початковий, середній, достатній, вищий.

Результати експериментального дослідження рівня розвитку компетен-
тнісної складової духовної культури педагогічного персоналу 109 педагогів і 
62 студентів 3 і 4 курсів (майбутніх вчителів) наведено на рис. 2.13.

Узагальнюючи результати констатувального експерименту, приходимо 
до висновку, що початковий рівень розвитку компетентнісної складової ду-
ховної культури мають 22,02 % педагогів і 25,81 % студентів.
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Рис. 2.13. Рівень розвитку компетентнісної складової духовної культури педагогів і 
студентів у відсотковому відношенні ( %:): 1 — початковий; 2 — середній; 

3 — достатній; 4 — вищий

Це означає, що майже четверта частина викладачів усвідомлює необхід-
ність набувати і удосконалювати особистісно-професійні якості, додаткові 
знання, уміння, навички для здійснення духовно-культурної педагогічної 
діяльності. Педагогічні працівники з початковим рівнем розвитку духов-
ної культури найчастіше мають орієнтацією на індивідуалістичні цінності. 
Для них характерний слабкий самоконтроль, імпульсивність, низький рі-
вень емпатії і морально-етичних норм, невмотивоване почуття суперниц-
тва, зверхнє ставлення до інших, підвищена асоціальна активність (інтри-
ги, бунт), порушення ієрархії мотивів та ціннісно-духовної регуляції, не-
здатність до вищих духовних почуттів, деструктивний розвиток духовно-
моральної сфери, пов’язаний з певним внутрішнім конфліктом, диском-
фортом. Вони мають бажання поглиблювати теоретичний та практичний 
рівні компетентнісної складової духовної культури і цінностей, але, на жаль, 
не докладають належних зусиль для саморозвитку.

Педагоги і студенти з середнім рівнем розвитку компетентнісної скла-
дової духовної культури (38,53 % і 38,71 %) вважають, що педагогічна ком-
петентність педагога допомагає здійснювати самовдосконалення та розви-
вати духовну культуру і учнів, і батьків. Для педагогів із середнім рівнем 
сформованості духовної культури характерна орієнтація на суспільно-со-
ціальні і сімейні цінності. Такі вчителі не завжди мають стійкість і несу-
перечливість ціннісної системи особистості, але вони адекватно оцінюють 
свої якості характеру, рівень розвитку культури і цінностей, здатні визна-
чити свої недоліки, розпочати свідому боротьбу зі своєю духовно-мораль-
ною недосконалістю. Педагоги з середнім рівнем розвитку компетентніс-
ної складової духовної культури намагаються досягнути духовних цілей 
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у своїй педагогічній діяльності згідно з традиційними духовно-моральни-
ми нормами і стандартами.

Педагоги і студенти з достатнім рівнем розвитку компетентнісної скла-
дової духовної культури (28,44 % і 27,42 %) здатні ефективно вирішувати 
духовно-моральні проблеми, професійні завдання навчально-виховного 
процесу. Для них характерна орієнтація на сімейні і загальнолюдські, сус-
пільно-соціальні, професійні цінності. Вчителів із достатнім рівнем сфор-
мованості духовних цінностей характеризує соціально-психологічна адап-
тованість і активність.

Вищий рівень розвитку компетентнісної складової духовної культури 
мають 11,01 % педагогів і 8,06 % студентів — майбутніх вчителів. Вони сві-
домо намагаються набувати духовно-моральних знань, засвоювати, збе-
рігати, примножувати і вчасно актуалізовувати означені цінності Добра, 
Краси, Істини, Любові у власній професійній діяльності. Педагоги і студен-
ти з вищим рівнем розвитку компетентнісної складової духовної культури 
визнають необхідність постійно поглиблювати теоретичні знання і прак-
тичні навички, які потрібні для успішного навчально-виховного процесу. 
Для педагогів і студентів з вищим рівнем розвитку особистісно-професійної 
складової духовної культури характерна любов до дітей, здатність до само-
вдосконалення, любов до педагогічної професії, розвинені вольові якості, 
доброзичливість, чуйність, врівноваженість, толерантність, рефлексія, лю-
дяність, ціннісна орієнтація на сімейні, загальнолюдські, вищі цінності.

Здійснюючи психологічну діагностику рівня розвитку компетентніс-
ної складової духовної культури педагогів і майбутніх вчителів з іншими 
показниками, можна зробити висновок, що існує залежність, взаємовплив, 
взаємодетермінація між рівнем розвитку особистісно-професійної складо-
вої духовної культури і духовним потенціалом, потребнісно-емоційною 
спрямованістю особистості, ціннісною орієнтацією особистості.

При визначенні кореляційних зв’язків за Пірсоном, враховулась 
значущість кореляційних коефіцієнтів (r = 1,000 — повна кореляція; 
0,600 ≤ r < 1,000 — висока кореляція; 0,400 ≤ r < 0,600 — середня кореляція; 
r < 0,400 — низька кореляція; — r < 0 — обернено пропорційна кореляція).

За результатами статистичної обробки розвиток компетентнісної скла-
дової духовної культури педагогів і майбутніх вчителів прямо пропорційно 
корелює з орієнтацією на альтруїзм (0,854). Маючи готовність поступитися 
своїми інтересами заради блага інших, розвинену самосвідомість, відпові-
дальність, педагоги і студенти працюють над розвитком духовної культури 
внутрішнього світу.

Обернено пропорційна залежність між орієнтацією на егоїзм (-0,642) та 
розвитком компетентнісної складової духовної культури педагогів і май-
бутніх вчителів початкових класів вказує на необхідність створення на-
лежних умов для розвитку потребнісно-мотиваційної спрямованості, щоб 
сприяти пізнанню власної індивідуальності у зіставленні з класифікацією 
психологічних властивостей високодуховної особистості педагога і, тим 
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самим, стимулювати роботу над самопізнанням, самокорекцією, самовира-
женням, самовдосконаленням.

Виразної залежності між рівнем розвитку компетентнісної складової 
духовної культури педагогів і майбутніх вчителів та рівнем духовного по-
тенціалу в підструктурі психофізіології особистості не виявлено, однак іс-
нує середня кореляція між розвитком особистісно-професійної складової 
духовної культури педагогів і майбутніх вчителів та спрямованістю, харак-
тером, спілкуванням, інтелектом. Існує висока кореляція між розвитком 
компетентнісної складової духовної культури та самосвідомістю (0,786), 
спрямованістю (0, 675) педагогів і майбутніх вчителів.

Педагоги і майбутні вчителі з розвиненим духовним потенціалом та 
компетентнісною складовою духовної культури виявляють цілеспрямова-
ність, розсудливість, винахідливість, передбачливість, вміння об’єктивно 
оцінювати себе та оточуючих, цілісність і гармонійність рис характеру, ста-
ранно виконують свої обов’язки. У них розвинена здатність до самопізнан-
ня, інтроспекції, прагнення до самовдосконалення. 

Виявлено залежність між розвитком компетентнісної складової духов-
ної культури і орієнтацією особистості на вищі, загальнолюдські, суспіль-
но-соціальні, професійні цінності. За результатами вторинної статистичної 
обробки отриманих даних приходимо до висновку, що існує висока коре-
ляція між розвитком компетентнісної складової духовної культури з цін-
нісною орієнтацією на вищі (0,847), професійні (0,786), загальнолюдські 
(0,603), сімейні (0,728) цінності і середня кореляція на суспільно-соціальні 
(0,497) цінності. Це, очевидно, пояснюється бажанням дотримуватися ду-
ховно-моральних норм та стандартів, здатністю адекватно оцінювати дійс-
ність, вмінням диференціювати добро і зло. Але помітна і обернено пропор-
ційна залежність між орієнтацією на індивідуалістичні цінності (-0,756) і 
розвитком компетентнісної складової духовної культури.

Отже, огляд отриманих даних під час констатувального експерименту, 
анкетування та бесіди з педагогічним персоналом і студентами — майбут-
німи педагогами, зумовили необхідність розробки концептуальної моделі і 
методики «Шляхом Добра, Краси, Істини, Любові» для розвитку особисті-
сно-професійної (компетентнісної) складової духовної культури педагогів, 
для формування потреби у духовно-моральному вдосконаленні, самокон-
тролі, самопізнанні та самовдосконаленні, підвищуючи рівень духовного 
потенціалу, морально-етичних норм, сформованість духовних цінностей і 
культури.
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Розділ 3. ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА ЗАСОБИ 
РОЗВИТКУ СКЛАДОВИХ ДУХОВНОЇ 
КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

3.1. Діалогічні засоби розвитку самосвідомості як складової 
духовної культури педагогічного персоналу (М. В. Бастун)

Даний розділ присвячено дослідженню психологічних засобів розвиваль-
ного впливу на процес формування самосвідомості як складової духовної 
культури педагога. У підрозділі 2.1. було наведено результати емпірично-
го дослідження щодо актуального стану сформованості самосвідомості. 
Вважаємо за доцільне розглянути тепер відповідні психолого-педагогічні 
засоби розвитку духовного спрямування професійної самосвідомості у пе-
дагогічних працівників.

Оскільки кінцевою і найвищою метою педагогічної дії у цілому є особи-
стість учня, спрямованість педагога на цю кінцеву мету є мірою його про-
фесіоналізму. Як вважає Г. О. Балл, увага до духовного боку професійної 
діяльності в цілому знаходить вияв у розрізненні фахівців, які володіють 
технікою своєї справи, і професіоналів, які володіють, окрім того, цінностя-
ми, ідеалами і, загалом, цілісною професійною культурою1.

Сказане ставить професіоналізм у пряму логічну залежність від духовно-
сті суб’єкта праці. Адже, на думку того ж автора, особистість є духовною в тій 
мірі, в якій основними мотиваційно-смисловими регуляторами її життєдія-
льності стають вищі людські цінності, котрі вона реалізує, трансцендуючи 
свої базові (фізіологічні та соціальні) потреби. Така трансценденція може 
здійснюватися двома шляхами: або через задоволення потреб, або через 
здатність відмовитися від їх задоволення заради вищої мети та вищих цін-
ностей. Отже, для професіонала дуже важливим є уявити свою професійну 
діяльність у вимірі високих сенсів, щоб вона набула значущості і цінності 
у його власних очах2. У якості яскравого прикладу різної якості усвідомлен-
ня людиною цінностей своєї професійної діяльності та самоусвідомлення 
власної позиції щодо цих цінностей можна навести широко відому притчу 
про будівництво Шартрського собору у Франції. Трьом робітникам було за-
дане однакове питання: що ти зараз робиш? В одному разі відповідь була: 
«Я заробляю, щоб прогодувати свою сім’ю»; у другому — «Я пхаю цю кляту 
тачку, нехай їй грець!»; у третьому — «Я будую Шартрський собор!».

Таке усвідомлення вищих сенсів своєї професійної праці можливе лише 
за умови постійних зусиль індивіда виразити свою духовність, свої творчі 
інтенції. Духовність, за В. П. Зінченко3, можна визначити як сукупність по-
шуків, практик і досвіду, через які суб’єкт сам себе змінює, щоб отримати 
доступ до вищих духовних цінностей — Добра, Краси та Істини.
1 Балл Г. О. Духовність професіонала і педагогічне сприяння її становленню: орієнтири психологічного аналізу // 

Професійна освіта: педагогіка і психологія / За ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. — Київ — 
Ченстохова, 2000. — С. 217-231.

2 Балл Г. О. Цит. робота. — С. 217-231.
3 Зинченко В. П. Сознание и творческий акт / В. П. Зинченко. — М. : Языки славянских культур, 2010. — 592 с.
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Самосвідомість дає індивіду передусім доступ до сфери Духовного, тоб-
то до сфери Свободи, свободи від світу детермінізму. Перший крок до цьо-
го — усвідомлення нетотожності Світу системі сталих, детермінованих ко-
ординат, і нетотожності власного «Я» цим усталеним уявленням.

Ці зусилля по самоусвідомленню себе у контексті вищих духовних цін-
ностей повинні обов’язково не залишатись у сфері «чистого духу», а мати 
матеріальні вираження у формі актів творчості, творів культури, текстів 
(у розумінні М. М. Бахтіна, В. С. Біблера — література, музика, архітектура 
і т. д.; «культура — система творів»). Такі твори дають можливість вийти 
за межі детермінованості. При цьому читання чужого твору — це також 
співтворчість із його автором. У такій творчості та співтворчості можливе 
сприйняття себе як «Іншого», спілкування з собою як із «Іншим» — тобто 
акт самосвідомості.

Твори культури (широкої, загальнолюдської культури) пропонують 
різні моделі поведінки у тій самій ситуації, тим самим даючи можливість 
вибору — тобто вихід у сферу свободи. Така ситуація вимагає розгляду 
культури як діалогу культур, на перетині, пограниччі яких виникають точ-
ки подиву, де можливе порівняння різних культурних моделей. Звичайно, 
таке порівняння може бути відстороненим, чисто інтелектуальним, тоді ми 
маємо справу зі сферою інтелекту. Але зацікавлене, особистісне порівнян-
ня, «примірювання» цих моделей на себе — це акт самосвідомості.

У цілому моделі поведінки, уособлені в текстах культури, є вираженням 
системи цінностей, у кінцевому рахунку — Добра, Краси та Істини. Про-
те не слід забувати, що навіть ці кінцеві цінності є культурно залежними. 
Не тільки поняття Краси є релятивним (широко відомо, які різні ідеали 
людської краси існують у різних культурах), так само, як Істини («Що є іс-
тина?»). Навіть розуміння поняття Добра суттєво різниться у різних культу-
рах. Звичне нам «роби іншому те, що хочеш собі» в інших культурах вигля-
дає інакше (відомий у культурології приклад: на запитання, що таке добро і 
зло, зулус відповів: добро — це коли я вкраду корову в сусіда, а зло — це коли 
він вкраде корову в мене). Це — дуже виразні приклади, коли культура різ-
ниться від нашої дуже сильно; можна дати більш прихований приклад: див-
ний з точки зору більшості наших сучасників вчинок героїні повісті Пушкіна 
«Дубровський» Марії, котра відмовилася від свободи і щастя заради даної 
нею клятви. Саме в таких точках подиву проростають акти самосвідомості. 
Результатом цієї духовної роботи по розвитку самосвідомості стає позиція 
особи як свідомого, відповідального суб’єкта духовної культури.

На думку Г. О. Балла, культуру утворює єдність специфічно людських 
функцій — соціальної пам’яті та соціально значущої творчості — та засоби 
їх реалізації4. Відповідно включення індивідів у культуру в єдності зазна-
чених її сторін є важливою умовою становлення й розвитку їх особистості, 
що є головним завданням сучасної освіти. Зазначений автор пропонує «ро-

4 Балл Г. О. Категорія культури у визначенні орієнтирів освіти / Г. О. Балл // Діалог культур у світовому контексті. 
Філософія освіти: зб. наук. пр.; [голов. ред. І. А. Зязюн]. — Львів : Сполом, 2002. — С. 122-131.
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зуміти культуру як таку систему складників і якостей соціального (і соціа-
льно обумовленого індивідуального) людського буття, яка — через взаємне 
опосередкування наступності й творчості, через різноманітні зовнішні й 
внутрішні діалоги, через опредмечування людської сутності у творах та її 
розпредмечування в особистостях — забезпечує її різнобічну реалізацію й 
неперервний розвиток… за такого підходу культура розглядається як ціліс-
ність, а цивілізація — як її нормативно-репродуктивний аспект»5.

Слід підкреслити також, що за ідеєю Школи діалогу культур, як дія-
льність, так і спілкування замикаються на суб’єкті; увага зосереджується 
не на результатах, не на продукті, а на проміжку між суб’єктом дії і дією, 
на варіантності дії і на можливості зміни індивіда, котрий вирішує вчинити 
таким чи іншим чином6.

Аналіз поглядів ряду дослідників, що працюють в руслі концепції Школи 
діалогу культур, дозволив сформулювати ряд базових принципів цієї конце-
пції, а саме: презентація культурологічних знань у генетично розгорнутому 
вигляді; професійне самовизначення у культурі через вихід на межу з інши-
ми культурами як основа становлення особистості; сприймання тексту як 
граничного уособлення культури; зовнішній діалог як психологічний меха-
нізм розбудови внутрішнього діалогу з уявним співрозмовником.

У межах вищенаведеної концепції основною одиницею, методом і 
прийомом діалого-культурного тренінгу є навчальний діалог. Суттєвою 
характеристикою навчального діалогу в тому сенсі, в якому його розуміє 
Г. О. Балл, є виявлення учасниками діалогу іншої, «не моєї» логічності ін-
шого бачення, розуміння і знання. Це, на його думку, зближує навчальний 
діалог з класичними (канонічними) культурологічними діалогами (Пла-
тон, Г. Галілей і т. д.). Момент усвідомлення іншої (альтернативної) логіч-
ності партнера пов’язаний з початком діалогу — початком внутрішнього 
діалогізування. «Діалог — це здійснене у слові співвіднесення і взаємооб-
ґрунтування логік»7. Завдання ведучого-діалогіста постає в тому, щоб ви-
являти внутрішню діалогічність висловлювання через розгортання внутрі-
шньої смислової неоднозначності слова.

Одним із найважливіших положень концепції діалогу культур та Шко-
ли діалогу культур постає положення М. М. Бахтіна, згідно з яким культура 
не має власної території й існує на межі самої себе. Такою межею, за В. С. Біб-
лером, постає її зіставлення з іншою культурою. Межею постають ті чи 
інші базові уявлення людства, які в кожній культурі нерідко містять у собі 
взаємовиключні уявлення про буття світу, людини, буття людини у світі. 
В той же час через свою взаємовиключність ці культури та ключові для них 
уявлення про співбуття світу й людини існують у взаємодоповненні, взаємо-
обґрунтуванні.

5 Балл Г. О. Цит. твір. С. 122-131.
6 Школа диалога культур. Идеи, опыт, перспективы // Под ред. В. С. Библера. — Кемерово, 1993. — 416 с.
7 Литовский В. Ф. Диалогика в школе // Школа диалога культур: Идеи. Опыт. Перспективы // Под ред. В. С. Биб-

лера. — Кемерово : «Алеф», 1993. — С. 287-329.
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Їх зіставлення у сприйнятті тієї чи іншої людини створює для того, 
хто наважується зорієнтуватись і самовизначитись у діалозі культур, па-
радоксальну ситуацію. Сутність цієї ситуації визначається спроможністю 
людини уявити себе як таку, що визначається двома взаємовиключними 
самовизначеннями8. Спираючись на філософські надбання Б. Спінози, 
Л. Фейєрбаха, М. Кузанського, а також ідеї Л. С. Виготського щодо взає-
мообертання внутрішнього і зовнішнього мовлення, В. С. Біблер розробив 
логіку і психологію парадоксу.

Ми вважаємо, що навчальні діалоги, проведені й описані педагогами, 
що працюють у руслі концепції Школи діалогу культур, повною мірою ре-
алізують універсальні принципи діалогу. Зокрема Г. О. Балл виділяє такі 
діалогічні універсалії: повага до партнера, його якостей як суб’єкта; орієн-
тація на його найвищі досягнення (реальні та потенційні); повага до себе, 
без якої неможлива і справжня повага до партнера з діалогу; толерантність 
до партнера зі спілкування; принцип згоди учасників діалогу щодо базо-
вих знань, норм, цінностей і цілей, якими вони керуються у цьому діалозі9. 
Найефективнішими (з точки зору розкриття людських можливостей) ма-
ють бути діалоги, що якнайповніше використовують потенціал культури, 
органічно вписуючись у «великі діалоги», через які вона функціонує й роз-
вивається10.

З огляду на завдання розвитку самосвідомості як складової духовної 
культури вкрай актуальним є становлення діалогу, його виникнення з не-
діалогічних, суто монологічних стосунків між людьми. Мотивом входжен-
ня особистості в діалог часто виступає саме бажання продемонструвати 
свою неповагу до іншої людини, небажання бачити її своїм співбесідником. 
До неї індивід ставиться як до об’єкта, котрому саме він дає вичерпне ви-
значення. Ця інша людина в такому пориванні має: а) сприйняти таке ви-
значення як самовизначення; б) визнати за співрозмовником право давати 
такі визначення іншим11.

Слід вважати, що ці поривання особистості неодномірні й внутрішньо 
парадоксальні. Неусвідомленим для такого агресора-монологіста часто ви-
ступає бажання бути почутим, поміченим, стати значущим для інших. Саме 
ці обставини й роблять діалог і можливим, і невідкладним саме для осо-
би-монологіста. Зазначимо, що актуальним є спілкування з загальними 
для соціуму культурними героями або ж героями «приватними», котрі ви-
никли в результаті читання книг, перегляду фільмів, спектаклів та ін. Вони 
є потенційними внутрішніми співрозмовниками, вплив яких на становлен-
ня особистості не завжди може бути усвідомлений нею самостійно. Нега-

8 Библер В. С. Самостоянье человека / В. С. Библер. — Кемерово : Алеф, 1993. — 96 с.
9 Балл Г. Парадигма діалогу і проблема прилучення до наукової культури / Г. Балл // Професійна освіта: педагогіка 

і психологія: Українсько-польський щорічник / За ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. — Ченс-
тохова — Київ, 1999. — С. 335-347.

10 Балл Г. О. Цит. робота. — С. 335-347.
11 Литовский В. Ф. Проблемы формирования письменной речи / В. Ф. Литовский, Л. А. Месеняшина, Р. С. Пано-

ва. — Челябинск : Челяб. госс. ун-т., 2000. — 201 с.
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тивне, іронічне ставлення до «культурних» героїв обумовлене тим викли-
ком, котрий створює протиріччя цілей та цінностей їхнього життя з цілями 
та цінностями життя самої особи. Тому дуже актуальним є запропоноване 
В. С. Біблером розуміння багаторівневості діалогу. Це розуміння наполягає 
на обмеженості школярського уявлення про діалог як про розмову двох або 
більше осіб.

Робота психолога, який веде діалог, спирається на розроблену Сокра-
том техніку «маєвтичного» діалогу. Саме такий діалог відкриває для інди-
віда його існування для самого себе як «Іншого», можливість та актуаль-
ність для нього діалогу з собою як з «Іншим». Перехід діалогу як такого, що 
здійснюється виключно в режимі усного мовлення, в режим писемного мо-
влення та взаємодоповнення усного й писемного мовлення включає в ро-
боту діалогічні техніки Середньовіччя, Нового часу та Сучасності. Йдеться 
про техніки ведення діалогу М. Кузанським, Г. Галілеєм, Г. Сковородою, 
Б. Брехтом та ін.

У нашому дослідженні ми використовуємо культурно орієнтований на-
вчальний діалог як один із засобів формування підструктури самосвідомос-
ті особистості. В розумінні терміну «навчальний діалог» ми спираємось 
на роботи таких дослідників, як Г. О. Балл, О. Г. Волинець, С. Ю. Курга-
нов, В. Ф. Литовський, С. О. Мусатов12. Так, В. Ф. Литовський та Л. О. Ме-
сеняшина розуміють культурно орієнтований діалог як такий діалог, що 
реалізує ідеї М. М. Бахтіна, В. С. Біблера та Л. С. Виготського щодо ролі 
«Іншого» в становленні мовлення та мислення людини, й зокрема дити-
ни, в умовах навчання13. Діалог у цих умовах є класичним нериторичним 
мовленнєвим жанром (за М. М. Бахтіним) і спільним пошуком кожним 
із учасників діалогу прийнятного для кожного з них розуміння істини14. 
С. Ю. Курганов, А. Г. Волинець, І. М. Соломадін користуються терміном 
«урок-діалог», який вводить діалог у контекст риторичних жанрів. Це до-
зволяє вести діалог за певним алгоритмом. 

Суть запропонованого нами методу розвитку самосвідомості особисто-
сті фахівця-педагога полягає у формуванні налаштованості на діалогічні 
стратегії взаємодії з іншими людьми та з самим собою як з іншою щодо 
себе людиною. Розбудовані таким чином діалогічні відносини створюють 
можливість для утворення системи професійних уявлень як предмета ре-
флексії. Актуалізація діалогу з уявним співрозмовником і постає базовим 
механізмом такої рефлексії.

Здійснений нами в ході дослідження теоретичний аналіз принципів і 
методик психолого-педагогічної концепції Школи діалогу культур дозво-
лив створити модель тренінгу з розвитку самосвідомості як складової ду-
ховної культури педагога. Основою тренінгу є навчальний діалог з такими 
12 Курганов С. Ю. Учбовий діалог як форма навчання / С. Ю. Курганов, В. Ф. Литовський // Психологія. — К. : Ра-

дянська школа, 1983. — Вип. 22. — С. 47-52.
13 Литовский В. Ф. Проблемы формирования письменной речи / В. Ф. Литовский, Л. А. Месеняшина, Р. С. Пано-

ва. — Челябинск : Челяб. госс. ун-т., 2000. — 201 с
14 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. — М. : Сов. писатель, 1963. — 364 с.
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його головними різновидами, як діалог з культурним героєм та діалог за па-
кетом текстів15. Виходячи з такої структури тренінгу, здійснюється відбір 
тем для діалогів, котрі включають у себе «осереддя» культури (за В. С. Бі-
блером).

У даному разі, виходячи з логіки дослідження, в якості таких осередь 
було обрано культурні тексти, де тим чи іншим чином, у різних аспектах 
зачіпаються питання Добра, Краси, Істини як системоутворювальний фун-
дамент різних національних культур.

Окремим важливим етапом тренінгової роботи було написання його 
учасниками письмових текстів, котрі виражають їхню позицію щодо обго-
ворюваних питань, і подальше обговорювання цих текстів із аргументацією 
та захистом своєї позиції.

У формувальному етапі дослідження брали участь педагогічні праців-
ники Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна» протягом 2012-2013 навчального 
року. Відповідно до методики експериментального дослідження, було сфор-
мовано експериментальну групу (13 осіб) та контрольну групу (11 осіб).

До і після проведення тренінгу було здійснено контрольні діагностичні 
зрізи експериментальної та контрольної груп. З цією метою було викорис-
тано Опитувальник для виявлення рівня розвитку духовної культури педа-
гогічних працівників, котрий є базовим діагностичним інструментом цього 
дослідження. Отримані результати представлені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1
Динаміка показника самосвідомості в ході формувального експерименту

Загальний бал Шкала 1. Потреба 
у самоусвідомленні

Шкала 2. Процес 
самоусвідомлення

Шкала 3. Результат 
самоусвідомлення

До 
експери-

менту

Після 
експери-

менту

До 
експери-

менту

Після 
експери-

менту

До 
експери-

менту

Після 
експери-

менту

До 
експери-

менту

Після 
експери-

менту
Експери-
ментальна 
група

2,87 3,20 2,74 3,66 3,00 3,00 2,92 2,94

Контроль-
на група 2,88 2,89 2,72 2,72 2,99 3,00 2,92 2,95

Як видно з таблиці 3.1, загальний показник самосвідомості в експери-
ментальній групі зріс на 10,31 %, причому головним чином зростання від-
булося за рахунок підкомпонента потреби у самоусвідомленні (на 25,13 %). 
Щодо контрольної групи, то статистично достовірні зміни відсутні. Це ціл-
ком відповідає нашій гіпотезі про те, що саме розвиток цього підкомпо-
нента є початковим етапом процесу розвитку компонента самосвідомості 
в цілому. Цей процес має багатоетапний характер і повинен складатися з 
кількох блоків, котрі відповідають окремим підкомпонентам.

15 Курганов С. Ю. Учбовий діалог як форма навчання / С. Ю. Курганов, В. Ф. Литовський // Психологія. — К. : Ра-
дянська школа, 1983. — Вип. 22. — С. 47-52.
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У цілому результати участі у діалоговому тренінгу з розвитку самосві-
домості як компонента духовної культури можна оцінити за наступними 
показниками.

1. Всі без винятку учасники експериментальної групи з’ясували, що спіл-
кування як обмін думками є для них важливим і конструктивним.

2. Невелика кількість (8 %) оволоділа писемним мовленням як засо-
бом спілкування із внутрішнім співрозмовником. У певної кількості уча-
сників (21 %) сформувалось ставлення до будь-якого учасника діалогу як 
до суб’єкта мовлення і мислення.

3. Пізнавальні мотиви учасників діалогу посилюються через усвідом-
лення ними недостатнього рівня власних знань для розгортання такої аргу-
ментації власної думки, яка б переконала інших учасників діалогу.

4. Посилення пізнавальних мотивів та пошуки засад, на яких інший роз-
будовує своє мовлення, вело до створення в ході діалогу малих творчих 
груп, котрі продовжували функціонувати й поза діалогами.

5. У ході формувального експерименту учасники тренінгу чіткіше усві-
домили наявність і цінність своєї власної позиції, самовизначення у вітчиз-
няній та світовій культурі, залежно від власних індивідуально-особистісних 
якостей. Це є надзвичайно важливим з огляду на професійне становлення 
педагогів як суб’єктів, носіїв духовної культури.

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:
1. Діалогічні методи роботи є ефективними щодо формування самосві-

домості педагогічних працівників як компонента їхньої духовної культури, 
що підтверджує теоретичне положення про принципово діалогічний харак-
тер самосвідомості. Формування компонента самосвідомості є складним 
багатоетапним процесом, у ході якого послідовно розвиваються різні під-
компоненти: потребовий, процесуальний та результативний.

2. Результати дослідження також наочно показали, що процес розвитку 
самосвідомості як складової духовної культури, тобто усвідомлення себе 
як суб’єкта цієї культури, тісно пов’язаний із мовленням, як своїм власним, 
так і мовленням значущого «Іншого». 

3. Розвиток самосвідомості як складової духовної культури педагога є 
важливим чинником його становлення як педагога-професіонала у вищо-
му сенсі цього слова.

3.2. Психологічне консультування як засіб розвитку мотиваційно-
смислової складової духовної культури педагогічних 
працівників (Становських З. Л.)

За допомогою до психолога люди, як правило, звертаються у випадках 
появи труднощів у стосунках з іншими людьми, проблем у здійсненні про-
фесійної діяльності тощо. В таких ситуаціях доросла людина усвідомлює 
саме утруднення, однак до кінця не може усвідомити причини його вини-
кнення та спосіб, у який можна подолати проблему. Отже, індивідуально-
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психологічне консультування є одним із видів психологічної роботи, який 
створює адекватні умови для розвитку самосвідомості, саморефлексії осо-
бистості, розвиває її способи творчого самоздійснення у навколишньому 
світі, професійному житті, сприяє формуванню ефективних способів пере-
живання, розвитку здатності до вищих духовних рівнів саморегуляції та ін.

Духовно-особистісний підхід до надання психологічної допомоги педа-
гогам у переживанні та подоланні труднощів професійного розвитку ґрун-
тується на декількох принципових положеннях гуманістичної психології.

По-перше, це ідея клієнт-центрованої або людино-центрованої психо-
терапії, яка стверджує думку, що в кожному з нас є актуалізаційна тенден-
ція — рости, розвиватися, реалізовувати весь свій духовно-особистісний 
потенціал. Доступ до ресурсів особистості стає можливим у випадку, коли 
суб’єкт виявляє активність у самопізнанні і саморозвитку.

По-друге, це ідея про рівноцінність усіх моментів розвитку особистості. 
В контексті нашої роботи це означає, що духовний розвиток особистості 
педагога передбачає не згладжування чи уникання суперечностей розвитку 
або конфліктів, а їх творче використання для самопізнання та самовдоско-
налення.

По-третє — ідея ролі соціального оточення та активної соціальної взає-
модії для розвитку духовного потенціалу особистості.

Таким чином, духовно-особистісний підхід у консультуванні педагогів з 
проблем професійного розвитку — це пошук форм психологічної допомоги 
особистості в усвідомленні нерозривного зв’язку себе й оточуючого світу, 
у розвитку ціннісного ставлення до існування соціуму, природи, себе у світі 
і через визнання їх нерозривної єдності — усвідомлений пошук людиною 
прийнятних, індивідуально своєрідних форм самовираження та гармоній-
ної, гуманістично орієнтованої співдіяльності зі світом.

Спроектувавши ці ідеї у площину професійно-проблемного поля педа-
гогічної діяльності, отримаємо такі духовні орієнтири психологічного кон-
сультування дорослих у ситуації професійних утруднень:

1. Дорослій людині в цілому властива тенденція до саморозвитку в по-
зитивному напрямку через рух до самоактуалізації.

2. Перешкоди такому розвитку педагогів полягають не стільки в зовніш-
ніх обставинах їхнього професійного життя, скільки переважно у специфі-
ці сприйняття і ставленні до цих обставин і до самого себе.

3. Психолог має обмеження в своїй діяльності — він не може змінити со-
ціальні обставини професійної чи життєвої ситуації клієнта, не може ска-
сувати граничні даності буття (смерть, біль, ізоляція, відсутність смислу), 
однак він може сприяти:

а) більш усвідомленому і реалістичному сприйняттю клієнтом складо-
вих професійно-проблемної ситуації;

б) самонавчанню клієнта в консультативному процесі принципам виді-
лення в професійно-проблемній ситуації факторів, які сприяють професій-
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ному й духовно-особистісному розвитку, що відбуваються у ході пережи-
вання і співпереживання, надання їм ціннісно-мотивуючої сили;

в) переоцінці та самозвільненню клієнта від тиску когнітивно-афектив-
них утворень свідомості, що зафіксовані як негативний минулий досвід і 
виступають у вигляді внутрішньої перешкоди активності;

г) знаходженню клієнтом позитивного смислу життєвого досвіду навіть 
у найважчих ситуаціях через переживання цінності актів особистісного ви-
бору в процесі подолання професійних труднощів;

ґ) інтеграційним процесам «Я», зміцненню впевненості клієнта у цін-
ності своєї особистості, прийнятті своєї індивідуальної неповторності, вірі 
у свої сили у подоланні перешкод на шляху до розвитку, практичного вті-
лення реалістичних рішень.

4. Психолог усвідомлює, що реальна життєва ситуація є складніше зовні 
детермінована, ніж у межах даного контакту з клієнтом. Однак він має бути 
сам ціннісно-мотивований на цей контакт як на можливість допомогти клі-
єнту через специфічну діяльність — співпереживання — в реальних стосун-
ках «тут і зараз». Це дає змогу клієнту в ситуації співучасті і психологічної 
підтримки психолога отримувати новий ціннісний досвід саморефлексії, 
саморозуміння, самотрансцендентного виходу за суб’єктивну обмеженість 
сприйняття проблемної ситуації, апробації нових способів подолання тру-
днощів, оволодіння новими формами соціального контактування.

5. Кінцевою метою духовно-орієнтованого консультування педагогіч-
них працівників є формування реалістичних уявлень про проблему, усві-
домлення своєї ролі і меж відповідальності у професійній взаємодії, пошук 
нових духовно-особистісних ресурсів для вирішення професійних проблем 
через утвердження цінностей Краси, Добра, Істини у ставленні до себе та 
інших людей, створення мотивації до подальшого самопізнання, професій-
ного саморозвитку.

Залежно від типу проблеми, на розв’язання якої спрямоване психологіч-
не консультування, розрізняють такі його види: проблемно-орієнтоване, 
особистісно-орієнтоване, орієнтоване на рішення; від характеру вирішу-
ваних завдань: психологічно-вікове, професійне, психолого-педагогічне, 
сімейне; від напрямку теоретичного підходу, у якому працює психолог-
консультант: когнітивна психологія, біхевіоризм, гуманістична психологія, 
психоаналіз, арт-терапія, тілесно-орієнтована терапія тощо.

Із розвитком інформаційних технологій індивідуально-психологіч-
не консультування набуло також різних форм — поряд із безпосередніми 
формами психологічної роботи стали популярними дистанційні форми 
психологічного консультування (телефонне, різні форми консультування 
в Інтернеті, у вигляді відкритих відповідей психологів на листи читачів 
на сторінках популярних журналів тощо).

Якщо є декілька працівників, що стикаються зі схожими проблемами, 
можливе проведення групових консультацій у формі, наприклад, педагогіч-
них консиліумів. У ході консультування можуть використовуватись тесту-



100

вання, анкетування, методи психологічної корекції. В залежності від масш-
табу проблеми та індивідуальних стратегій її подолання, кількість консуль-
тацій варіюється від однієї до серії зустрічей.

Часто буває, що у ході професійно-орієнтованого консультування з’ясо-
вується, що одним із чинників, що перешкоджає саморегуляції професійно-
го саморозвитку особистості, є внутрішній конфлікт, і тоді постає питання 
щодо продовження психологічної допомоги вже у вигляді індивідуальної 
психотерапії. Психотерапія є більш тривалою у часі формою психологіч-
ної роботи та відрізняється від консультування і техніками, і структурою 
процесів.

У сучасній психології розрізняють різні напрямки психологічного кон-
сультування та психотерапії:

психодинамічний підхід (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, ін.);
когнітивно-біхевіоріальний підхід (А. Бек, Д. Майхенбаум);
гуманістичний підхід: (Ф. Перлз, Я. Морено, Л. Бінсвангер, В. Франкл, 
А. Ленгле, Дж. Б’юдженталь, І. Ялом, К. Роджерса, А. Менегетті);
системний підхід (О. Г. Асмолов, Л. І. Анциферова, В. О. Лектор-
ський, І. Т. Фролова, Е. Г. Юдін);
інші методи (транзактний аналіз Е. Берна; гіпноз М. Еріксона; арт-
терапія; нейролінгвістичне програмування (НЛП) Р. Бендлера і 
Д. Гріндера; наративний підхід М. Уайта і Д. Епстона; казкотерапія; 
тілесно-орієнтована психотерапія В. Райха, А. Лоуена, М. Фельден-
крайза, Ф. Александера, Д. Боаделлі, Л. Марчер; коучінг та ін.).

Автори та представники різних психологічних течій по-різному див-
ляться і на джерела розвитку особистості, і на мотивацію поведінки та ру-
шійні фактори розвитку. Найближчими до нашого підходу є гуманістично-
орієнтовані ідеї психотерапії.

У вітчизняній психології також існує ряд сучасних психотерапевтич-
них напрямків: соціальна терапія О. Ф. Бондаренка, психотерапевтичні 
стратегії формування життєвої перспективи Є. І. Головахи, О. О. Кроніка, 
рольова психотерапія П. П. Горностая, лінгвістична психотерапія Н. Ф. Ка-
ліної, екофасилітативна терапія особистісного змінювання П. В. Лушина, 
тренінги творчої діяльності В. О. Моляко, аксіологічно-орієнтоване кон-
сультування В. В. Рибалки, терапія життєвого саморуху Т. М. Титаренко, 
наративна психотерапія Н. В. Чепелєвої, соціально-активне психологічне 
навчання Т. С. Яценко та ін.

Всі ці течії, напрямки і підходи до психологічної допомоги особистості 
об’єднує одна ідея — сприяння тенденціям подальшого розвитку, тілесно-
го, психічного і духовного здоров’я, гармонізації стосунків із навколишнім 
світом.

Цікаві спостереження щодо єдності спрямування різних психотерапе-
втичних напрямків зробила Т. В. Зайцева. Аналізуючи в своїй монографії 
тренінгові форми психологічної допомоги з психодинамічного, поведін-
кового, гуманістичного напрямків, вона визначила, що: «…психологи всіх 

-
-
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напрямків, самі того не помітивши, заклали у свої практичні моделі прин-
ципи гарантії ефективності, які були виділені особливою психологічною 
теорією — теорією діяльності. Легко побачити, що … загальна логіка етап-
ності психологічного впливу цілком збігається з уявленнями про екстерио-
ризацію — інтериоризацію, опосередковане оволодіння своєю поведінкою, 
які були розроблені у створеній Л. С. Виготським психологічній концепції, 
що одержала назву культурно-історичної теорії, і концепції О. М. Леонтьє-
ва, яку у даний момент називають теорією діяльності»16.

Хоча критика діяльнісного підходу триває і донині, навіть його супро-
тивники змушені були визнати, що це єдина теорія в психології, що змогла 
інтегрувати і зібрати в цілісну картину досягнення всіх попередніх шкіл та 
об’єднати те, що складно було об’єднати: свідомість і поведінку, раціональ-
не й емоційне, ціле і його частини (Асмолов, 1996; Гіппенрейтер, 1998). 
Висновки, зроблені Т. В. Зайцевою, про розуміння суті всіх видів психоло-
гічної практики, що ґрунтується на базових положеннях теорії діяльності 
як ідейного стрижня, що їх поєднує, співпадає з нашим розумінням проце-
сів психологічної допомоги особистості в ситуації переживання труднощів 
професійного розвитку.

Отже, духовно-особистісний підхід до психологічного консультування 
виходить із розуміння, що допомога будується на основі співпереживання 
двох людей — клієнта і психолога, і в цій спільній діяльності створюють-
ся умови, коли стають можливими процеси самопізнання, самотворення, 
самозміни, саморозвитку, які забезпечують подолання особистісно-профе-
сійної проблеми (як мети діяльності клієнта) та надання психологічної до-
помоги (як мети діяльності психолога).

Принципи духовно-орієнтованого консультування педагогічних пра-
цівників із професійних проблем наступні:

1. Гарантування безпеки взаємодії (анонімність — захист права клієн-
та на нерозголошення тієї інформації про себе, яку він вважає за потрібне 
не повідомляти психологу, та конфіденційність (усі без винятку розмови 
чи дії між клієнтом і психологом є інформацією, яка є доступна тільки цим 
двом особам). Цей принцип забезпечує цінність свободи волевиявлення 
особистості, визнання як цінності її права на інформаційний захист щодо 
приватного життя, її особистості в цілому.

2. Створення емоційно-сприятливих умов взаємодії, довіри. Цей принцип 
відображає цінність близьких, довірливих, безпечних стосунків з оточую-
чими для отримання соціальної підтримки в умовах складних переживань, 
цінність потреби у зв’язку з іншою людиною і цінність прагнення до оволо-
діння способами встановлення таких стосунків.

3. Встановлення правил взаємодії означає чітку домовленість між клієн-
том та психологом про місце, час, умови надання психологічної допомо-
ги, форми взаємодії тощо. Така домовленість розвиває повагу до часового, 

16 Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга: психологический тренинг как инструментальное действие / 
Т. В. Зайцева. — СПб. : Речь; М. : Смысл, 2002. — 80 с.
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енергетичного, психічного ресурсів кожного з учасників, добре ставлення 
один до одного, а порушення цих домовленостей може бути предметом 
для психотерапевтичного обговорення.

4. Ціннісне ставлення до індивідуальності особистості означає орієнта-
цію консультанта на життєві цінності, принципи й ідеали, носієм яких є клі-
єнт, а не тільки на загальні соціально прийняті норми і правила. Добро й лю-
бов до клієнта консультант може виявити у щирому інтересі до особистості, 
вмінні уважно слухати, не засуджувати, намагатися зрозуміти і допомогти.

5. Активність клієнта і його персональна відповідальність. Клієнт є суб’єк-
том свого життя і має виключне право приймати власні рішення і нести осо-
бисту відповідальність за все, що стосується прийнятих ним рішень. Цей 
принцип сприяє розвитку усвідомлення необхідності власної активності.

6. Комплексний підхід означає прагнення вивчення проблеми особисто-
сті з урахуванням різноманітних за складністю обставин, їх зв’язків, фак-
торів впливу. Цей принцип відображає світоглядну позицію духовно-осо-
бистісного підходу, що полягає у визнанні соціальної природи особистості, 
цінності її взаємозв’язку з соціальним та культурно-історичним життєвим 
контекстом.

7. Побудова психологічної взаємодії за принципом «тут і зараз», що зна-
чить бути в усвідомленні свого актуального переживання, актуальної взає-
модії між консультантом і клієнтом. Оволодіння вмінням бути у стані «тут 
і зараз» є важливою здатністю особистості вчителя для процесів саморе-
гуляції у педагогічних ситуаціях і забезпечує цілісну єдність ментального 
плану та зовнішньої активності.

8. Своєчасність і відповідність психологічної допомоги актуальному 
професійно-проблемному станові клієнта означає, що психолог орієнту-
ється на вирішення тих завдань, які є актуальними і можливими для ви-
рішення, допомагаючи особистості відновити чи створити нові ресурси 
для самоопанування та подолання проблемної ситуації.

9. Добровільність. Звертання за допомогою і припинення роботи здій-
снюється за власним бажанням клієнта і відображають його свободу й від-
повідальність за вирішення своїх проблем.

Психологічна модель консультативного процесу відображає п’ятиком-
понентну структуру діяльності — потребово-мотиваційний, інформаційно-
пізнавальний, цілеутворюючий, операційно-результативний, емоційно-по-
чуттєвий компоненти.

На першому етапі метою консультанта є встановлення контакту із 
клієнтом і створення психологічної атмосфери безпеки і взаємної довіри. 
Для цього обговорюються правила взаємодії (тривалість консультування, 
правило конфіденційності інформації, гарантія відсутності критики, осу-
ду з боку консультанта, правило «стоп» тощо). Головним фактором, який 
сприяє формуванню атмосфери безпеки і довіри, є духовна культура і ав-
тентичність поведінки самого консультанта, його доброзичливе, щире ста-
влення до клієнта.
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Після встановлення рапорту клієнтові надається можливість розповіс-
ти про свою проблему. Використовують прийоми активного, емпатійного 
слухання, заохочення клієнта до поглибленого розгляду актуальних про-
блем, рефлексія його почуттів, змісту розповіді, невербальної поведінки.

Труднощі професійної діяльності педагога потребують від нього спеці-
альної внутрішньої роботи з усвідомлення складових проблеми, своєї ролі 
у її виникненні. Однак у аналізі розповіді клієнта про проблему, як певного 
тексту, слід враховувати: по-перше, цей наратив може тільки частково від-
повідати реальності професійного життя клієнта; по-друге, він містить цін-
ну інформацію про спосіб, у який клієнт інтерпретує її, і який, фактично, є 
причиною виникнення професійних труднощів. Дослідження цього нара-
тиву, його складових і способу побудови є змістом наступної стадії консуль-
тування. Розповідаючи свою історію, клієнт використовує текст як засіб 
організації, осмислення і впорядкування особистого досвіду, змістом яких 
є не тільки когнітивні складові, але й складові емоційного переживання. 
Тому сама по собі розповідь клієнта про проблему часто приносить йому від-
чуття полегшення, послаблення тривоги, емоційної напруги, що в подаль-
шому відкриває доступ до рефлексивних механізмів самосвідомості.

На другому етапі професійно-кризового консультування здійснюється 
дослідження проблеми, точніше, як її інтерпретує клієнт. Разом із клієн-
том психолог намагається з’ясувати мотиви професійної поведінки: реа-
льні потреби, які за ними стоять, ступінь їх задоволеності, усвідомленості; 
особливості професійного спілкування; що цінне для людини в професії; 
особливості каузальної атрибуції подій, що хвилюють клієнта; особливості 
самооцінки і самоставлення тощо.

Таке дослідження необхідно проводити у декількох вимірах: а) когні-
тивний вимір — рівень уявлень про ситуацію, її причини, шляхи вирішен-
ня тощо; б) емоційний вимір — особливості емоційних переживань щодо 
ситуації; в) поведінковий вимір — ступінь активності педагога у подоланні 
професійної проблеми, зокрема характер активності у сфері переживання 
і в реальних діях. Даний тривимірний аналіз дає змогу визначити ті зони, 
які є конфліктними або найменше усвідомлюються клієнтом, можуть 
ним ігноруватись, витіснятись при інтерпретації професійно-проблемної 
ситуації.

Визначення цієї зони на рівні поведінки виявляється у клієнта у вигля-
ді зупинки, розгубленості, зустрічі з таким, із чим він не знайомий. Цей мо-
мент є актуалізацією у клієнта потреби самоусвідомлення, самовизначен-
ня, характеризується почуттям крайньої невизначеності і супроводжується 
наростанням почуття тривоги. Консультанту важливо бути в емпатійному, 
підтримуючому контакті з клієнтом, однак опановувати свою тривогу в си-
туації такої невизначеності та не намагатись заповнити цю паузу. Таким 
чином, консультант надає клієнту простір і час для самовияву, самовизна-
чення, самоусвідомлення того, що до цього було на периферії самосвідо-
мості, недооцінювалось або було витісненим. Це також підтримує відпові-
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дальність клієнта за свої переживання, рішення і дії, стверджуючи позиції 
суб’єкт-суб’єктних стосунків між консультантом та клієнтом. Найкращою 
підтримкою в такий момент для клієнта може бути щирий інтерес консу-
льтанта до його труднощів і переживань, що може виражатись у словах або 
невербальних формах підтримки. Співпереживання «зустрічі» клієнта з но-
вими для нього змістами самосвідомості, процеси його ціннісно-смислової 
перебудови чи смислопородження, які у консультуванні стають екстерио-
ризованими, у певній мірі «розгорнутими назовні», висувають до особис-
тості консультанта (його чутливості, емоційної зрілості, інтелектуальних 
здібностей, репертуару професійних вмінь) високі вимоги.

Результатом завершення цієї стадії консультування є свідоме визна-
чення і уточнення особистісно-професійної проблеми як мети подальшої 
спільної діяльності клієнта і консультанта. Якщо при визначенні проблем 
виникають труднощі, неясності, необхідно повернутися знову до стадії до-
слідження. Точне визначення проблеми часто дозволяє зрозуміти її причи-
ни, а іноді вказує і на способи вирішення.

На третьому етапі консультування з’ясовують, відкрито обговорюють 
можливості вирішення проблеми. Вибір педагогом стратегії подолання 
професійної проблеми залежить і від особливостей об’єктивного чинни-
ка, і від його актуального запиту стосовно психологічної допомоги з боку 
консультанта, і від наявних особистісних ресурсів (фізичних, емоційних, 
інтелектуальних) для подолання проблеми.

Часто конструктивне вирішення проблемної педагогічної ситуації по-
требує від вчителя особистісного вибору, вчинку. Ф. Є. Василюк визначає 
вибір як «дію суб’єкта, в якій він віддає перевагу одній альтернативі перед 
іншою (іншій) на певній підставі»17. Саме тут може виявитись духовний 
потенціал особистості у внутрішніх підставах вибору, у перевагах між свої-
ми потребами, інтересами і потребами, інтересами інших. Сам факт враху-
вання останніх є ознакою вияву духовної культури особистості. У ході саме 
особистісного вибору педагог із високим рівнем духовної культури може 
орієнтуватись на систему цінностей, які вже ієрархічно впорядковані, і тоді 
стратегія подолання професійної проблеми виглядає як актуалізація сфе-
ри цінностей дорослого і їх представлення у вигляді наявних альтернатив. 
Більш складний варіант — коли людина обирає між самими цінностями і 
ще має цю ієрархічність створити через внутрішнє переживання й осмис-
лення, наділивши одну з них особистісним смислом. Врешті-решт, сам акт 
свідомого вибору з урахуванням інтересів дитини, інших людей є для педа-
гога вчинком, що веде до духовно-особистісного зростання.

Цінність свободи особистості як вищої цінності людської культури по-
лягає не тільки у свободі вибору з наявних альтернатив, але й у свободі 
цей вибір ігнорувати, свободі творчості, виходу за межі буттєвих даностей. 
У такому випадку творче подолання професійних труднощів педагогом 

17 Василюк Ф. Е. Психотехника выбора / Ф. Е. Василюк // Психология с человеческим лицом: гуманистическая пер-
спектива в постсоветской психологии / под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. — М. : Смысл, 1997. — С. 284-314.
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ніби виходить за буттєві межі самої особистості, інтегруючись у процеси 
створення загальнолюдських цінностей, смислів вищого порядку, виводить 
людину на рівень духовного зростання.

Перехід до четвертого етапу консультування пов’язаний з ментальним 
та реальним «програванням» альтернатив вибору (часто такі дії називають 
психологічним експериментуванням), з метою уточнення правильності ви-
бору, зваження відповідальності за нього. Ідею експерименту використову-
ють психотерапевти різних напрямків і шкіл — у психодрамі («розмова з 
порожнім стільцем», розміщення, діалог полярностей), у тілесно-орієнто-
ваній терапії (візуалізація симптому, прийоми «тілесного» усвідомлення), 
у транзактному аналізі, гештальт-терапії. Експеримент — це акт спільної 
творчості, співдіяльності двох людей, що розуміють один одного, готові 
до співробітництва і які щиро прагнуть спрямувати зусилля на організацію 
змін. Експеримент має також діяльнісну структуру, свою рамку (початок і 
завершення). По суті справи, терапевт організовує експеримент як моде-
лювання дій з подолання професійної проблеми клієнтом і допомагає пере-
йти клієнту від довгої і звичної для нього розмови до дії. Експеримент має 
діагностичну і навчальну (демонстраційну) функцію. Експериментування 
спрямоване на одержання особистістю нового досвіду в заданому контекс-
ті. Експеримент у ході сесії, звичайно, пропонує терапевт, це його творчий 
внесок у процес спільної діяльності.

У ході експерименту слід звернути увагу на характер активності клієнта. 
Якщо клієнт емоційно мало включений, у нього мало енергії у діях, консуль-
танту слід своєчасно звернути на це увагу і зробити предметом спільного 
аналізу. Це стосується і випадків, коли клієнт бурхливо реагує, поспішає 
діяти, проте не дає собі таким чином можливості, часу на саморефлексію. 
Усі ці особливості активності людини відображають типові для неї спосо-
би організації діяльності, спілкування поза консультативною ситуацією і 
становлять цінну діагностичну інформацію для розуміння внутрішніх пе-
решкод особистісно-професійного розвитку.

На завершальному етапі консультування проводять діалогічне обгово-
рення досвіду, отриманого під час експерименту та підводиться підсумок 
роботи в цілому. У результаті уточнюється рішення, окреслюється діяльні-
сна перспектива з урахуванням обставин, часу, емоційних витрат, визнача-
ються ресурси, які при необхідності може використовувати клієнт, тощо.

Важливим моментом є саме завершення контакту консультанта і клієн-
та. Необхідно обмінятись враженнями про те, що вдалося і що не вдалося 
у спільній роботі, висловити вдячність за те, що відбулося, підтвердивши 
цінність кожного з учасників взаємодії, висловити актуальні почуття при 
завершенні спілкування. Психологічно правильне, ціннісно-орієнтоване 
ставлення учасників консультування один до одного саме по собі є факто-
ром розвитку ціннісно-смислової регуляції професійної, ділової комуніка-
ції і клієнта, і психолога.
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Завершуючи огляд духовно-орієнтованої моделі індивідуально-психо-
логічного консультування педагогічних працівників, необхідно зробити 
ряд зауважень:

1. Дана модель є такою моделлю психологічної допомоги, що відобра-
жає загальну логіку психологічної допомоги дорослим у ситуації професій-
них утруднень. Будь-який з етапів консультативної роботи, за необхіднос-
ті, може стати темою окремої консультаційної зустрічі.

2. Види та стратегії консультування обираються в залежності від особ-
ливостей професійної проблеми, гостроти актуального емоційного або фі-
зичного станів клієнта, урахуванням його загального життєвого контексту, 
віку, статі тощо. 

3. Ефективність духовно-орієнтованого консультування не може оці-
нюватись за фактами його завершення, адже активність суб’єкта продов-
жується поза межами консультації. Рішення деяких проблем потребують 
багато часу; інші можуть бути вирішені лише частково, за допомогою змен-
шення їх деструктивного впливу на поведінку. Та й сам процес інтеграції 
набутого нового досвіду, апробація нових способів поведінки, ствердження 
своїх цінностей потребує часу, додаткової внутрішньої рефлексивної робо-
ти та продуктивної професійної активності.

Дана модель духовно-орієнтованого консультування була апробована 
протягом 2011-2013 рр. на базі експериментальних майданчиків відділу 
педагогічної психології і психології праці ІПООД НАПН України (Палац 
дитячої та юнацької творчості (м. Київ), Новомосковський колегіум № 11 
(Дніпропетровська обл.)). Аналіз результатів повторного діагностичного 
зрізу щодо визначення рівня духовної культури педагогічних працівників, 
відгуки вчителів та батьків про психологічну роботу підтвердили ефекти-
вність використання психологічного консультування з метою розвитку ду-
ховної культури педагогів, зокрема її мотиваційно-смислової складової.

3.3. Використання тренінгових форм роботи з метою розвитку 
комунікативної складової духовної кульутри педагогів 
(Радзімовська О.В.)

Проблема розвитку духовної культури вчителя є вічною. Саме педагогу 
належить місія виховувати людяність у людині, транслювати духовні цін-
ності суспільства, створювати умови для присвоєння цих цінностей під-
ростаючому поколінню й відтворювати їх у творчій діяльності, у культурі 
вчинку. На думку Т.М. Ткачової, духовність учителя полягає в здатності 
віддавати свою сердечність, доброту іншим, щоб спроектувати спрямова-
ність смислу життя для підростаючого покоління18.

Однією з форм розвитку духовної культури є тренінг (англ. training) — 
форма активного навчання. В процесі виконання комплексу вправ учасни-
18 Ткачова Т.М. Розвиток духовної культури особистості вчителя в системі методичної роботи закладів освіти міс-

та : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / 
Т.М. Ткачова. — Луганськ, 2004. — 20 с. 
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ки набувають нові знання, оволодівають певним навичками поведінки, че-
рез набуття навчального досвіду в них відбуваються зміни, що дозволяють 
їм більш ефективно використовувати свій особистісний потенціал.  

Групові процеси, що відбуваються в процесі тренінгу, охоплюють три 
основні аспекти особистості: когнітивний, емоційний і поведінковий. Ко-
гнітивний пов’язаний із отриманням нової інформації про себе, процес 
спілкування та психологію взаємин людей. Емоційний стосується «пере-
живань» учасників у зв’язку з отриманою інформацією, новими знаннями 
про себе та інших. Поведінковий проявляється в розширенні поведінково-
го репертуару, в пошуку і відпрацюванні нових адекватних форм поведінки 
через усвідомлення неефективності деяких звичних способів поведінки19. 
Особливість цієї форми роботи також полягає в тому, що той, хто навча-
ється, займає активну позицію, а засвоєння навичок відбувається у процесі 
набуття особистого досвіду.

У процесі тренінгу перед учасниками ставиться завдання навчитися, 
освоїти ті чи інші види та способи діяльності, а для того, щоб людина була 
здатна щось робити, вона повинна: 1) знати, як робити, 2) хотіти це робити 
і 3) вміти це робити. Цьому і можуть допомогти тренінгові форми роботи.

Тренінги розрізняються за видами, формою організації, проведення 
тощо. Так, за формою організації тренінгової роботи О.В. Євтіхов виділяє 
наступні: інтенсивний курс, регулярні заняття, епізодичні зустрічі. Регу-
лярні проводяться з періодичністю декілька разів на місяць і тривають від 
місяця до півроку. Тренінг-інтенсив, як правило, є одно- або дводенним. 
Тренінг з розвитку комунікативної складової духовної культури краще, на 
нашу думку, проводити або занурюючись у тему в процесі тренінгу-інтен-
сиву, або у вигляді систематичних занять протягом навчального року.

За формою проведення Г. Сартан розрізняє такі типи тренінгів: тре-
нінг-дресирування (тренером використовуються маніпулятивні прийоми 
позитивного підкріплення з метою формування потрібних варіантів пове-
дінки, а за допомогою негативного підкріплення — «стираються» шкідливі 
на його думку, непотрібні; тренінг як тренування (в процесі якого відбу-
вається «натаскування» на формуванні та відпрацюванні умінь і навичок 
ефективної поведінки); активне навчання (учасникам даються базові пси-
хологічні знання і на їх основі відпрацьовуються необхідні вміння та навич-
ки); тренінг як метод створення умов для саморозкриття учасників (уча-
сники вчаться самостійно шукати способи вирішення власних проблем і 
розширюють варіанти своєї поведінки; завдання тренера — дати необхідні 
психологічні знання для більш успішного пошуку, а також розкрити ті ре-
сурси учасників тренінгу, які вони ще не використовують)20. 

19 Пастухова О. Тренинг как метод обучения при подготовке учащихся и студентов к семейной жизни / О. Пастухова 
// Сациальна-педагагiчная робота. — 2011. — № 10. — С. 41-45.

20 Сартан Г. Тренинги на предприятии [Электронный ресурс] / Галина Сартан. — Режим доступа : http://azps.ru/
articles/art129.html
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Розглядаючи тренінгові форми роботи, зупинимось на їх специфічних 
особливостях:

1. У тренінгу особлива увага приділяється формуванню навичок само-
аналізу, рефлексії, саморозвитку особистості, а також емоційному досвіду 
учасників групи.

2. У процесі проведення тренінгу учасники отримують необхідні психо-
логічні знання, оволодівають та вчаться використовувати методи і техніки, 
що відповідають визначеній темі, меті і завданням.

3. Тренінг сприяє усвідомленню учасниками власних мотивів, потреб, 
прагнень, особливостей поведінки, емоційного реагування, а також ступінь 
їх адекватності та конструктивності.

4. Виявляє внутрішні психологічні проблеми і конфлікти.
5. Сприяє дослідженню учасниками групи різних сторін своєї особистості.
6. Дозволяє отримати адекватну психологічну допомогу тощо21.
Перевагами тренінгової форми навчання, на відміну від інших, є наступні: 

Тренінг — це простір для експериментів, помилок, нового досвіду та 
здобутків. Психологічна атмосфера тренінгу — спокійна, сприятли-
ва, налаштовує на роботу. Інформація про роботу тренінгової групи 
не може поширюватися за її межі.
Досвід, який отримують учасники тренінгів, у кілька разів більший, 
ніж у випадковій ситуації: по-перше, більшість ситуацій на тренінгу 
аналізуються, і кожна людина має нагоду покласти у свою «скарб-
ничку» необхідний саме їй досвід і знання; по-друге, проблеми ба-
гатьох людей у чомусь схожі і, відповідаючи на запитання іншого 
учасника, вирішуючи групою його проблему, розширюється список 
варіантів вирішення власної.
Знання на тренінгу здобуваються і відкриваються самостійно, через 
свій досвід і досвід групи. При цьому пам’ятаються вони набагато 
довше. 
Можливість відразу поставити запитання і отримати відповідь про-
фесіонала. Якісний зворотній зв’язок допомагає також у формуван-
ні чи відпрацюванні нової навички і досвіду.
На тренінгу учасники отримують багато інформації, поступово вона 
структурується і систематизується. Надалі учасники визначають, 
навіщо вона їм потрібна і як нею користуватися.
На тренінгу людина сама видобуває знання, виконуючи і аналізую-
чи певні дії. Вправи (практичні завдання), що використовуються в 
процесі проведення тренінгу, дозволяють учасникам весь час бути 
включеними в роботу, краще зрозуміти власні емоції, засвоїти ма-
теріал.
Навчальна тренінгова група досить невелика (максимум 16 осіб). 
Тому тренер має можливість індивідуального підходу до кожного 
учасника. 

21 Пастухова О. Цит. робота.

•

•

•

•

•

•

•



109

Тренінг дозволяє учаснику поглянути на себе з боку, переглянути в 
разі потреби власну систему цінностей, вимог, очікувань і сприйнят-
тя дійсності.

Тренінговий простір — це поле для експерименту. І учасники, роблячи 
перші кроки в освоєнні чогось нового, отримують задоволення від успіш-
них результатів22.

Тренінг з розвитку комунікативної складової духовної культури перед-
бачає активне навчання, розширення форм та способів духовної взаємодії з 
усіма учасниками навчально-виховного процесу.

У процесі розробки плану та змісту тренінгу «Розвиток комунікативної 
складової духовної культури педагога» ми ґрунтувались на головній меті — 
формування педагога з високим рівнем розвитку комунікативної складової 
духовної культури, а саме: вчителя, який досконало володіє «технікою» ду-
ховного спілкування; провідною спрямованістю якого є передача духовних 
знань, цінностей у процесі спілкування; людини, яка широко використовує 
в просвітництві істинні знання; здійснює постійний обмін духовною інфо-
рмацією; заохочує в процесі спілкування співрозмовників до здійснення 
духовно-творчих роздумів та вчинків; створює «поле довіри», позитивний 
емоційний фон у процесі спілкування з колегами та учнями; в системі між-
особистісних стосунків якого переважають дружба, любов, прагнення до 
створення духовних спільнот. Також у процесі розробки тренінгу було вра-
ховано результати наших досліджень (див. п. 2.4) та використано класифіка-
цію якостей, здібностей високодуховної особистості (підструктура спілку-
вання), запропоновану Е.О. Помиткіним23 і представлену в табл. 3.2.

Таблиця 3.2
Класифікація якостей, здібностей високодуховної особистості 

(підструктура спілкування)

Потреб-
нісно-мо-
тиваційні 

компоненти 
діяльності

Інформаційно-пі-
знавальний ком-
понент (прийом, 

пошук, переробка 
інформації)

Цілеутворю-
ючий компо-

нент 
(прийняття 

рішення)

Результативний 
компонент (ви-
конання рішен-
ня, досягнення 

результату)

Емоційно-
почуттєві 

компоненти 
діяльності

І. Здатність до духовного спілкування в літературній формі

Потреба в 
інформації 
духовного 
характеру

Здатність до 
пошуку та визна-
чення інформації 
духовного харак-
теру в літератур-

них джерелах

Здатність до 
систематиза-
ції духовних 
знань, різних 
філософських 
чи психологіч-

них підходів

Здатність до 
письмового ви-
кладення своїх 
думок, ідей, ду-
ховного досвіду 
в літературних 
творах, листах, 

віршах

Любов до 
читання 

стародавньої 
та сучасної 
літератури 
духовного 

спрямування

22 10 фишек хорошего тренинга глазами участников [Электронный ресурс] / Тренинговый портал TRN.ua. — Режим 
доступа : http://www.trn.ua/articles/1175/

23 Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості : монографія / Е.О. Помиткін. — К. : Наш час, 2005. — 
280 с. — Бібліогр. : с. 252—278 (С. 243).

•
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ІІ. Здатність до вербального та невербального спілкування з високодухов-
ними особистостями та людьми, які потребують духовної допомоги

Потреба в 
духовному 
спілкуванні

Здатність до по-
шуку нових форм 

спілкування, 
до сприйняття 

духовного змісту 
в творах мистец-
тва, у спілкуванні 

з високодухов-
ними особисто-

стями

Здатність до 
сприйняття 

нестандартних 
думок, ідей 
партнерів зі 
спілкування

Здатність 
до передачі 

духовних знань, 
досвіду, до на-

дання духовної 
допомоги у 

різних формах 
спілкування

Почуття 
поваги, прояв 
співчуття, ем-
патії в процесі 
спілкування

ІІІ. Здатність до духовного спілкування в колективі

Потреба у 
духовному 
співробіт-
ництві з 

однодум-
цями

Здатність до 
сприйняття 

духовних ідей 
та проектів у про-
цесі спілкування 

в колективі

Здатність до 
бачення цін-
ного у погля-
дах кожного 

та накрес-
лення єдиної 
мети, задуму, 

проекту

Здатність 
створювати і 

підтримувати у 
колективі атмо-
сферу поваги, 
порозуміння, 
творчої спів-

праці

Почуття лю-
бові, спільно-
сті, вдячності 
за співробіт-

ництво

Тренінг «Розвиток комунікативної складової духовної культури» роз-
рахований на шість занять загальною тривалістю 18 годин і передбачає роз-
виток наступних компонентів діяльнісного виміру тривимірної поетапно-
конкретизованої структури особистості (підструктура спілкування)24:

1. Розвиток потреби і мотивації до духовного спілкування на засадах 
Добра, Краси, Істини, потреби в створенні теплих, емоційно значущих сто-
сунків з іншими людьми, прагнення до зближення з ними, до дружби, лю-
бові, утворення духовних спільнот.

2. Розширення можливостей та шляхів прийому, пошуку, переробки ду-
ховно спрямованої інформації. Ознайомлення із способами та проявами ду-
ховної комунікації (вербальні та невербальні засоби), розвиток здатності 
до пошуку духовної інформації в літературних джерелах, творах мистецт-
ва, сприйняття духовних ідей, проектів у колективі.

3. Розвиток перцепції, прагнення до розуміння партнера по спілкуванню, 
зокрема, здатності до систематизації духовних знань, різних філософських 
чи психологічних підходів, сприйняття нестандартних думок, ідей партне-
рів зі спілкування заради втілення єдиної духовної мети, задуму, проекту.

4. Оволодіння способами міжособистісної взаємодії на засадах Добра, 
Краси, Істини; прийомами духовного діалогу. Важливим також є удоскона-
лення вміння взаємодіяти, працювати в малих групах на засадах кооперації 
та співробітництва; здатності до письмового викладення своїх думок, ідей, 
духовного досвіду в літературних творах, листах, віршах; передачі духов-

24 Розвиток психологічної культури учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти: Навчально-методич-
ний посібник / За ред. В.В. Рибалки; кол. авторів: — К. : ІПППО АПН України, 2005. — 298 с.
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них знань, досвіду, надання духовної допомоги тим, хто її потребує, в різ-
них формах спілкування.

5. Дослідження феноменів емпатії та симпатії, визначення засад розви-
тку цих емоційно-почуттєвих компонентів духовного спілкування; розши-
рення варіантів прояву симпатії, емпатії щодо учнів, колег, батьків учнів, 
а також любові до читання стародавньої та сучасної літератури духовного 
спрямування.

Розвиток компонентів діяльнісного виміру структури особистості (ко-
мунікативна складова) здійснюється через формування та розвиток нави-
чок та вмінь, представлених у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3
Основні вміння, що розвиваються (формуються) в межах компонента 

діяльнісного виміру особистості

№ Компонент Вміння, що формуються (розвиваються)
1 Потребово-мотиваційний

(потреби, мотивації 
спілкування (афіляція))

1. Мотивація до здійснення емоційно 
значущих контактів, спілкування на засадах 
дружби і любові.

2. Співпраця з окремою особою, групою, 
колективом.

2. Інформаційно-пізнава-
льний (прийом, пошук, 
переробка інформації); 
вербальна та невербальна 
комунікація

1. Обмін духовною інформацією через 
мовлення.

2. Розширення репертуару невербальних 
засобів духовної комунікації.

3. Цілеутворюючий 
(прийняття рішення);
розуміння партнера по 
спілкуванню (перцепція)

1. Інтерпретація проявів поведінки, настроїв 
співрозмовника.

2. Розуміння співрозмовника з метою вирів-
нювання розбіжностей і прийняття спільних 
духовних рішень.

3. Розвиток самоаналізу, формування волі, ста-
новлення особистісної зрілості в учасників.

4. Операційно-результатив-
ний компонент (виконан-
ня рішення, досягнення 
результату діяльності); 
міжособистісна взаємодія 
(інтеракція)

1. Розширення та удосконалення прийомів 
конструктивної міжособистісної взаємодії.

2. Подолання комунікативних бар’єрів.
3. Оволодіння прийомами ефективного 

слухання.

5. Емоційно-почуттєвий ком-
понент діяльності: емпатія, 
симпатія (атракція)

1. Розвиток емпатії, як особливого виду уваги 
до іншої людини.

2. Розвиток гуманістичного толерантного 
ставлення до людини.

3. Формування вміння надавати безкорисну 
підтримку людині, що її потребує.

З метою наочної ілюстрації матеріалів тренінгу, пропонуємо його ко-
роткий план-схему з визначенням теми, спрямованості та часу кожного 
заняття (табл. 3.4).
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Таблиця 3.4
Тематичний план тренінгу «Розвиток комунікативного компонента духовної 

культури педагога»

№ Тема 
заняття Вправа Спрямованість на: Облад-

нання Час

1 Духовна 
культура 
педагога

1. «Долоні» 1. Визначення емоцій-
ного стану учасників, 
готовності до активної 
роботи

відсутнє 5 хв

2. «Перевернуте 
ім’я»

2. Знайомство; перегляд 
звичних перспектив та 
мисленнєвих стереотипів

відсутнє 20 хв

3. «Зустріч із 
Духовним Вчите-
лем»

3. Повернення до власно-
го досвіду спілкування з 
духовною особистістю; 
створення образу Духо-
вного Вчителя, Настав-
ника

відсутнє 15 хв

4. «Мозковий 
штурм»

4. Виявлення розуміння 
педагогами понять «духо-
вна культура», «духовно-
педагогічне спілкування»

фліп-
чарт, 
папір, 
маркери,

30 хв

5. Інформаційний 
блок про духовну 
культуру, її функції, 
складові; духовну 
культуру вчителя, її 
компоненти…

5. Інформування учасни-
ків щодо поглядів учених 
на зміст та складові 
духовної культури та 
духовно-педагогічного 
спілкування

інформ. 
матеріа-
ли

30 хв

6. Притча «Головне 
завдання вчителя»

6. Створення образу Вчи-
теля, визначення його 
головного завдання

притча 15 хв

7. «Долоні» 7. Визначення емоційно-
го стану учасників, рівня 
задоволеності від заняття

відсутні 5 хв

2 Розвиток 
потреби і 
мотива-
ції до ду-
ховного 
спілку-
вання

1. «Тепло моїх 
долонь»

1. Сприяти встановленню 
контакту між учасниками 
тренінгу, налаштування 
на роботу в групі

відсутні 10 хв

2. «Нове ім’я» 2. Здійснення через нове 
ім’я психологічного 
впливу на людину, зміну 
її мотивації

відсутні 20 хв

3. «Пазл: не витра-
чай час даремно»

3. Визначення учасни-
ками основних напрямів 
розвитку своєї духовнос-
ті, співпраця в колективі

частинки 
пазлу 
(папір з 
виріза-
ми), фло-
мастери, 
олівці

30 хв
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4. «Друкарська 
машинка»

4. Підтримка та відтво-
рення працездатності, 
об’єднання групи

літери 
укр. ал-
фавіту

5 хв

5. «Вмотивовуючи 
інших — вмотиво-
вуєш себе»

5. Посилення мотивації 
до розвитку духовної 
культури, духовного 
спілкування на засадах 
Добра, Краси, Істини

папір, 
ручки

40 хв

6. «Дякую тобі» 6. Вміння бачити позити-
вне в іншому, дякувати, 
створення позитивного 
настрою наприкінці 
заняття

відсутні 5 хв

3 Прийом, 
пошук і 
пере-
робка 
духовної 
інформа-
ції

1. «Рукостискання 
або уклін»

1. Привітання учасників з 
використанням ритуалів 
вітання різних народів

відсутнє 5-7 хв

2. «Телеграма» 2. Розвиток вербальної 
комунікації духовного 
спрямування

папір, 
ручки

30 хв

3. «10 заповідей 
матері Терези»

3. Передача інформації 
невербальними засобами

картка з 
запо-
відями 
матері 
Терези

20 хв

4. «Сам знаю і тобі 
розкажу…»

4. Прагнення ділитися 
інформацією духовного 
спрямування

відсутні 30 хв

5. Вправа «Якщо 
б я був хіпі…»

5. Удосконалення при-
йомів духовного спілку-
вання

відсутні 15 хв

6. «Аплодисменти 
по колу»

6. Подяка іншим і собі 
за роботу

відсутні 2 хв

4 Розвиток 
духовної 
перцепції 

1. «Вхідний 
квиток»

1. Очікування від заняття кольоро-
ві картки

5 хв

2. «Кошик для 
сміття»

2. «Звільнення» від нега-
тивних емоцій

папір, 
ручки

7 хв

3. «Картина» 3. Краще розпізнавання 
емоцій та переживань 
героїв картин, ідентифі-
кація з ними

ілюстра-
ція

20 хв

4. «Ідентифікація» 4. Ототожнення з висо-
кодуховною людиною, 
примірювання на себе 
цієї ролі

інформ. 
про дух. 
особис-
тостей

30 хв

5. «Кодекс духов-
ного спілкування 
вчителя»

5. Закріплення головних 
постулатів духовного 
спілкування вчителя

папір, 
маркери

30 хв
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6. «Вихідний кви-
ток»

6. Виявлення рівня реалі-
зованості очікувань

кольоро-
ві картки

5 хв

5 Оволо-
діння 
спосо-
бами 
міжосо-
бистісної 
духовної 
взаємодії

1. «Чим ми схожі» 1. Пошук спільного між 
учасниками

відсутні 10 хв

2. «Ми разом…» 2. Символічне усвідом-
лення важливості спіль-
ної роботи, особистісного 
внеску кожного в неї

хула-хуп 
(обруч)

10 хв

3. «Джерело 
енергії»

3. Розвиток вміння 
накопичувати духовну 
енергію

тиха, 
спокійна
музика, 
текст

20 хв

4. «Турбота 
про яблуню»

4. Навчити способам, ме-
тодам розвитку духовної 
культури; сформувати 
в учасників усвідомлен-
ня значення їх власних 
зусиль для отримання 
бажаних результатів

папір А-
4, олівці,
фломас-
тери

30 хв

5. «П’ять добрих 
слів»

5. Отримання зворотньо-
го зв’язку учасниками; 
розвиток вміння бачити 
в людях найкраще

аркуші 
паперу, 
ручки, 
олівці

15 хв

6 Емоцій-
но-по-
чуттєвий 
компо-
нент ду-
ховного 
спілку-
вання

1. «Компліменти» 1. Створення позитив-
ного настрою; розвиток 
вміння бачити гарне 
в іншій людині

м’яч 5 хв

2. «Емоційне 
насичення»

2. Формування позитив-
ного ставлення до об’єк-
тів і суб’єктів педагогіч-
ної діяльності

папір, 
ручки

25 хв

3. «Схвалення» 3. Розширення арсеналу 
прийомів схвалення

папір, 
ручки

20 хв

4. «Пророк і довгі 
ложки» (східна 
притча)

4. Розуміння себе, здій-
снення того чи іншого 
життєвого вибору

відсутні 15 хв

5. «Автобусна 
зупинка»

5. Визначення вражень 
учасників від тренінгу

фліпчарт, 
маркери

20 хв

За результатами впровадження тренінгу «Розвиток комунікативного 
компонента духовної культури педагога» вважаемо можливим розглядати 
його як одну з дієвих форм активного навчання, що надає можливість уча-
сникам виявити власний рівень розвитку духовної культури та духовно-
го потенціалу, здатність до духовної комунікації, рефлексії та спланувати 
життєві перспективи у напрямку духовного самовдосконалення.
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3.4. Практикум «Психологія становлення духовного здоров’я» 
як засіб розвитку духовних якостей характеру педагогів 
(Волошко Н. І.)

Загострення глобальних проблем сучасності та кризи соціально-еко-
номічного розвитку країни породжують у підростаючого покоління такі 
негативні стани, як невпевненість у майбутньому, соціальну тривожність, 
жорстокість, байдужість і, як наслідок, поширення наркоманії, проститу-
ції, алкоголізму та інших кримінальних проявів у суспільстві. Підлітки 
втрачають духовно-моральні ідеали, що кардинально змінює їхні ціннісні 
орієнтації. Таке становище значно загострює проблему виховання духовно 
здорової особистості, що сьогодні є справою не лише школи, а й усієї дер-
жави.

Одним із найважливіших чинників подолання цих негативних явищ є 
розвиток в учнів та педагогів основної школи духовного здоров’я, спрямо-
ваного на гармонізацію внутрішнього стану зі світом, забезпечення умов 
для особистісного зростання педагогів та їхніх учнів, усвідомлення свого 
«Я», реалізацію активної життєвої позиції. Модернізація національної сис-
теми освіти має стати основою для відтворення духовного потенціалу моло-
ді. Визначення провідних пріоритетів розвитку духовного здоров’я педагогів 
та їхніх учнів у навчально-виховному процесі (НВП) потребує об’єднаних 
зусиль усіх суб’єктів НВП середньої загальноосвітньої школи та родини.

Питання взаємозв’язку духовності особистості та сучасної системи 
освіти розглядалися у працях таких науковців, як: Г. Г. Авдіянц, Ш. А. Амо-
нашвілі, Г. О. Балл, В. Ф. Барановський, І. Д. Бех, М. Й. Боришевський, 
В. Г. Бутенко, Г. Г. Ващенко, І. А. Зязюн, О. В. Кириченко, О. П. Лучаніно-
ва, А. C. Макаренко, С. Д. Максименко, Н. Є. Миропольська, Н. Г. Ничкало, 
О. М. Олексюк, О. П. Омельченко, О. М. Отич, Ж. В. Петрочко, О. Я. Сав-
ченко, Т. В. Саннікова, Т. І. Сущенко, О. В. Сухомлинська, Н. М. Чернуха, 
Г. П. Шевченко, П. М. Щербань та ін.

Проблемі взаємозв’язку духовності та здорового способу життя (ЗСЖ) 
учасників НВП присвячені праці таких науковців, як: Г. Л. Апанасенко, 
В. І. Бабич, І. І. Брехман, О. В. Вакуленко, О. С. Васильєва, І. І. Галець-
ка, Г. П. Голобородько, Н. Н. Завидівська, Л. К. Казаков, С. В. Кириленко, 
Н. М. Колотій, С. В. Лапаєнко, Г. С. Нікіфоров, І. Ю. Ніколайчук, Р. В. Овча-
рова, В. Г. Панок, О. І. Петрик, Л. В. Помиткіна, О. В. Ревуцька, В. В. Рибал-
ка, С. О. Свириденко, Л. Г. Татарнікова, Т. Є. Федорченко та ін.

Водночас, незважаючи на наявність різнопланових і досить масштабних 
досліджень окремих аспектів духовного розвитку учнів, сьогодні практич-
но відсутні психологічні наукові розробки з розвитку духовного здоров’я 
педагогів та їхніх учнів у НВП. Аналіз теорії та практики з цієї проблеми 
дозволив виявити суперечності між: прогресивними тенденціями, пов’яза-
ними з вихованням духовно здорової особистості, та недостатнім рівнем 
розробленості цієї проблеми в НВП загальноосвітніх навчальних закладів 
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(ЗОНЗ); потребою суспільства у підвищенні рівня духовного здоров’я уча-
сників НВП та відсутністю психолого-педагогічних умов для забезпечен-
ня цього процесу; прагненням молоді до духовного самовдосконалення та 
обмеженістю умов щодо задоволення цього прагнення у шкільному і ро-
динному вихованні. Отже, стан здоров’я сучасної молоді та загальна демо-
графічна ситуація в суспільстві свідчить, що існує реальна потреба в роз-
витку духовного здоров’я різних груп, зокрема учнів, студентів, педагогів, 
практичних психологів ЗОНЗ, професійно-технічних навчальних закладів 
(ПТНЗ), що сприятиме конгруентному та гармонійному індивідуаль ному 
розвитку особистості. Аналіз нашого дослідження рівня розвитку духовно-
го здоров’я учнів і педагогів свідчить про необхідність розробки і впрова-
дження в діяльність психологічної служби ЗОНЗ, ПТНЗ практичних про-
грам-тренінгів для розвитку духовних якостей характеру учасників НВП.

Метою практикуму є розвиток духовного здоров’я учнів, педагогів, пси-
хологів в умовах навчально-виховної діяльності. Практикум «Психологія 
становлення духовного здоров’я» впроваджено в навчально-виховний про-
цес ЗОНЗ № 76, 198, 35 і ВПУ № 33 м. Києва.

Духовне здоров’я — спроможність особистості регулювати свою життє-
діяльність відповідно до гуманістичних ідеалів. Духовне здоров’я — усвідом-
лення людиною себе як цілісної особистості, сформованість гуманістичних 
ціннісних орієнтацій, розуміння цінності життя та його змісту, домінування 
оптимістичного світосприйняття. Духовне здоров’я залежить від духовного 
світу особистості, її сприйняття чинників, що складають духовну культуру 
людства, — релігії, моралі, етики, освіти, науки, мистецтва; а свідомість лю-
дини, її ментальність, життєва самооцінка, ставлення до сенсу життя, оцін-
ка реалізації особистих здібностей і можливостей у контексті власних іде-
алів і світогляду визначають стан духовного здоров’я особи. Складовими 
духовного здоров’я є гуманістичні цінності, високі норми моралі, ідеали, 
що найбільше відповідають розвиткові сучасного суспільства і сприяють 
активній, творчій життєдіяльності, а також: чітке уявлення мети життя й 
розробленість її стратегії і тактики, наявність ідеалу здорової особистос-
ті, сформованість світогляду особистості на основі гуманістичних цінніс-
них орієнтацій. Духовне здоров’я розкриває систему цінностей і мотивів 
поведінки людини в її відносинах із зовнішнім світом і собою. Проблема 
збереження і зміцнення духовного здоров’я охоплює такі аспекти здорово-
го способу життя, як: розвиток духовних чеснот (Віри, Надії, Любові, Тер-
піння, Смиренності, Милосердя, Лагідності), дотримання релігійних запо-
відей (шануй Бога свого; не роби собі кумирів, крім Бога; не промовляй 
імені Бога даремно; шість днів працюй, а сьомий — Богу присвячуй; шануй 
батька і матір своїх; не вбивай; не чини перелюбу; не кради; не бреши; не 
бажай майна, що належить ближньому), викорінення смертних пристрас-
тей (розпуста (розбещеність, перелюб), переїдання, користолюбство, гнів, 
сум (журба), зневіра (відчай), пихатість (марнославство), заздрість, ледар-
ство); розвиток цінностей Добра, Краси, Істини.
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Шляхами реалізації практикуму є система практичних і теоретичних 
заходів, що сприяють особистісному розвитку учнів, педагогів. У практи-
кумі пропонується комплекс вправ, розроблений для розвитку духовного 
здоров’я учнів і педагогів в умовах навчально-виховної діяльності.

Зміст практикуму ґрунтується на соціально-психолого-індивідуально-
му вимірі структури особистості, за В. В. Рибалкою, тобто включає впра-
ви, спрямовані на розвиток: духовно здорового соціально-психологічного 
клімату в колективі; мотивації дотримання норм духовності; духовної са-
ногенної (здоров’язберігальної) соціальної самореалізації, духовної спря-
мованості стилю життя; духовних саногенних рис характеру (тобто цінніс-
ного ставлення до себе, до інших, до ситуації); рефлексії (усвідомлен-
ня взаємозв’язку духовності та стану власного здоров’я, способу життя); 
досвіду використання знань, умінь з психологічних методів збереження і 
зміцнення духовного здоров’я; інтелектуальної творчої активності на тему 
збереження духовного здоров’я.

Практикум містить комплекс вправ для розвитку духовного аспекту 
психологічної культури здорового способу життя (ЗСЖ) учнів і педагогів 
в умовах навчально-виховного процесу (див. табл. 3.5).

Таблиця 3.5
Орієнтовний тематичний план практикуму

№ вправи-
заняття

Кількість 
годин Тема, основне спрямування вправ

1-6 вправи 6 годин духовно здоровий соціально-психологічний клімат 
у колективі 

7-9 вправи 3 години мотивація дотримання норм духовності

10-12 вправи 3 годин духовна саногенна соціальна самореалізація, духовна 
спрямованість стилю життя 

13-22 вправи 10 годин духовні саногенні риси характеру

23-25 вправи 3 годин рефлексія (усвідомлення взаємозв’язку духовності та 
стану власного здоров’я, способу життя) 

26-28 вправи 3 годин досвід використання знань, умінь із психологічних 
методів збереження і зміцнення духовного здоров’я 

29-32 вправи 4 годин інтелектуальна творча активність на тему
збереження духовного здоров’я 

∑: 32 години сформоване духовне здоров’я учасників навчально-
виховного процесу (НВП) 

Отже, вправа 1 «Духовні саногенні якості характеру — запорука здо-
ров’я» спрямована на аксіологізацію духовних якостей характеру особис-
тості та розуміння учнями важливості духовно здорового соціально-пси-
хологічного клімату в колективі для збереження здоров’я. Суть вправи 
полягає в тому, що психолог пропонує учням (педагогам) поміркувати та 
написати власне визначення духовності, духовних рис характеру, шляхів їх 
формування, важливості духовних рис характеру для збереження духовно-
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го, соціального, психологічного, фізичного здоров’я кожної людини, а та-
кож, за бажанням, зачитати власні міркування (див. Додаток 5).

Вправа 2 «Правила духовного життя» спрямована на формування духов-
но здорової особистості шляхом організації життєдіяльності та взаємовід-
носин учнів (педагогів) на основі духовних чеснот, релігійних заповідей, 
цінностей Добра, Краси, Істини, викорінення гріховних пристрастей. Суть 
вправи полягає в тому, що психолог пропонує учням (педагогам) помірку-
вати та написати власні списки правил духовного саногенного спілкування 
(такого, що сприяє збереженню і зміцненню здорового соціально-психоло-
гічного клімату в колективі, в родині, в колі друзів), духовної саногенної 
життєдіяльності.

Вправа 3. Рольова гра «Шляхи вирішення конфліктів» спрямована 
на розвиток комунікативних навичок, створення здорового (саногенного) 
соціально-психологічного клімату в навчальному колективі, пошук конс-
труктивних способів вирішення конфліктів, що не ущемляють почуття 
власної гідності усіх сторін. Суть вправи полягає в тому, що психолог зби-
рає описи типових конфліктних ситуацій у школі, які потім обговорюють-
ся (чи, за бажанням, розігруються) учнями (педагогами).

Вправа 4. Рольова гра «Країна духовності» спрямована на розвиток ду-
ховних якостей особистості, навичок здорового співробітництва, міжосо-
бистісного спілкування, формування здорового клімату в навчальному ко-
лективі. Суть вправи полягає в тому, що учні самостійно створюють в уяві 
свою країну духовності, а потім кожен учень робить презентацію власної 
країни, її духовних традицій, законів, норм. Учні вчаться знаходити спільні 
інтереси з іншими «країнами», домовлятися з ними про соціально корис-
ну і цікаву взаємодію (ділову, наукову, культурну) на взаємно прийнятних 
умовах, об’єднуватися в групи — «королівства» зі спільними законами, тра-
диціями, нормами духовності.

Вправа 5. Рольова гра «Естафета духовності» передбачає агітацію (ли-
стівки, поради, бесіди) норм духовності в родині, в колі друзів, знайомих, 
а також, можливо, серед учнів свого класу, в своїй школі і т. п. Така гра до-
зволяє учням задовольнити соціальну потребу в активному спілкуванні, 
визнанні, сприяє поліпшенню стосунків у шкільному середовищі.

Вправа 6. Рольова гра «Школа духовності» спрямована на формуван-
ня саногенного соціально-психологічного клімату навчального колективу, 
розвиток духовних якостей характеру особистості. Гра передбачає усві-
домлення і створення в уяві кожним учнем власної «школи духовності», 
а потім її презентацію. Такий підхід дає можливість кожному учневі усві-
домити свою потребу в організації життєдіяльності на основі взаємопова-
ги, взаєморозуміння, любові, взаємодопомоги, взаємопідтримки і т. п. Роз-
робка учнями (педагогами) універсальних особливостей, законів «школи 
(класу) духовності» сприяє груповій згуртованості (об’єднанню класу, ко-
лективу) та формуванню в учнів (педагогів) свідомої потреби в організації 
життєдіяльності на основі дотримання норм духовності.
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Вправа 7 «Спрямованість на дотримання норм духовності» спрямована 
на розвиток мотивації дотримання норм духовності та передбачає усвідом-
лення і обговорення учнями взаємозв’язку дотримання норм духовності та 
успіхів у різних сферах життя. 

Вправа 8 «Розвиток готовності до дотримання норм духовності» перед-
бачає переконання себе в бажаності, досяжності, необхідності дотримання 
норм духовності у власній життєдіяльності, взаємовідносинах шляхом по-
вторення позитивних тверджень.

Вправа 9 «Самодетермінація дотримання норм духовності» спрямована 
на розвиток мотивації дотримання норм духовності, духовних якостей ха-
рактеру та передбачає уявлення і усвідомлення себе як досконалої духов-
ної особистості у всіх аспектах життєдіяльності (сенс життя, ідентичність, 
переконання, цінності, здібності, поведінка, оточення).

Вправа 10 «Хіт-парад способів духовної соціальної самореалізації» спря-
мована на розвиток духовної саногенної соціальної самореалізації, духовної 
спрямованості стилю життя, виявлення і реалізацію духовних соціальних 
потреб, інтересів учнів (педагогів) та передбачає проведення творчих благо-
дійних заходів (допомога нужденним, благодійний аукціон творчих виробів 
учнів, благодійний концерт, конкурс проектів, ессе на тему «Духовність»).

Вправа 11 «Моє життя — в моїх руках. Вміння планувати» спрямована 
на виявлення і реалізацію духовних інтересів і запитів учнів (педагогів) та 
передбачає усвідомлення сенсу життя, планів на майбутнє, прагнень.

Вправа 12 «Перегляд відеоматеріалів і дискусія про духовність» спря-
мована на профілактику асоціальної поведінки і передбачає перегляд та 
обговорення відеоматеріалів, у якості яких можуть виступити фрагменти 
документальних та художніх фільмів, передач з проблеми: асоціальної по-
ведінки, сексуально-розбещеної поведінки, шкідливих звичок (алкоголіз-
му, паління, наркоманії, інтернет-залежності).

Вправа 13 «Духовний світ: цінна якість» спрямована на розвиток духов-
них саногенних рис характеру особистості та передбачає вгадування уч-
нями певної духовної якості характеру (справедливість, відповідальність, 
працелюбність, скромність) у процесі розповіді учасниками коротких істо-
рій (чи казок), які б натякали (розповідали) про дану якість.

Вправа 14 «Стрижень особистості та бурхливе море життя» спрямова-
на на розвиток ціннісного ставлення до духовного здоров’я, усвідомлення 
особою власного духовного і психологічного потенціалу як засобу самопід-
тримки, самодопомоги в будь-яких кризових чи проблемних ситуаціях та 
передбачає розмірковування і усвідомлення учнями ряду духовних якос-
тей характеру, які допомагають (чи заважають) жити в мінливому, швидко-
плинному світі (Віра, Надія, Любов, Лагідність, Мудрість, Терпіння, спо-
кійне ставлення до проблем, наявність сенсу життя і т. п.).

Вправа 15. Гра «Здорова особистість» спрямована на розвиток духов-
них рис характеру особистості, усвідомлення того, хто така духовно здо-
рова особа, та передбачає опис учнями духовних якостей характеру, що 
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притаманні здоровій (фізично, психологічно, соціально, духовно) людині, 
а також якостей характеру антиподу здорової людини.

Вправа 16 «Хіт-парад духовних рис характеру» спрямована на розвиток 
розуміння взаємозв’язку стану свого здоров’я і рис характеру особистості 
та передбачає усвідомлення учнями (педагогами) власних психологічних 
властивостей, рис характеру як таких, що сприяють або шкодять здоров’ю 
(фізичному, психологічному, соціальному, духовному), гармонізації взає-
мовідносин, здоровому соціально-психологічному клімату в родині (в ко-
лективі) і т. п.

Вправа 17 «Цілюща любов» передбачає усвідомлення учнями (педаго-
гами) феномену любові та розвиток у них любові та поваги до себе.

Вправа 18 «Прийняття себе, руйнація патогенних комплексів» спря-
мована на розвиток духовних рис характеру та передбачає усвідомлення 
й аналіз учнями власних глибинних підсвідомих і свідомих психологічних 
комплексів, переконань, стереотипів, «програм», що сформовані (виховані 
або, можливо, психологічно успадковані) у характері особи її батьками і 
соціумом, та керують поведінкою і сприйняттям особи. Ці комплекси, пе-
реконання, стереотипи можуть бути сано- чи патогенними і спричиняти 
відповідний вплив на життя, здоров’я, долю людини.

Вправа 19 «Бажання саногенних змін» спрямована на розвиток праг-
нення до постійного духовного самовдосконалення, повного звільнення від 
усіх негативних емоцій (думок, станів), безумовної (без будь-яких умов) 
любові до всіх і себе та передбачає зміну патогенних думок і переконань 
на ті, що приносять удачу, здоров’я, гармонію.

Вправа 20 «Вдячність і вміння цінувати — основа щастя» спрямована 
на аксіологізацію життя і передбачає усвідомлення учнями (педагогами) 
феномену щастя та шляхів його досягнення.

Вправа 21 «Духовність і саногенне сприймання патогенних факторів — 
шлях до здоров’я й успіху» передбачає усвідомлення учнями взаємозв’язку 
духовності та таких понять, як довголіття, здоров’я, краса, молодість, енер-
гійність, здоровий спосіб життя, щастя, успіх, гармонія.

Вправа 22 «Духовні, здоров’язберігальні установки» спрямована на роз-
виток духовних саногенних рис характеру особистості та передбачає розроб-
ку учнями (педагогами) власних варіантів духовних саногенних установок 
(життєвих принципів, переконань, ціннісних орієнтацій) для розвитку по-
зитивних рис характеру, для вирішення своїх актуальних проблем, досяг-
нення успіху і т. п.

Вправа 23 «Життєві принципи, переконання: проекція на майбутне» 
спрямована на розвиток усвідомлення учнями (педагогами) власних жит-
тєвих принципів, переконань як таких, що сприяють або шкодять здоров’ю 
(фізичному, психологічному, соціальному і духовному).

Вправа 24 «Гармонізація душі» спрямована на розвиток самоаналізу 
особою власних внутрішніх чи зовнішніх конфліктів, комплексів, патоген-
них стереотипів та передбачає вживання в образ опонента, розповідь від 
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імені конфліктуючої сторони про конфлікт, проблему, почуття, претензії, і 
діалог між різними сторонами конфлікту, що дозволяє адекватно і оптима-
льно вирішити зовнішній або внутрішній конфлікт, знайти компроміс.

Вправа 25 «Шлях до гармонії» спрямована на розвиток усвідомлення 
учнями взаємозв’язку стану здоров’я і особливостей мислення та передба-
чає ідентифікацію власних саногенних (зберігаючих здоров’я) чи патоген-
них (шкідливих для здоров’я) думок, відсторонення (сумніви в істинності 
патогенної думки, об’єктивна позиція по відношенню до власних думок), 
перевірку обґрунтованості, істинності думок у реальній життєдіяльності, 
у стосунках з іншими, заміну патогенних думок на саногенні.

Вправа 26 «ЗМІ і література — чинники духовного розвитку» спря-
мована на формування досвіду збереження духовності учнів і передбачає 
колективне обговорення сучасних проблем духовного здоров’я, джерел 
виховання гідної особистості (літератури, телевізійних чи радіопрограм, 
перелік сайтів, що пропагують і сприяють духовному розвитку).

Вправа 27 «Самогіпноз за допомогою магнітофонного запису» спря-
мована на розвиток навичок психологічної саморегуляції, що сприяють 
збереженню і зміцненню психологічного, психосоматичного, соціального, 
духовного здоров’я. Виконання вправ аутосугестивної корекції (самонаві-
ювання) дозволяє особі самостійно, активно, цілеспрямовано, планомірно 
протидіяти патогенним впливам (стресам, конфліктам), життєвим кризам, 
вдосконалювати себе. 

Вправа 28 «Музикотерапія» спрямована на розвиток навичок психоло-
гічної саморегуляції, релаксації та передбачає прослуховування духовної 
музики.

Вправа 29 «Агітація за збереження духовного здоров’я: листівки» спря-
мована на розвиток інтелектуальної творчої активності на тему духовно-
го здоров’я і передбачає розробку учнями (педагогами) власних варіантів 
тексту листівок, що пропагують збереження духовного здоров’я.

Вправа 30 «Колаж духовного здоров’я» сприяє розвитку духовного 
здоров’я і полягає у створенні учнями колективного або індивідуального 
колажу.

Вправа 31 «Хіт-парад програм збереження духовного здоров’я» спря-
мована на розвиток інтелектуальної творчої активності на тему духовного 
здоров’я і полягає в створенні учнями власних програм для збереження і 
зміцнення духовного здоров’я.

Вправа 32 «Твір на тему: Духовність — необхідна умова здоров’я» сприяє 
духовному розвитку і передбачає написання твору чи створення казки 
на тему взаємозв’язку духовності з різними сферами життя.

Отже, представлені в розділі психологічні вправи дають можливість 
формувати духовне здоров’я учнів і педагогів ЗОНЗ, що сприяє створенню 
умов для збереження і зміцнення здоров’я (психосоматичного (фізичного), 
нервово-психічного, соціального і духовного) учасників навчально-вихов-
ного процесу, гармонійному індивідуальному розвитку особистості учнів, 
саногенному розвитку їхнього творчого потенціалу.
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3.5. Методика «Шляхом Добра, Краси, Істини, Любові» 
як психологічний засіб розвитку особистісно-професійної 
складової духовної культури педагогів (О. В. Шкіренко)

Аналіз емпіричних даних під час констатувального експерименту, ан-
кетування, бесіди з педагогічними працівниками та студентами — майбут-
німи вчителями зумовили необхідність обґрунтування моделі розвитку 
особистісно-професійної складової духовної культури педагогів, яка може 
становити концептуальну основу організації діяльності викладачів і кура-
торів вищих навчальних заходів із саморозвитку, самокорекції, самовдос-
коналення.

До психологічних засобів розвитку і самовдосконалення особистісно-
професійної складової духовної культури вчителів, які можна розробляти, 
спираючись на концептуальну модель, відносяться міні-лекції, семінари, 
конференції, диспути, бесіди, психолого-педагогічні рольові ігри, тренінги, 
консультування, зустрічі з «майстрами педагогіки», творчі особисті проек-
ти духовного спрямування, методика «Шляхом Добра, Краси Істини, Лю-
бові» тощо.

Кардинальною метою нашої роботи є формування і розвиток особистос-
ті педагогічного працівника, котрий має високий рівень розвитку компете-
нтнісної (особистісно-професійної) складової духовної культури, потреб-
нісно-мотиваційної сфери, духовного потенціалу, якостей і здібностей, які 
піддаються рефлексії, творчо використовуються у професійній діяльності.

Відповідно до цього нами вирішувалися наступні завдання формуваль-
ного експерименту:

1. Розробити концептуальну модель розвитку особистісно-професійної 
складової духовної культури педагога.

2. Визначити експериментальну і контрольні групи педагогів.
3. Здійснити перевірку вищезазначеної моделі шляхом впровадження 

методики «Шляхом Добра, Краси, Істини, Любові» для розвитку особистіс-
но-професійної складової духовної культури педагога.

4. Здійснити контрольний зріз дослідження і порівняти результати 
в експериментальній та контрольній групах.

В основу розробки концептуальної моделі розвитку особистісно-профе-
сійної складової духовної культури педагога покладено ієрархічну систему 
особистісних і духовно-професійних цінностей педагога, класифікацію 
психологічних властивостей високодуховної особистості вчителя, виявле-
ні психологічні особливості та психологічні механізми духовного розвитку 
особистості, принципи духовно-особистісного підходу.

«У світському розумінні духовність пов’язується з особистісною спря-
мованістю на ідеали Краси (естетична спрямованість), Добра (гуманістич-
на спрямованість), Істини (пізнавальна спрямованість), зумовлює героїзм, 
стійкість, активність особистості, яка свідомо протидіє потворному, злу та 
кривді», — зазначив у своєму дослідженні Е. О. Помиткін25.
25 Помиткін Е. О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді: дис. … док. псих. 

наук: 19.00.07. — К., 2009. — 438 с.
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У релігійному контексті духовність втілюється у такі категорії, як Віра 
(у спасіння, вічне життя душі), Надія (на Бога, на перемогу добра), Любов 
(до ближніх, Батьківщини, Бога).

Оскільки розвиток особистісно-професійної складової духовної культу-
ри має прямий зв’язок з духовністю, то він має здійснюватись з урахуван-
ням психологічних механізмів духовного розвитку: ідентифікації, децен-
трації, рефлексії, трансценденції, усвідомлення буттєвої єдності.

Майстерність педагога — в «олюднюванні», натхненності знання, яке 
не переноситься з книжок в аудиторію, а подається як власний погляд 
на світ. На ґрунті професійних знань формується педагогічна свідомість — 
принципи і правила, які є засадовими щодо дій і вчинків викладача26. Ці 
принципи і правила кожний педагог виробляє на підставі власного досвіду, 
але осмислити, усвідомити їх можна лише за допомогою наукових знань, 
що потребують систематичного поповнення. Слід зауважити, що склад-
ність навчання педагога, набуття професійної компетентності полягає і 
в тому, що професійне знання має формуватися водночас на всіх рівнях: 
методологічному, теоретичному, методичному, технологічному. Це потре-
бує розвиненого професійного мислення, здатності добирати, аналізувати 
й синтезувати здобуті знання у досягненні педагогічної мети, мати уявлен-
ня про технологію їх застосування.

Специфіка компетентнісної (особистісно-професійної) складової духов-
ної культури викладача або вчителя полягає в тому, що вона виступає як осо-
бистісне утворення, яке синтезує педагогічний досвід, ціннісну орієнтацію, 
психологічну, педагогічну, духовну культуру, які надають цілісності особис-
тості завдяки готовності педагога до ефективної професійної діяльності.

Спираючись на духовно-особистісний підхід у дослідженні розвитку 
компетентнісної складової духовної культури педагогів, слід враховувати 
сукупність теоретичних уявлень, своєрідний методологічний інструмента-
рій, який спрямований на розгляд особистості як найвищої цінності суспіль-
ства, вивчення ієрархічно-системної будови цінностей кожного індивіда, 
зважаючи на індивідуально-психологічні, ціннісні, вікові особливості лю-
дини, в контексті яких стає можливим цілісний розгляд окремих психічних 
функцій, процесів, властивостей особистості.

Перш за все, вважаємо за доцільне представити концептуальну модель 
розвитку особистісно-професійної складової духовної культури педагогів 
(табл. 3.6).

Розглянемо докладніше концептуальну модель розвитку особистісно- 
професійної складової духовної культури педагогів, яка включає в себе 
ієрархічну систему духовних цінностей.

Ієрархічна система духовних цінностей особистості включає індивіду-
альні (самопізнання, самовдосконалення, самореалізація), сімейні (подру-
жня вірність, єдність сімейного кола, позитивне вирішення сімейних про-
блем), суспільно-соціальні (прагнення до національної єдності, соціальна 
26 Зязюн І. А. Краса педагогічної дії: навч. посіб. Для вчителів, аспірантів, студ. вищ. навч. закл. / І. А. Зязюн, Г. М. Са-

гач. — К. : Українсько-фінський ін.-т менеджменту і бізнесу, 1997. — 302 с.
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справедливість, порядок у державі, патріотизм, свобода, рівність, поро-
зуміння між громадянами), загальнолюдські (збереження миру на планеті, 
милосердя та доброзичливість, потяг до естетики, культури, мистецтва, гар-
монія з природою, навколишнім середовищем), вищі (пошук істини, віра в 
Бога, високоморальна поведінка, вміння визнавати свою провину та про-
щати інших, любов, вірність, потреба служити людям та правді, єдність з 
усім організмом Всесвіту). Всі ці цінності складають ієрархічно-системну 
будову духовних цінностей з конструктивним вектором спрямованості від 
індивідуальних до вищих вічних цінностей та являють собою основу для 
формування духовно-професійних цінностей.

Таблиця 3.6
Концептуальна модель розвитку особистісно-професійної складової 

духовної культури педагогів

Особистісно-професійна складова духовної культури і система цінностей педагога
↓

Психологічні особливості та умови розвитку особистісно-професійної складової 
духовної культури педагогів

↓
Актуалізація психологічних механізмів духовного розвитку

ідентифікація децентрація рефлексія трансценденція буттєва
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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тості

Враховуючи специфіку роботи педагогів, залежність ціннісних орієн-
тацій від цінностей професійної спільноти, ми вважаємо, що духовні ціннос-
ті педагога і духовно-професійні цінності є синонімами і що духовні ціннос-
ті педагога — це прагнення донести знання і духовно-моральний стандарт 
до дитячого серця; повага до прав, честі і гідності вихованця; усвідомлення 
відповідальності перед Богом, людьми, власною совістю за якість підготов-
ки до занять; твердість духовно-моральних принципів; розвинена духовна 
культура; любов; визнання, що дитина — найцінніший скарб Всесвіту.

Спираючись на духовно-особистісний підхід, узагальнюючи роботи 
Л. І. Божович, В. В. Давидова, Г. С. Костюка, О. М. Леонтьєва, Н. В. Пав-
лик, Е. О. Помиткіна, В. В. Рибалки, З. Л. Становських та інших науковців, 
логічним є, на наш погляд, зазначити, що психологічні особливості розви-
тку особистісно-професійної складової духовної культури мають за основу 
психологічні механізми духовного розвитку особистості27 (ідентифікацію, 
децентрацію, рефлексію, трансценденцію, усвідомлення буттєвої єдності) 

27 Помиткін Е. О. Цит. твір.
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і діяльнісний вимір тривимірної поетапно конкретизованої психологічної 
структури особистості (за В. В. Рибалкою)28 та являють собою:

усвідомлення необхідності змін і перетворень внутрішнього світу 
особистості на краще, уявлення про свій ідеальний образ, відчуття 
високодуховних потреб і мотивів у сфері спрямованості;
засвоєння системи необхідних знань, інформації, пошук істини, від-
чуття необхідності допомагати тим, хто цього потребує, поділитися 
своїм досвідом та знаннями з оточуючими;
усвідомлення особистих психічних станів, пошук життєвих смислів 
та прийняття рішення щодо мети, задуму, ідеї, плану високодуховної 
діяльності, поведінки, дій і вчинків;
прагнення особистості до абсолютного, досконалого та реалізація 
свого потенціалу в суспільно-корисній діяльності;
осмислення і переживання своєї спорідненості з іншими, відчуття 
радості, задоволення від надання допомоги, від самовіддачі, від до-
сягнення цілей.

Враховуючи специфіку роботи вчителів і вихователів, слід зазначити, 
що ідентифікація педагога — спроможність ототожнювати себе з дітьми та 
дорослими у процесі комунікації; вміння поставити себе на місце вихован-
ця та зрозуміти його потреби, мотиви, цілі; прагнення усвідомити ієрархію 
цінностей дитини або іншої людини; вміння швидко набувати додаткової 
компетентності; здатність прийняти у свій внутрішній світ вищі духов-
но-моральні принципи як власні цінності; спрямованість на дотримання 
духовно-моральних норм.

Завдяки ідентифікації з іншими відбувається децентрація особистос-
ті — механізм подолання егоцентризму, споживацтва, суб’єктивізму — здат-
ність враховувати інтереси інших, до співпраці, вміння прислухатись 
до думки, поради співрозмовника тощо. Вивченню децентрації присвяче-
но, зокрема, праці Ж. Піаже, І. Д. Беха, Т. І. Пашукової, Е. О. Помиткіна, 
К. В. Скороходько, В. С. Хомік.

Децентрація допомагає педагогу адаптуватися в колективі співробітни-
ків, переорієнтовувати своє мислення на потреби оточуючих, запобігти або 
подолати професійну деформацію, здійснювати взаємний обмін позитив-
ним досвідом з колегами, посилити самоконтроль, самокритичність, сум-
лінність, рефлексію.

«Завдяки рефлексії особистість здатна до усвідомлення, оцінювання 
своїх дій і поведінки, виходячи з передбачення відповідних реакцій іншої 
людини», — зазначає З. Л. Становських29.

«Значення рефлексії у життєдіяльності особистості важко переоцінити, 
адже будь-яка діяльність має співвідноситися з усвідомленням мотивів і 
28 Рибалка В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці: навч. посіб. / В. В. Рибалка. — Одеса : Бука-

єв Вадим Вікторович, 2009. — 576 с.
29 Становських З. Л. Розвиток рефлексивної культури учнівської молоді / З. Л. Становських // Теорія і практика 

особистісно-орієнтованої освіти: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (8-10 квітня 2003 р.). — Запоріжжя : Просвіта, 
2007. — С. 55-59.
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смислів, отже — бути осмисленою. Самопізнання, рефлексія життєвого до-
свіду сприяє упорядкуванню системи цінностей особистості, допомагає їй 
у змінних соціальних умовах відстоювати головні життєві принципи, збе-
рігати цілісність», — вважає Е. О. Помиткін30.

Рефлексія — процес пізнання особистих психічних станів. Завдяки ре-
флексії особистість педагога заглиблюється у свій внутрішній світ, пізнає 
себе, аналізує свої думки, потреби, мотиви дій, осмислює свої найцінніші 
риси характеру як важливі фактори ефективної роботи з дітьми, усвідо-
млює передумови, закономірності, механізми педагогічної діяльності, оці-
нює власні можливості в складних ситуаціях, осягає смисл свого життя, 
формує моральні принципи і духовні цінності.

Незважаючи на важливість виокремлених психологічних механізмів, 
слід констатувати, що вони не в повній мірі забезпечують розвиток духов-
ної культури особистості. Прагнення до абсолютного, досконалого, ідеаль-
ного є наслідком актуалізації психологічного механізму трансценденції. 
У філософському словнику поняття «трансцендентний» трактується як 
той, що знаходиться поза межами31.

Трансценденція сприяє розвитку внутрішнього світу, допомагає вчителю 
краще співвіднести категорії минулого, теперішнього і майбутнього, впо-
ратися з явними складностями професії, протиріччями життя, розвинути 
потенційні можливості, звільнити творчу енергію, піднятися над буденніс-
тю, вивести життя на конструктивний вектор спрямованості, розвивати свій 
духовний світ, внутрішню культуру, відчути та усвідомити буттєву єдність.

Усвідомлення буттєвої єдності починається з встановлення добрих сто-
сунків з учнями, батьками, родиною, друзями, коханою людиною, колега-
ми, соціальними групами, які можуть розширюватися до масштабу людст-
ва, Всесвіту.

Виходячи із зазначеного, усвідомлення буттєвої єдності дозволяє вчи-
телю долати ізольованість, інтегруватися у професійну спільноту та загаль-
нолюдські надбання, збагатити ціннісно-смислову сферу, досягти гармонії 
з оточуючим світом, трансформувати духовні цінності в особисті переко-
нання, розвинути особистісно-професійну (компетентнісну) складову ду-
ховної культури педагогічних працівників.

Виходячи з того, що розвиток духовної культури особистості здійсню-
ється з урахуванням розвитку духовного потенціалу в підструктурах спілку-
вання, спрямованості, характеру, самосвідомості, інтелекту, досвіду, психо-
фізіології, було введено всі ці компоненти до складу концептуальної моделі 
розвитку особистісно-професійної складової духовної культури педагогів.

Визначивши психологічні механізми духовного розвитку особистості 
педагога, слід зазначити психологічні умови розвитку духовної сфери вчи-
теля.

30 Помиткін Е. О. Цит. твір.
31 Філосовський словник / За ред. В. І.Шинкарука. — 2-ге вид. доп. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1986. — 800 с.
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Психологічні умови, котрі сприяють розвитку духовних цінностей і 
особистісно-професійної складової духовної культури педагогічного пер-
соналу:

1. Цілісний, системний, неперервний процес розвитку духовних цін-
ностей і особистісно-професійної складової духовної культури осо-
бистості педагога.

2. Створення атмосфери любові, єдності, довіри, підтримки, ціле-
спрямованості, взаєморозуміння, злагоди, гармонії стосунків між 
колегами.

3. Формування позитивної мотивації вчителів до професійної діяльно-
сті, духовного розвитку.

4. Впровадження психологічної профілактики, яка передбачає постій-
ну роботу психологів по запобіганню можливим міжособистісним 
проблемам, професійному вигоранню; психологічне консультуван-
ня, яке допомагає вирішувати проблеми, з якими до психолога звер-
таються вчителі та учні.

5. Врахування індивідуально-психологічних характеристик особисто-
сті (природжених або набутих), які мають безпосередній зв’язок із 
переконаннями, інтересами, здібностями, рисами характеру, ідеала-
ми, рівнем сформованості духовних цінностей і культури фахівця.

6. Орієнтація процесу професійної підготовки на суб’єктивну позицію 
вчителя як носія духовних цінностей і культури.

7. Реалізація особистісно-духовного підходу і принципу ціннісно-сми-
слової детермінації.

8. Врахування психологічних особливостей формування духовних 
цінностей і особистісно-професійної складової духовної культури 
у педагогів.

Отже, концептуальна модель розвитку особистісно-професійної складової 
духовної культури педагогів являє собою інтеграцію психологічних понять, 
явищ, процесів, які сприяють вивченню і упорядкуванню особистісно-про-
фесійної (компетентнісної) складової духовної культури, спрямовують осо-
бистість на самопізнання, самоаналіз, саморозвиток внутрішнього світу.

Згідно з вищезазначеною концептуальною моделлю була розроблена 
методика «Шляхом Добра, Краси, Істини, Любові» для педагогічних пра-
цівників.

Методика передбачає виправдати сподівання педагогів зрозуміти себе, 
існуючі духовно-моральні принципи, стандарти, розвинути свій внутріш-
ній світ, духовний потенціал, потребнісно-мотиваційну спрямованість, 
особисті здібності, нахили, риси характеру, особистісно-професійну (ком-
петентнісну) складову духовної культури.

Задача методики «Шляхом Добра, Краси Істини, Любові» полягає 
в активізації потреби в самопізнанні, самовдосконаленні та самореалізації 
у розвитку особистісно-професійної (компетентнісної) складової духовної 
культури педагогів.
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Етапи реалізації методики було визначено, спираючись на діяльнісний 
вимір психологічної структури особистості (В. В. Рибалка) 32.

1) Мотиваційно-аналітичний етап характеризується прагненням усві-
домити власну ієрархію цінностей, наслідувати професійно важливі якості 
видатних педагогів. На цьому етапі необхідно активізувати у педагогічних 
працівників потребу в самопізнанні, самовдосконаленні, самореалізації 
у навчально-виховній діяльності.

2) Пізнавально-педагогічний етап характеризується засвоєнням необ-
хідних педагогічних технік і психологічних знань, різними розумовими 
завданнями. У процесі пізнання використовуються такі види розумових 
операцій: аналіз і синтез, порівняння, абстрагування та конкретизація. Пе-
дагогу необхідно розвивати творче мислення, уяву, вміння конструювати 
розумові моделі.

3) Уявити цілеутворюючий та конструктивно-результативний етапи 
діяльності неможливо без прогнозування, планування, прийняття рішень. 
Цілеутворюючий етап визначається здатністю до вибору стратегічно-так-
тичних завдань, вмінням моделювати, передбачувати послідовність та нас-
лідки поведінки, дій.

4) Конструктивно-результативний етап виявляється у вмінні досягти 
запланованого позитивного результату під час навчально-виховного про-
цесу.

5) Аналізуючи емоційно-регулятивний етап, слід зауважити, що духовна 
культура і цінності формуються на основі оцінки певного об’єкта, а вра-
ження про події відбувається саме на основі емоцій, які викликає об’єкт 
оцінювання. Тому процес формування духовної культури і цінностей ціл-
ковито залежить від емоційного фону під час усвідомлення і набуття знань 
у процесі емоційного впливу.

«У роботі з системою цінностей особистості емоційна складова є пер-
винною, а рефлексивна — вторинною», — зазначив О. Г. Видра. Він також 
зауважив: «Якщо корекція цінностей відбувається тільки на рівні усвідом-
лення, рефлексії, виникає опір особистості перебудові ціннісної ієрархії. 
Якщо ж особистість вивести на певний емоційний рівень, то людина стає 
готовою до таких змін, опір особистості до цього в таких умовах є мінімаль-
ним, іноді взагалі відсутній. У даному випадку емоції повинні бути профе-
сійно орієнтовані» 33.

Слід зазначити, що — емоційно-регулятивний компонент діяльності 
педагога пов’язаний з емоційною напругою, з необхідністю контролювати 
власні емоції в складних, проблемних педагогічних ситуаціях, до яких по-
трібно бути готовим.

Шляхи реалізації методики «Шляхом Добра, Краси, Істини, Любові» 
складаються у певну систему науково-обґрунтованих теоретичних і прак-

32 Рибалка В. В. Цит. твір.
33 Видра О. Г. Психологічна культура особистості майбутнього вчителя трудового навчання / О. Г. Видра. — Чернігів : 

Чернігівський ДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2008. — 164 с.
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тичних дій, що сприяють розвитку духовної культури і формуванню ду-
ховних цінностей особистості. Методика «Шляхом Добра, Краси, Істини, 
Любові» представлена в додатку 6.

За наслідками впровадження психологічних засобів розвитку особис-
тісно-професійної складової духовної культури педагогів була здійснена 
експериментальна перевірка її ефективності та наведено результати фор-
мувального експерименту.

У формувальному експерименті брали участь 32 педагоги в експеримен-
тальній групі (Новомосковський колегіум № 11 Дніпропетровської обл.) 
та стільки ж педагогічних працівників м. Києва у контрольній групі.

Під час формувального експерименту в експериментальній групі про-
водились теоретичні, практичні заняття, міні-лекції, індивідуальні кон-
сультації, диспути, бесіди, психолого-педагогічні рольові ігри, семінари, 
конференції, тренінги, зустрічі з фахівцями, творчі особисті проекти духов-
ного спрямування, методика «Шляхом Добра, Краси Істини, Любові». З 
педпрацівниками контрольної групи проводились психолого-педагогічні 
заходи лише за традиційною схемою.

Узагальнюючи результати формувального експерименту, можна зробити 
висновок, що до реалізації психолого-педагогічних заходів в експеримен-
тальній та контрольній групах показники майже не відрізнялись, але після 
формувального експерименту показники розвитку особистісно-професійної 
складової духовної культури педагогів зазнали позитивних конструктивних 
змін, що позначилось на розвитку духовної культури педагогів (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Показники розвитку компетентнісної складової духовної культури педагогів 
у відсотковому відношенні ( %) в контрольній (ряд 1) та експериментальній (ряд 

2) групах після реалізації психолого-педагогічних заходів, де 1 — початковий; 
2 — середній, 3 — достатній, 4 — вищий рівень

Результати повторної діагностики розвитку компетентнісної складо-
вої духовної культури педагогів засвідчили значні позитивні зміни, конс-
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труктивну динаміку розвитку особистісно-професійної складової духов-
ної культури педагогічного персоналу в експериментальній групі. Тоді як 
у контрольній групі майже нічого не змінилось.

Статистична обробка середніх показників за t-критерієм Стьюдента 
(програма SPSS, Statistics 17.0) для парних вибірок представлена у таблиці 
3.7.

Таблиця 3.7
Статистична обробка середніх показників для парних вибірок

Парні вибірки № Кореляція 2-стороння 
значущість

VAR00001
VAR00002 32 0,637 0,000

Статистична обробка середніх показників для парних вибірок дозволяє 
зробити висновок, що відмінності між результатами в експериментальній 
групі вчителів Новомосковського колегіуму після проведення формуваль-
ного експерименту є статистично значущими і засвідчують достовірність 
позитивних зрушень, що відбулися завдяки впливу створених психолого-
педагогічних умов та використанню психолого-педагогогічних форм робо-
ти з педагогічними працівниками.

Отже, якщо особистість педагога постійно працює над самопізнанням, 
самовдосконаленням, над пошуком Істини, Добра, Краси, Любові, якщо 
мета життя спрямована на саморозвиток та на допомогу тим, хто її потребує, 
дбайливе ставлення до дітей, буття та до всього живого, то можна говори-
ти, що така людина має вищий рівень свідомості, сформованість духовних 
цінностей, розвинуті складові духовної культури. Але шлях до досконалос-
ті — безперервний, безупинний, тому ніколи не потрібно зупинятись на до-
сягнутому, не повертатись до егоцентричних, примітивних потреб, коли 
людина перестає враховувати інтереси інших.

Подальші дослідження у цьому напрямку передбачають розробку від-
повідних методичних рекомендацій педагогічним працівникам.
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ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Розвиток духовної культури особистості педагогічного працівника — ба-
гатогранна проблема, що потребує від науковців, самих педагогів, керівників 
навчальних закладів і системи освіти в цілому спільних дій, виважених рішень, 
творчих пошуків, експериментальної роботи, прояву високого рівня педагогі-
чної майстерності. Ця співпраця має також опиратись на ідею гармонійного 
розвитку особистості на засадах Істини, Добра, Краси, Творчості, Свободи. Від-
даність цим вищим цінностям створює основу духовної культури особистості 
вчителя.

Особистість як суспільний суб’єкт творчості, гуманізму, рефлексії, духов-
ності слід розуміти як тілесно-душевно-духовне утворення, що створює духо-
вні цінності, вносить їх у своє буття, удосконалюючи свою життєдіяльність і 
діяльність суспільства. Особистість педагога при цьому забезпечує творчий 
характер сприймання, збереження, використання й трансцендентування духо-
вних цінностей заради прогресу життя людини і суспільства.

Духовно-особистісний підхід до вивчення духовної культури педагогі-
чних працівників дозволив по-новому поглянути на методологічні та ме-
тодичні аспекти вивчення обраної тематики. Як показали результати пред-
ставленого в цій книзі колективного психологічного дослідження, поруч з 
більш відомими формами духовності — такими, як педагогічна, моральна, 
мистецька, наукова, культурна, релігійна, технічна, економічна, побутова, 
можливе вивчення й розвиток таких її індивідуальних структурно-особис-
тісних форм як комунікаційна, мотиваційно-смислова, характерологічна, реф-
лексивна, досвідна, інтелектуальна, психофізіологічна, психосоматична з від-
повідними для кожної з них духовними функціями і продуктами.

Висловлюємо сподівання, що розроблений на засадах духовно-особистіс-
ного підходу емпіричний інструментарій дослідження духовної культури пе-
дагогічних працівників, зокрема певні опитувальники та психологічні засоби 
і методики її розвитку, буде корисним для використання у роботі вчителів, со-
ціальних педагогів, шкільних психологів, науковців, викладачів вищої школи, 
майбутніх педагогів, а також широкого загалу дорослих, які зацікавлені у влас-
ному самопізнанні, духовно-особистісному саморозвитку та професійній само-
реалізації.

Безперечно, подана книга не вичерпує всіх аспектів складної, багатогран-
ної проблеми духовного самопізнання і саморозвитку особистості в цілому та 
педагогічного персоналу зокрема. Подальшої теоретичної розробки і практич-
ного вивчення потребують глибинні зв’язки між духовним, соціальним і біоло-
гічним у природі людини та їх розвиток у професійній діяльності, психологі-
чні механізми ціннісного опосередкування поведінки педагога в різних типах 
професійно-проблемних ситуацій; особливості формування й прояву духовно-
творчої діяльності особистості у контексті педагогічної професії та як в умо-
вах цієї одухотвореної педагогічної діяльності формується духовна культура 
педагогічного персоналу й учнівської молоді. Ці та інші проблеми становлять 
перспективу подальшої науково-дослідної та педагогічно-експериментальної 
співпраці науковців та педагогічних працівників.
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ДОДАТКИ

Додаток 1. 
Опитувальник для виявлення рівня розвитку духовної культури 

педагогічних працівників
Інструкція: Опитувальник призначений для виявлення рівня розвитку 

духовної культури педагогічних працівників як феномену їх відданості ду-
ховним 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 пев-
ними 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 (крите-
рії — часткове репродуктивне відтворення, логічне розуміння теоретичних 
знань і використання основних духовних цінностей за допомогою інших);

3 бали відбивають достатній рівень розвитку духовної культури (кри-
терії — 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 дати власну 
вільну відповідь і оцінити її за вищенаведеними 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
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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
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) Вас особисто 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
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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
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
ж) інше (вказати) 0 1 2 3 4

13. Наскільки позитивним, духовно піднесеним є Ваш настрій, коли Ви приходи-
те 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
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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 їхньому 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 отримувати 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) мотивація учнів до розвитку їхніх 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

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
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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 (повага, дбайливість, вдячність) 0 1 2 3 4

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

0 1 2 3 4

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

г)
праці (ініціативність, обґрунтованість, планомірність, орга-
нізованість, 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

32. Чи накреслюєте Ви духовні цілі у своїй педагогічній діяльності? 
0 1 2 3 4
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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 цінно-
стей 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) інше (вказати)
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) ісламу 0 1 2 3 4
ж) езотеричних ідей 0 1 2 3 4
з) інше (вказати) 0 1 2 3 4

38. Ваші пропозиції щодо розвитку духовної культури педагогів:

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

П.І.Б. (заповнюється за бажанням)______________________________
Вік _______________________________________________________ 
Стать_____________________________________________________
Освіта (вища, середня спеціальна)_______________________________
Де працюєте, назва навчального закладу___________________________
__________________________________________________________
Ким працюєте (посада)_______________________________________
Стаж роботи в системі освіти___________________________________
Дата заповнення опитувальника________________________________

Дякуємо за участь в опитуванні!

Примітка: Дані про опитування не розголошуються і використовують-
ся виключно у наукових цілях при виконанні науково-дослідної роботи 
відділом педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України за темою: «Психологічні умови 
розвитку духовної культури педагогічного персоналу».
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Додаток 2 
Анкета «Визначення комунікативної складової духовної 

культури педагогів»

БЛАНК ДЛЯ ВІДПОВІДІ 
Дата заповнення опитувальника _________ Вік________ Стать _____ 
Освіта (вища, середня спеціальна)______________ 
Стаж роботи в системі (в роках) _________
Назва навчального закладу (за бажанням) ___________ 
Посада (за бажанням) _______________

1. Сформулюйте власне розуміння наступних понять:
а) Духовно-комунікативна культура — це_________________________;
б) Духовна комунікація — це ___________________________________;
в ) Духовно-педагогічне спілкування — це__________________________ .
2. Продовжіть 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, свя-
щеник, нещирість, істина, добро, повага, зло, сенс життя, довіра, терпіння, 
розуміння, крик, церква, ненормативна лексика, мистецтво, йога, правда, 
ясність думки …

При потребі, продовжіть 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 особистос-
ті співрозмовника

Спільне або відмін-
не 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 
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6. Вкажіть (в балах), наскільки сильною є Ваша потреба в спілкуванні 
на тему Добра, Краси, Істини (0 — потреба відсутня, 4 — яскраво вира-
жена) 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 знан-
ня, 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 прихильнос-
ті до співрозмовника (учні, колеги, батьки учнів) в процесі спілкуван-
ня, враховуючи, що «0» є показником антипатії, неприязні, «1» — бай-
дужості, 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 вира-
жена) в ознайомленні з: 
а) засобами, прийомами та методами духовно-педагогічної комунікації 0 1 2 3 4 
б) біографіями, життєвими принципами та вченнями духовних особис-
тостей 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 спі-
лкування 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 

11. Оцініть частоту використання Вами наступних форм взаємодії 
та спілкування з учнями в процесі ознайомлення їх з духовно-мораль-
ними нормами (1 — ніколи; 2 — рідко; 3 — інколи; 4 — часто):
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а) повчання учнів, зосередження уваги на їхніх недоліках 1 2 3 4 
б) розповідь про духовно-моральні норми, цінності людства з викорис-
танням художніх творів, афоризмів, притч тощо 1 2 3 4 

в) розповідь про високодуховних особистостей з використанням при-
кладів 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 
е) 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 полягаюсь 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 
ж) зазвичай я занепокоєний тим, щоб задовольнити бажання кожного 
з нас 1 2 3 4 

з) я майже завжди прагну задовольнити інтереси кожного з нас 1 2 3 4 
и) в суперечці я завжди займаю таку позицію, щоб ми із співрозмовни-
ком могли разом досягти успіху 1 2 3 4 

13. Як часто Ви спілкуєтесь з учнями, колегами на духовні, смисло-
життєві 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) ___________________
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16. Чи є у Вас друзі, знайомі, які мають з Вами спільні духовні інтере-
си, цінності:

а) так; б) ні.

17. Можливість духовного спілкування Ви маєте переважно:
а) на роботі;
б) в родині;
в) в церкві;
г) в закладах науки;
д) в закладах культури;
е) інше (вкажіть)_______________________.

18. Які види спілкування Ви найчастіше використовуєте на уроці:
а) монолог; б) діалог; в) полілог (групова комунікація).

19. Який стиль поведінки переважає у Вас у процесі вирішення конф-
лікту?

а) співробітництво;
б) суперництво;
в) компроміс;
г) уникання;
д) пристосування.

У запитаннях 20-26 виберіть найбільш прийнятний для Вас варіант, 
обведіть відповідну літеру. Якщо жодний із варіантів Вас не задоволь-
няє, 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;
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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, оцінюючи як переваги, так і недоліки;
б) я увідомлюю внутрішню єдність з ними;
в) я розумію, що в нашому світі практичність важливіша, ніж ідеалізм;
г) такі люди мені не зустрічалися.

25. У ході спілкуванні в колективі я намагаюся підтримувати атмос-
феру 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 
для кожного з тверджень Так Частково 

так Ні

27. Відчуваю дискомфорт, коли доводиться 
засмучувати співрозмовника

28. У 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, Всесвітом, Богом 

32. Уважно прочитайте кожну з характеристик, представлених в 
стобчику «Д» та «А», поміркуйте, чи відповідає вона Вашому уявлен-
ню про себе. Якщо так, то поставте «+» у місці для відповіді, якщо ні, 
то «–».

«Д» «А»
1. Здатний до співробітництва □
2. Прагне ужитися з іншими □
3. Дружелюбний, доброзичливий □
4. Уважний та ласкавий □

1. Делікатний □
2. Такий, що схвалює □
3. Чуйний до закликів про допомогу □
4. Безкорисливий □
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5. Завжди люб’язний в поводженні □
6. Цінує думку оточуючих □
7. Комунікабельний та уживчивий □
8. Добросердний □
9. Легко потрапляє під вплив друзів □
10. Готовий довіритися будь-кому □
11. Прихильний до всіх без виключен-
ня □
12. Всім симпатизує □
13. Прагне здобути прихильність 
кожного □
14. З усіма погоджується □
15. Завжди доброзичливий □
16. Всіх любить □

5. Добрий, такий, що вселяє упевне-
ність □
6. Ніжний та м’якосердний □
7. Любить піклуватися про інших □
8. Безкорисливий, щедрий □
9. Прощає все □
10. Переповнений надмірним співчут-
тям □
11. Широсердний та терплячий до 
 недоліків □
12. Прагне протегувати □ 
13. Занадто поблажливий до оточую-
чих □
14. Намагається втішити кожного □
15. Піклується про інших на шкоду 
собі □
16. Псує людей надмірною добротою □

∑ = Р ( Н П В Е) ∑ = Р ( Н П В Е)

33. Я завжди кажу тільки правду: □ так □ ні

ЗпдЕ 1

Варіанти відповідей «не знаю» — 0; «ні, ніколи» — 1; «іноді» — 2, 
«часто» — 3, «майже завжди» — 4; «так, завжди» — 5. 

1. 5. 9. 13. 17. 21. 25. 29. 33.
2. 6. 10. 14. 18. 22. 26. 30. 34.
3. 7. 11. 15. 19. 23. 27. 31. 35. ∑ = ________ 

(ДВ В Нр Н ДН ) 4. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 32. 36.

Дякуємо за участь в опитуванні!
Примітка: Дані про опитування не розголошуються і використовують-

ся виключно у наукових цілях при виконанні науково-дослідної роботи 
відділом педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України за темою: «Психологічні умови 
розвитку духовної культури педагогічного персоналу».

1  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : учеб.пособие : в 2-х кн. / Е.И. Рогов. — 3-е изд. — Кн. 2 : 
Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. — М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2000. — 480 с. : ил. — С. 48.
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Додаток 3 

Емпірична методика Н.В. Павлик «Особистісна спрямованість»

Інструкція: на кожне запитання з двох альтернативних варіантів від-
повідей оберіть ту, з якою Ви більшою мірою погоджуєтесь, підкресливши 
відповідну літеру (а чи б) на бланку для відповідей. 

Текст опитувальника «Особистісна спрямованість» наведено далі.
1. Свій вільний час час я присвячую: а) улюбленій справі; б) спілкуванню 

з друзями.
2.  Я відчуваю себе неприємно, коли бачу, що хтось намагається: 
а) образити іншу людину; б) обмежити мою свободу.
3. Одним з найважливіших завдань свого життя я вважаю: а) прагнення до 

духовного ідеалу; б) досягнення професійного успіху.
4. Справжнє задоволення я отримую від спілкування на теми: а) розпові-

даючи про себе; б) про духовність, Бога, Всесвіт.
5. Найголовніше для мене: а) стати справжнім професіоналом; б) досягти 

статусу і визнання.
6. На Різдво я перш за все, піду : а) до церкви; б) до друзів в гості.
7. У вільний час я віддаю перевагу: а) цікавій справі; б) читанню духовної 

літератури.
8. Для успішного створення родини необхідно, насамперед: а) обирати 

турботливого чоловіка (дружину); б) самому проявляти турботу про 
людину.

9. Обираючи професію, я хочу: а) займатися цікавою справою; б) зробити 
кар’єру й мати великі гроші.

10. Більше задоволення я отримую від: а) спілкування з людьми; б) духов-
ного читання.

11. Мені вдалося реалізувати себе, перш за все, як: а) відповідальну до спра-
ви людину; б) уважного, турботливого друга.

12. Я бажаю одержати в подарунок: а) модну, престижну штучку; б) уніка-
льну, рідкісну книгу про духовність.

13. Коли я дуже втомився, а друг просить мене про допомогу, я: 
а) чемно вибачусь й піду відпочивати; б) переможу свою втому й допоможу 

другові.
14. У колі моїх друзів переважають люди, які цінують, насамперед: а) ділові 

якості; б) духовний досвід людини.
15.  Свій особистісний потенціал я застосовую переважно для: а) досягнен-

ня особистих життєвих успіхів; б) служіння Богу, допомоги людям.
16. Я маю відповідати передусім за: а) добрі стосунки з людьми; б) свою 

справу, яку виконую.
17. Я вважаю, що добрі вчинки треба здійснювати: а) таємно; б) відкрито, 

щоб люди бачили, що ти їм допомагаєш.
18.  Займаючись хобі, я маю на меті: а) реалізуватися у цікавій справі; б) 

набути популярності серед друзів.
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Інтерпретація результатів: 
Спрямованість на себе — 2б, 4а, 5б, 8а, 9б, 12а, 13а, 15а, 18б. 
Спрямованість на людей — 1б, 2а, 6б, 8б, 10а, 11б, 13б, 16а, 17б. 
Спрямованість на справу — 1а, 3б, 5а, 7а, 9а, 11а, 14а, 16б, 18а. 
Спрямованість на Бога — 3а, 4б, 6а, 7б, 10б, 12б, 14б, 15б, 17а.
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Додаток 4. 

Емпірична методика Н.В. Павлик «Структура та зміст характеру»

Інструкція: Оцініть за 3-бальною шкалою ступінь своєї згоди з кожним 
твердженням: 0 — не згоден, 1 — не впевнений, 2 — згоден. Намагайтесть 
якнайрідше використовувати відповідь «не впевнений».

Бланк методики «Структура та зміст характеру»
1 36 71 106 141 С. — Дух-

мор.
+

2 37 72 107 142 Г. — 
3 38 73 108 143 Ал. — 
4 39 74 109 144 Кор. –
5 40 75 110 145 Отв. – –
6 41 76 111 146 Екс. –
7 42 77 112 147 Ч. –
8 43 78 113 148 Л. — 
9 44 79 114 149 Прин. – Інт. +

10 45 80 115 150 Кон. –
11 46 81 116 151 Кр. –
12 47 82 117 152 Риг. – _
13 48 83 118 153 Тол. –
14 49 84 119 154 Пед. –
15 50 85 120 155 С/к – Вол. +
16 51 86 121 156 Збуд. –
17 52 87 122 157 Терп. –
18 53 88 123 158 Імп. – _
19 54 89 124 159 Орг. –
20 55 90 125 160 Слаб. –
21 56 91 126 161 Ем.ст. – Ем +
22 57 92 127 162 Лаб. –
23 58 93 128 163 Вп. –
24 59 94 129 164 Тр. – _
25 60 95 130 165 Опт. –
26 61 96 131 166 Мел. –
27 62 97 132 167 Доб. – Ком +
28 63 98 133 168 Аг. –
29 64 99 134 169 Емп. –
30 65 100 135 170 Інд. – _
31 66 101 136 171 Скр. –
32 67 102 137 172 Дем. –
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33 68 103 138 173 Стр/ст. – П/ф +
34 69 104 139 174 Н/пс. 

ос.
-

35 70 105 140 175 Суп. –
ГАРМОНІЙНІСТЬ ХАРАКТЕРУ

М.В. = (С. + Від.+ Ал. + Ч.) / (Г. + Екс. + Кор. + Л.)
Ур. = С/к. + Тер.+ Орг.+ Ем. ст. + Стр/ст / 5 
Неур.= = Збуд.+ Ім.+Слаб.+Лаб.+ Н/пс. ос. / 5 
Сила = (Урівн. + Від.+ Ч. + Пр. + Вп.) / 5. 
Б/хар. = (Екс. + Кон. + Слаб. + Лаб.) / 4.
М.= (С.+Ал.+Доб. + Емп. + Тол.) / 5 = 
Ж.)= (Г. + С/к + Орг. + Аг. + Інд. + Стр/ст.) / 6 
З.Г. = ∑ (+) / ∑ (–) =

1. У конфліктах я намагаюся зрозуміти свою неправоту і поспішаю вибачитися.
2. Я люблю в усьому бути першим.
3. Я можу віддати останні гроші на покупку ліків для важко хворої людини.
4. Мені важко пожертвувати милостиню безпритульним дітям. 
5. Я особисто відповідаю за свої стосунки з людьми.
6. Часто в моїх проблемах винні обставини або інші люди, і це мене дратує. 
7. Я вважаю, що треба завжди говорити правду, якою б гіркою вона не була.
8. Про деякі нюанси мого життя близьким людям знати не обов’язково.
9. Заради своїх моральних принципів я готовий піти на конфлікт із друзями.
10. Будь-яке побажання оточуючих людей я завжди намагаюся виконати.
11. Я дуже люблю займатися творчістю.
12. Мені складно приймати рішення, я довго вагаюсь.
13. Зазвичай я легко пристосовуюся до нових прискіпливих партнерів. 
14. Я не люблю нововведень, мені вкрай важко змінювати свої звички.
15. Я спокійно сприймаю зауваження щодо моєї роботи або мене особисто.
16. Буває, що я відчуваю ненависть та неконтрольовану лють у незначній ситу-

ації.
17. Потрапивши в «пробку» на дорозі, я спокійно очікую, коли вона закінчиться.
18. Я краще пройду пішки 3 зупинки, коли автобуса немає, хоча знаю, що він 

скоро має бути.
19. Залізна воля й організованість — мої головні помічники в житті.
20. Коли мені набридає нецікава робота, я її кидаю й займаюся іншими справами.
21. Як правило, мені вдається регулювати свої емоції силою волі й свідомості.
22. Я часто засмучуюся через дріб’язкові негаразди.
23. Я завжди впевнений у досягненні поставленої мети.
24. Мене охоплює почуття тривоги й страху під час сильної грози. 
25. Все, що відбувається, веде до кращого життя.
26. Я песимістично думаю про майбутнє.
27. Я довіряю людям і доброзичливо ставлюся практично до всіх.
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28. Мені приємно «тикнути носом» своїх ворогів у їхні помилки.
29. Коли я читаю про трагічні події, то відчуваю, немов це відбувається зі 

мною.
30. Зазвичай я живу «у своєму світі», не звертаючи увагу на проблеми інших 

людей.
31. У спілкуванні я більше цікавлюся іншими людьми, ніж говорю про себе.
32. Я люблю викликати подив і замилування в оточуючих.
33. Я спокійно можу виконувати кропітку роботу, пов’язану із тривалою напру-

гою.
34. Я дуже лякаюсь несподіваних різких звуків, яскравого світла, сильного 

шуму.
35. Іноді я хочу підтримати людину, але раптом дратуюся й ображаю її.
36. Іноді мені буває соромно за свої думки та вчинки.
37. Я не люблю й не вмію просити пробачення.
38. Якщо досягнення моєї мети може комусь зашкодити, то від неї краще від-

мовитися.
39. Допомагаючи іншим, я зазвичай сподіваюсь на відповідну допомогу.
40. Я точно знаю, що мої невдачі були результатом власних помилок. 
41. Люди, яких я кривдив, самі винуваті в моїх поганих вчинках щодо них.
42. Я намагаюся чесно висловити другу свою незгоду з його поганим вчинком.
43. Якщо чесно, мені буває цікаво обговорювати з іншими людьми недоліки 

моїх друзів.
44. Я завжди намагаюся діяти відповідно до моїх моральних принципів.
45. Я хочу бути, як усі: не виділятися, пристосовуватися до оточуючих.
46. Мені подобається експериментувати й вирішувати складні завдання.
47. Я ніколи не зроблю перший крок, якщо мене скривдили.
48. Я спокійно сприймаю ситуацію, коли партнер робить щось по-своєму.
49. Я сильно злюся на себе, коли не можу зробити роботу правильно.
50. Я спокійно реагую на все, що відбувається, навіть на великі неприємності.
51. Я зазвичай грубо і з гнівом відповідаю кривдникові.
52. Я можу досить довго терпіти фізичний дискомфорт, голод, спрагу, спеку й 

холод.
53. Іноді я купую річ по першому враженню, не думаючи, наскільки вона мені 

потрібна.
54. Коли потрібно зробити великий обсяг робіт, то мені вдається швидко орга-

нізувати себе.
55. Я не можу дотримуватися розпорядку дня: часу підйому, прийому їжі, занять.
56. Я зазвичай легко переборюю своє роздратування та відновлюю емоційну 

рівновагу.
57. Я часто роблю вчинки під впливом миттєвого настрою. 
58. Для мене неважливо, щоб мої рішення схвалювалися іншими людьми.
59. У мене часто буває почуття сильного занепокоєння, передчуття можливого 

лиха.
60. Я природжений оптиміст, у мене завжди гарний настрій.
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61. Іноді мені здається, що я взагалі ні на що не придатний.
62. Більшість людей — симпатичні та приємні для мене люди.
63. Деякі люди ображаються на мене за мою різкість або злість.
64. Мені цікаво зрозуміти не тільки зміст розмови, а й почуття співрозмовника.
65. Я волію вирішувати проблеми сам, не звертаючись по допомогу.
66. У компанії я більше мовчу й слухаю інших.
67. Я не виношу байдужого ставлення оточуючих до себе.
68. Коли я лягаю спати, то відразу засинаю, не думаючи про минулі чи майбут-

ні події.
69. Я швидко втомлююся від кропіткої роботи, і тоді мене все дратує.
70. Часто мої реальні вчинки не збігаються з моїми добрими намірами.
71. Голос власної совісті для мене важливіший, ніж схвалення або осуд оточую-

чих.
72. Мене дуже дратують будь-які зауваження на мою адресу. 
73. Коли людина має труднощі, мені часто вдається допомогти їй, навіть якщо 

доводиться жертвувати власними інтересами.
74. Мені важко позичати людям гроші, навіть коли я маю таку можливість. 
75. Ні обставини, ні інші люди, тільки я сам є причиною своїх проблем.
76. У своєму житті я зазвичай відчуваю, що мало впливаю на те, що відбуваєть-

ся зі мною.
77. Я вважаю, що треба чесно зізнаватися собі й людям у своїх поганих вчин-

ках.
78. Життя навчило мене не бути занадто відвертим, навіть із друзями.
79. Моє золоте правило — не відступати від духовно-моральних принципів.
80. Заради схвалення іншими людьми можна пожертвувати й своїми принци-

пами.
81. Мені цікаво знаходити оригінальні рішення у складній ситуації.
82. Я довго не можу заспокоїтися через неприємності.
83. Якщо люди роблять щось неправильно, я не вступаю з ними в суперечку.
84. Лягаючи спати, я зазвичай перевіряю, чи погашене світло, чи замкнені две-

рі.
85. Я рідко злюся й гніваюся.
86. Якщо хтось мене скривдить, то одержить від мене своє сповна й навіть 

більше.
87. Мене не дратує перебування в чергах, я спокійно витримую очікування.
88. Зазвичай я говорю ще до того, як обміркую сказане. 
89. Я організований у будь-якій справі.
90. Я не можу вчасно піднятися вранці і тягну до останньої хвилини.
91. Зазвичай мені вдається переступати через свої образи й зберігати спокій та 

дружбу.
92. Якщо мені щось не вдається, я можу втратити надію й запанікувати. 
93. Зазвичай я відчуваю себе доволі впевненим у своєму житті.
94. Мені часто сняться страшні сни.
95. Вранці я зазвичай встаю в гарному настрої.
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96. У своєму житті я багато чого робив неправильно, і тому зараз я нещас-
ний.

97. У людях більше гарних якостей, ніж недоліків.
98. Коли я влаштовую сварку або сварюся з ким-небудь, мені стає легше на 

душі.
99. Я завжди співчуваю тим, хто страждає, тому що їм боляче.
100. Мені більше підходить індивідуальний спосіб роботи, а не колективний.
101. Я згодний з тим, що скромність прикрашає людину.
102. Знайомі вважають, що в мене є артистичні здібності.
103. Я легко адаптуюся до несподіваних неприємних ситуацій.
104. Часто я погано почуваюся, відчуваю фізичну слабкість і дратівливість. 
105. Буває так, що думаю я одне, а неусвідомлено вчиняю інакше.
106. Я нерідко відчуваю голос совісті та каяття. 
107. У конфлікті я завжди наполегливо відстоюю свою правоту.
108. Я забуваю про власні проблеми, коли від мене залежить доля іншої лю-

дини.
109. Я прив’язуюсь душею до своїх речей: мені важко дарувати або викидати 

їх.
110. У конфліктах я частіше відчуваю відповідальність й визнаю власну непра-

воту.
111. Мої оцінки залежать не стільки від моїх знань, скільки від настрою педа-

гога.
112. Я вважаю чесність — «золотим» й універсальним принципом свого 

життя.
113. Коли друг не правий, краще покривити душею та підтримати його.
114. Про мене кажуть, що я — принципова людина.
115. Деякі хитрощі у відносинах із близькими людьми бувають досить корис-

ними.
116. У складних ситуаціях я часто знаходжу рішення принципово новим спо-

собом.
117. Я глибоко переживаю образи й прокручую у голові гідну відповідь кривд-

никові.
118. Я чемно ставлюся до людини, навіть якщо вона мені неприємна.
119. Я ретельно стежу за тим, щоб кожна річ була на своєму місці.
120. Зазвичай я спокійний і не відчуваю внутрішнього напруження.
121. Незначний привід може викликати в мене лють та агресію.
122. Я спокійно можу виконувати справу, яка вимагає тривалої зосередженості.
123. Мене дуже дратує стояння у довгій черзі або очікування когось.
124. Коли завдання складне, я буду працювати, доки не знайду правильне рі-

шення.
125. Я не в змозі перебороти кулінарні спокуси, навіть якщо мені прописана 

сувора дієта.
126. Я не дозволяю собі довго злитися й швидко відновлюю емоційну рівно-

вагу. 
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127. У мене часто бувають безпричинні зміни настрою.
128. Я спокійно сприймаю несподіваний виклик до начальства. 
129. Я дуже хвилююся, коли близькі люди без попередження затримуються.
130. Я рідко думаю про можливі невдачі, а завжди сподіваюся на краще.
131. Часто в мене буває такий поганий настрій, що нічого б не бачив і не чув.
132. Я уникаю суперечок, щоб зберегти мирні відносини із друзями.
133. Час від часу мене немов тягне посваритися з ким-небудь.
134. Я завжди переймаюся чужими проблемам, співпереживаю навіть незнайо-

мим людям.
135. Я завжди встановлюю свої правила і наполягаю на них.
136. Я люблю одягатися скромно.
137. Мені подобається бути центром уваги в компанії.
138. Мене приваблює робота в екстремальних умовах.
139. Перевтомившись перед сном, я важко засинаю, а зранку я млявий і сон-

ний.
140. Іноді я не усвідомлено поводжуся всупереч тому, що підказує розум.
141. Я почуваю величезне полегшення, коли прошу пробачення і мене проща-

ють.
142. Мене дратують успіхи моїх ворогів.
143. Треба намагатися жити для інших, відмовляючи собі заради їхнього блага.
144. Я підтримую думку, що вигода й гроші — основні мотиви людської діяль-

ності.
145. Я завжди сам відповідаю за те, що зі мною відбувається. 
146. Здійснення моїх бажань залежить більше від щасливого випадку, ніж від 

мене самого.
147. Я чесно розповідаю батькам про всі свої неприємності.
148. Якщо тебе не запитують про твій нечесний вчинок, краще нічого нікому не 

говорити.
149. Практично завжди мої вчинки відповідають моїм переконанням. 
150. Щоб не втратити прихильності друзів, їм треба говорити те, що їм приєм-

но.
151. Мені вдається ніколи не зациклюватись на проблемах, а завжди творчо їх 

вирішувати. 
152. Мені докучають неприємні думки, які настирливо лізуть у голову. 
153. Мені вдається ладнати з людьми, у яких поганий характер.
154. Я в усьому прагну зберігати порядок, навіть якщо це комусь не подобається.
155. У складній ситуації мені вдається опанувати себе й оптимально вирішити 

проблему.
156. Я часто влаштовую бурхливі скандали, якщо мене роздратують.
157. Я здатний довго терпіти дратівливість і докори хворої близької людини.
158. Коли хтось спізнюється, мене дратує очікування.
159. Я завжди сам оптимально планую свій час, роботу й відпочинок.
160. Нецікаві розпочаті справи я зазвичай відкладаю на потім.
161. Я можу витримувати спокій і тактовність у суперечці й не дратуватися. 
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162. Іноді без причини відчуваю сум, а іноді навпаки мені весело.
163. Я впевнений у собі й можу успішно виступати перед аудиторією.
164. Я часто без причини турбуюся, як би чого не трапилося.
165. Я задоволений своєю долею.
166. Настрій у мене часто поганий.
167. Я отримую задоволення, коли комусь допомагаю. 
168. Коли я злюся, то мені хочеться кого-небудь ударити або щось розбити.
169. Мені приємно уважно вислуховувати скарги людей, щоб їм стало легше.
170. У мене є на все своя думка, і те, що їй не відповідає, я відкидаю.
171. Я не люблю привертати до себе зайву увагу.
172. Для мене важливо, щоб мною захоплювалися всі мої знайомі.
173. Я отримую задоволення від ризику.
174. Нерідко я почуваюся втомленим й можу «зірватися» на близьких людях.
175. Іноді я роблю те, що завжди засуджую, шкодую про це, але знов повторюю 

те ж саме.
Ключ до опитувальника. Ступінь сформованості кожної риси визнача-

ється шляхом підрахування суми балів (відповідно до кількості позитив-
них відповідей) по кожній шкалі. Показники змісту характеру: 

совісність (С.) — 1, 36, 71, 106, 141; гординя (Г.) — 2, 37, 72, 107, 142; 
альтруїзм (Ал.) — 3, 38, 73, 108, 143; корисливість (Кор.) — 4, 39, 74, 
109, 144; 
відповідальність (Від.) — 5, 40, 75, 110, 145; екстернальність (Ек.) — 
6, 41, 76, 111, 146; 
чесність (Ч.) — 7, 42, 77, 112, 147; лукавість (Л.) — 8, 43, 78, 113, 148; 
принциповість (Прин.) — 9, 44, 79, 114, 149; конформність (Кон.) — 
10, 45, 80, 115, 150; 
креативність (Кр.) — 11, 46, 81, 116, 151; ригідність (Риг.) — 12, 47. 
82, 117, 152; 
толерантність (Тол.) — 13, 48, 83, 118, 153; педантичність (Пед.) — 
14, 49, 84, 119, 154;
самоконтроль (С/к) — 15, 50, 85, 120, 155; збудливість (Збуд.) — 16, 
51, 86, 121, 156; 
терплячість (Терп.) — 17, 52, 87, 122, 157; імпульсивність (Імп.) — 
18, 53, 88, 123, 158; 
організованість (Орг.) — 19, 54, 89, 124, 159; слабовілля (Слаб.) — 20, 
55, 90, 125, 160; 
емоційна стабільність (Ем. ст.) — 21, 56, 91, 126, 161; лабільність 
(Лаб.) — 22, 57, 92, 127, 162; 
впевненість (Вп.) — 23, 58, 93, 128, 163; тривожність (Тр.) — 24, 59, 
94, 129, 164; 
оптимістичність (Опт.) — 25, 60, 95, 130, 165; меланхолійність 
(Мел.) — 26, 61, 96, 131, 166; 
доброзичливість (Доб.) — 27, 62, 97, 132, 167; агресивність (Аг.) — 28, 
63, 98, 133, 168; 

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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емпатія (Емп.) — 29, 64, 99, 134, 169; індивідуалізм (Інд.) — 30, 65, 
100, 135, 170; 
скромність (Скр.) — 31, 66, 101, 136, 171; демонстративність (Дем.) — 
32, 67, 102, 137, 172; 
стресостійкість (Стр/ст.) — 33, 68, 103, 138, 173; нервово-психічна 
ослабленість (Н/пс. ос.) — 34, 69, 104, 139, 174.

Суперечливість характеру (Суп.) — 35, 70, 105, 140, 175 
Показники гармонійності характеру визначаються за формулами:
Цілісність характеру (Ціл.)= (С. + Від. + Ч. + Пр. + С/к + Орг. + Ем. ст.) / 7 
Урівноваженгість характеру (Ур.) = С/к. + Тер.+ Орг.+ Ем. ст. + Стр/ст/ 5 
Неурівноваженість характеру (Неур.) = Збуд.+ Ім.+Слаб.+Лаб.+ Н/пс. ос. / 5 
Сила характеру (Сила) = (Урівн. + Від.+ Ч. + Пр. + Вп.) / 5. 
Слабкість характеру (Б/хар.) = (Екс. + Кон. + Слаб. + Лаб.) / 4.
М’якість характеру = (С.+Ал.+Доб. + Емп.+ Тол.) / 5 
Жорсткість характеру (Ж.)= (Г. + С/к + Орг. + Аг. + Інд. + Стр/ст.) / 6 
Шкала оцінки: 0-3 бали — низький рівень; 4-7 — середній; 8-10; балів — ви-
сокий рівень. 
Моральна вихованість (М.В.) = (С. + Від.+ Ал. + Ч.) / (Г. + Екс. + Кор. + Л.)

Загальна гармонійність характеру (З.Г.) = ∑ (+) / ∑ (–) = (С. + Від.+ 
Ал. + Ч. + Прин. + Кр. + Тол. + С/к + Тер. + Орг. + Ем.ст. + Вп. + Опт. + Доб. 
+ Емп. + Скр. + Стр/ст. ) / (Г. + Кор. + Екс. + Л. + Кон. + Риг. + Пед. + Збуд. 
+ Ім. + Слаб. + Лаб. + Тр. + Мел. + Аг. + Інд. + Дем. + Н/пс. ос.)

Шкала оцінки для моральної вихованості та загальної гармонійності: 
0-1 балів — низький рівень, 1-1,6 — середній; від 1,6 балів — високий рі-
вень.

Підрахунок та інтерпретація результатів
Коефіцієнт гармонійності характеру — це доля гармонійних якостей: 

∑ (+) / ∑ (–). Для цього підраховуються: 1) сума балів за позитивними 
рисами (∑ (+)); 2) сума балів за негативними рисами (∑ (–)).

-

-

-
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Додаток 5. 

ВПРАВИ З ПРАКТИКУМУ ВОЛОШКО Н.І. 
«ПСИХОЛОГІЯ СТАНОВЛЕННЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я»

Вправа 1. Духовні саногенні якості характеру — запорука здоров’я
Ця вправа спрямована на аксіологізацію духовних якостей характеру 

особистості та розуміння учнями можливості духовної самореалізації і са-
мовдосконалення кожну хвилину свого життя в будь-яких умовах.

Психолог пропонує учням (педагогам) поміркувати та написати влас-
не визначення духовності, духовних рис характеру, шляхів їх формування. 
Учні (педагоги) пишуть власні визначення таких понять, як:

Індивідуально-психологічні особливості духовного здоров’я і ЗСЖ:
1. Віра в Бога; 2. Віра в божественну цінність людини, в її вічну душу; 

3. Надія на краще майбутнє; 4. Наявність життєвих планів, сенсу життя; 
5. Любов до всього сущого; 6. Любов до ближнього як божественної цінно-
сті; 7. Любов (як почуття чоловіка і жінки); 8. Любов до природи; 9. Любов 
до тварин; 10. Любов до Батьківщини; 11. Смиренність (спокійне ставлення 
до проблем, криз); 12. Терпіння; 13. Милосердя; 14. Лагідність; 15. Доброта 
(душевне добро); 16. Краса вчинку (як етичне прагнення); 17.  Краса речей, 
оточення (як естетичне прагнення); 18. Краса зовнішності (як естетичне 
прагнення); 19. Мудрість; 20. Моральність (дотримання суспільних норм, 
законів); 21. Відсутність (чи подолання, боротьба) смертних пристрастей: 
1) розпусти (розбещеності, перелюбу); 2) переїдання; 3) користолюбства; 
4) гніву; 5) суму (журби); 6) зневіри (відчаю); 7) пихатості (марнославст-
ва); 8) ледарства; 9) заздрості.

— додайте можливі варіанти …………………
Індивідуально-психологічні особливості соціального здоров’я і ЗСЖ:
1. Порядність; 2. Доброзичливість (привітність); 3. Дружелюбність 

(товариськість); 4. Розуміння інших; 5. Емоційна чуйність; 6. Здатність 
до співчуття; 7. Ввічливість (тактичність, інтелігентність); 8. Толерантність 
(терпіння, стриманість); 9. Поблажливість до недоліків інших; 10. Вмін-
ня прощати; 11. Незлопам’ятність; 12. Комунікабельність; 13. Відвертість 
(щирість); 14. Правдивість, чесність; 15. Справедливість; 16. Сміливість 
у відстоюванні власної думки; 17. Альтруїзм, турботливість, дбайливість; 
18. Щедрість; 19. Благородність (почуття власної гідності, але не пихи); 
20.  Принциповість (дотримання моральних принципів); 21. Повага 
до гідних людей; 22. Широта інтересів (захоплень, хобі); 23. Зацікавле-
ність соціально корисною працею, соціальний інтерес; 24. Працелюбство; 
25. Сумлінність; 26. Безпосередність, вільна самореалізація; 27. Самостій-
ність, незалежність; 28. Дисциплінованість (здатність до самоорганізації); 
29. Освіченість (широта знань, культура); 30. Відповідальність (почуття 
обов’язку); 31. Відсутність (чи подолання, боротьба) залежності від: 1) ал-
коголю, 2) паління, 3) наркотиків, 4) азартних ігор, 5) інтернет-залежність; 
32. Відсутність соціально ризикованої поведінки, яка може зумовити соці-
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ально небезпечні хвороби (ВІЛ-СНІД, туберкульоз і інші); 33. Відсутність 
схильності до правопорушень

— додайте можливі варіанти …………………………
Індивідуально-психологічні особливості психологічного здоров’я і ЗСЖ:
1. Внутрішній психоемоційний комфорт; 2. Спокій, стабільність (незво-

рушність, невразливість); 3. Впевненість у собі; 4. Впевненість у майбут-
ньому; 5. Гарний настрій; 6. Життєрадісність; 7. Відчуття щастя, радості; 
8. Почуття гумору; 9. Оптимізм; 10. Самоконтроль (стриманість); 11. Пси-
хоемоційна саморегуляція, самоволодіння; 12. Цілеспрямованість; 13. Са-
мокритичність; 14. Кмітливість; 15. Уважність; 16. Добра, міцна пам’ять; 
17.  Тверда воля; 18. Креативність, здатність до творчості в різних сферах 
науки і мистецтва (література, музика, живопис, рукоділля та інші).

— додайте можливі варіанти ……………………………….
Індивідуально-психологічні особливості фізичного здоров’я і ЗСЖ:
1. Добре фізичне самопочуття; 2. Відчуття власної сили, міцності; 3. Від-

чуття власної вроди (вродливості); 4. Відчуття власної фізичної активності 
(рухливості); 5. Працездатність; 6. Свіжість (бадьорість); 7. Енергійність; 
8. Витривалість; 9. Охайність; 10. Обережність; 11. Відсутність хворобли-
вих відчуттів.

— додайте можливі варіанти …………………………
Потім учні (за бажанням) зачитують власні визначення духовності, 

духовних рис характеру, колективно обговорюють їх: діляться своїми дум-
ками, ідеями, почуттями стосовно доцільності духовних рис характеру 
для збереження духовного, соціального, психологічного і фізичного здо-
ров’я кожної людини.

Вправа 2. Правила духовного життя
Мета вправи — формування духовно здорової особистості.
Вступне слово психолога:
«Проблема збереження і зміцнення духовного здоров’я охоплює такі 

аспекти, як організація життя на основі:
духовних чеснот (Віра, Надія, Любов, Смиренність (спокійне став-
лення до проблем, життєвих криз), Терпіння, Милосердя, Лагід-
ність); 
релігійних заповідей (Шануй Бога свого; Не роби собі кумирів, 
крім Бога; Не промовляй імені Бога даремно; Шість днів працюй, 
а сьомий — Богу присвячуй; Шануй батька і матір своїх; Не вбивай; 
Не чини перелюбу; Не кради; Не бреши; Не бажай майна, що нале-
жить ближньому);
викорінення смертних пристрастей (розпуста (розбещеність, пере-
люб), переїдання, користолюбство, гнів, сум (журба), зневіра (від-
чай), пихатість (марнославство), заздрість, ледарство);
цінностей Добра, Краси, Істини».

-

-

-

-
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Далі психолог пропонує учням (педагогам) поміркувати та написати 
власні списки правил духовної саногенної (такої, що сприяє збереженню і 
зміцненню здорового соціально-психологічного клімату в колективі, в ро-
дині, в колі друзів) життєдіяльності. Потім учні (за бажанням) зачитують 
власні списки, колективно обговорюють правила духовного саногенного 
спілкування: діляться своїми думками, ідеями, почуттями стосовно доціль-
ності цих правил для збереження здорового соціально-психологічного клі-
мату і здоров’я людини.

Вправа 3. Рольова гра «Шляхи вирішення конфліктів»
Мета вправи — розвиток комунікативних навичок, створення здорового 

(саногенного) соціально-психологічного клімату в навчальному колективі, 
пошук конструктивних способів вирішення конфліктів, що не ущемляють 
почуття власної гідності обох сторін.

Психолог пропонує таку вправу: за допомогою анонімного (анонімні за-
писки) чи відкритого опитування учнів (педагогів) психолог збирає описи 
типових конфліктних ситуацій в школі (ПТНЗ, ВПУ), які потім обгово-
рюються (чи, за бажанням, розігруються) учнями (педагогами). Задачею 
психолога є надання можливості всім учасникам обговорення (розігруван-
ня) конфлікту висловити свою думку. Метою такої гри є прийняття альтер-
нативних суджень, пошук компромісних способів вирішення певної кон-
фліктної ситуації. Крім того, вираження почуттів знімає напругу, сприяє 
збереженню здоров’я і духовності.

Вправа 4. Рольова гра «Країна духовності»
Мета вправи — розвиток духовних якостей особистості, формування 

здорового соціально-психологічного клімату в навчальному колективі; 
розвиток ціннісного ставлення до духовних якостей характеру.

Психолог пропонує учням провести гру «Країна духовності».
Спочатку всі учні, незалежно один від одного, створюють (в уяві) свою 

країну. Такий підхід дає можливість кожному учню творчо позитивно про-
явити себе. Далі кожен учень робить презентацію своєї країни духовності, її 
традицій, законів, норм (наприклад, учень розповідає про те, які в його (її) 
країні духовності норми спілкування, взаємодії, про духовні традиції, зако-
ни і т. д.). Після презентації кожної країни духовності психолог звертається 
до групи з питанням, у чому полягає корисність даної країни для гармо-
нійної саногенної (такої, що сприяє збереженню та зміцненню здорового 
соціально-психологічного клімату в колективі, в родині, в колі друзів) жит-
тєдіяльності людства.

Потім психолог моделює ситуації, в яких всім учням потрібно об’єднати 
свої зусилля або допомогти один одному. Тому психолог пропонує учням 
об’єднатися в групи по 3-4 країни та створити «королівства» зі спільними 
законами, традиціями, нормами духовності, зберігаючи при цьому власні 
цінності, переконання, норми духовності. Це важливий етап гри, який до-
зволяє учням, котрі мають проблеми спілкування (конфлікти, бійки, від-
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чуження) працювати в команді. Збереження (в цій грі) власних поглядів, 
переконань, принципів дозволяє кожному учню задовольнити свої соціаль-
но-психологічні потреби — потребу в повазі та потребу в спілкуванні.

Крім того, учням можна запропонувати знайти спільні інтереси з інши-
ми «королівствами» та домовитися з ними про соціально корисну і ціка-
ву взаємодію (ділову, наукову, культурну) на визначених взаємно умовах. 
Такий підхід дозволяє учням перейти від агресивного стилю спілкування 
до ведення переговорів та розуміння потреб інших.

Така вправа дозволяє всім учасникам гри розвивати навички духовнос-
ті, здорового співробітництва, міжособистісного спілкування (зокрема на-
вички активного слухання інших, вироблення спільного взаємоприйнят-
ного шляху вирішення проблем, розв’язання суперечок), аналізу пробле-
мних чи конфліктних ситуацій з різних позицій (я, ти, вони), що сприяє 
формуванню духовності, здорового соціально-психологічного клімату 
в навчальному колективі.

Вправа 5. Рольова гра «Естафета духовності»
Мета вправи — розвиток духовних якостей характеру особистості; роз-

виток мотивації, ціннісного ставлення до духовності.
Психолог пропонує учням (педагогам) гру «Естафета духовності», яка 

передбачає добровільну (за бажанням) агітацію (листівки, плакати, пора-
ди) норм духовності в родині, в колі друзів, знайомих, а також, можливо, 
серед учнів свого класу, в своїй школі і т. д. Така гра дозволяє учням за-
довольнити соціальну потребу в активному спілкуванні, визнанні, а також 
сприяє поліпшенню стосунків у шкільному середовищі та ін.

Вправа 6. Рольова гра «Школа духовності»
Мета вправи — розвиток духовних якостей характеру особистості, фор-

мування саногенного соціально-психологічного клімату в навчальному 
колективі; розвиток мотивації, ціннісного ставлення до духовних якостей 
характеру.

Психолог пропонує учням (педагогам) гру «Школа духовності», яка 
передбачає усвідомлення і створення (в уяві) кожним учнем, незалежно 
один від одного, власної «школи духовності». Такий підхід дає можливість 
кожному учню усвідомити свою потребу в організації життєдіяльності 
на основі взаємоповаги, взаєморозуміння, любові, взаємодопомоги, взає-
мопідтримки і т. п. 

Далі кожен учень (педагог) презентує свою «школу духовності»:
перелік цікавих і корисних навчальних тем (предметів);
особливості проведення уроків (конспектування, вільне обговорен-
ня теми або самостійна підготовка);
особливості стилю викладання та системи оцінювання знань;
особливості взаємовідносин з однокласниками і педагогами тощо.

Після презентації кожної школи психолог звертається до групи з питан-
ням, у чому полягає корисність даної школи для розвитку духовності учнів.

-
-

-
-
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Таким чином, коли всі висловлять своє розуміння (свої вимоги) «школи 
духовності», відбувається конструктивне обговорення та виокремлення 
типових вимог до «школи духовності», що притаманні всім або переважній 
більшості учнів (педагогів). Учні (педагоги) фіксують свої думки і вислови 
в зошиті, а психолог — на дошці.

Серед законів «школи духовності» можуть бути, наприклад, такі: дотри-
мання 10 заповідей; бути уважними один до одного; поважати гідних людей; 
не лихословити; пам’ятати, що кожна людина має право на щастя і т. п.

Розробка учнями (педагогами) універсальних особливостей, законів 
«школи (класу) духовності» сприяє груповій згуртованості (об’єднанню 
класу, колективу) та формуванню в учнів (педагогів) свідомої потреби 
в організації життєдіяльності на основі дотримання норм духовності.

Вправа 7. Спрямованість на дотримання норм духовності
Мета вправи — розвиток мотивації дотримання норм духовності.
Психолог пропонує учням (педагогам) таку вправу.
Слово психолога:
«Мета цієї вправи — змусити вас поміркувати про те, як духовні якос-

ті характеру та дотримання норм духовності дозволить вам досягти успіху 
в різних сферах вашої життєдіяльності. Отже, запишіть у стовпчик наступ-
ні аспекти життя:

активне продуктивне діяльне життя (повнота і емоційна насиченість 
життя, повне використання своїх можливостей);
збереження і зміцнення свого здоров’я (фізичного, психологічного, 
соціального, духовного);
цікаве успішне навчання (стабільна, сумлінна праця);
любов (на основі взаєморозуміння, взаємоповаги, взаємотурботи 
і т. п.);
матеріальне забезпечення (впевненість у майбутньому і т. п.);
наявність добрих і вірних друзів;
суспільне визнання (повага оточення, колективу);
самовдосконалення (пізнання, саморозвиток, самоосвіта);
розваги (саногенне проведення вільного часу, дозвілля);
свобода (самостійність, незалежність);
щасливе сімейне життя;
творча самореалізація (можливість творчої діяльності);
життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд як результат 
життєвого досвіду);
упевненість у собі (внутрішня гармонія, комфорт, свобода від внут-
рішніх протиріч, сумнівів).

Тепер під кожним з цих понять напишіть, як духовні якості характеру 
(результат дотримання норм духовності) дозволяють досягти успіху в різ-
них сферах життя; а потім запишіть, чого б ви хотіли досягти, змінити або 
поліпшити в найближчому майбутньому в цих сферах життя. Не треба до-
вго думати — пишіть усе, що спадає на думку».

-

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
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Потім учні зачитують свою думку про взаємозв’язок дотримання норм 
духовності та успіхів у різних сферах життя. Колективне обговорення.

Вправа 10. Хіт-парад способів духовної соціальної самореалізації
Мета вправи — розвиток духовної спрямованості стилю життя; вияв-

лення і реалізація духовних соціальних потреб, інтересів і запитів учнів 
(педагогів).

Психолог пропонує учням (педагогам) провести наступні творчі заходи 
(чи хоча б 1-2 заходи), що сприяють піднесенню цінності особистості кож-
ного учня (педагога) як творчого суб’єкта, формуванню духовної соціально 
здорової особистості:

1. Допомога нужденним (збір коштів, одягу, взуття, продуктів для дітей-
сиріт, інвалідів, осіб, що втратили житло, майно і т. п.)

2. Конкурс-розповідь «Мої добрі справи (за день, тиждень, місяць, 
рік)».

3. Конкурс проектів, ессе «Духовна реабілітація асоціальних осіб».
4. Благодійний аукціон творчих виробів учнів (малюнки, плетіння, ви-

шивка, одяг, вироби з глини, дерева, металу, зроблені учнями), кошти від 
якого підуть на допомогу нужденним.

5. Благодійний концерт (пісні, музика, поезія, танці, спортивні заходи, 
організовані учнями), кошти від якого підуть на допомогу нужденним.

Потім учні (педагоги) обговорюють ці заходи: діляться своїми думками, 
ідеями стосовно доцільності (значущості) цих заходів для розвитку духов-
них якостей характеру і духовної спрямованості стилю життєдіяльності.

Вправа 11. «Моє життя — в моїх руках: вміння планувати»
Мета вправи — виявлення і реалізація духовних соціальних інтересів і 

запитів учнів (педагогів), розвиток досвіду духовної саногенної соціальної 
самореалізації, вміння планувати власне життя.

Психолог пропонує учням (педагогам) написати про свої мрії та мету: 
1) на тиждень; 2) на місяць; 3) на півроку; 4) на рік; 5) на 5 років. Потім уча-
сники (за бажанням) обговорюють питання власних духовних потреб, ін-
тересів і запитів та їх реалізацію, питання сенсу життя, плани на майбутнє.

Вправа 12. Перегляд відеоматеріалів та дискусія на тему духовності
Мета вправи — розвиток мотивації (ціннісної орієнтації) на дотриман-

ня норм духовності, профілактика асоціальної поведінки.
Психолог пропонує учням (педагогам) перегляд відеоматеріалів, в яко-

сті яких можуть виступити фрагменти документальних та художніх філь-
мів, передач по проблемі: асоціальної поведінки, сексуально-розбещеної 
поведінки, шкідливих звичок (алкоголізму, паління, наркоманії, інтернет-
залежності).

Після цього психолог просить учасників групи висловити свою думку, 
ставлення, почуття з приводу проблем асоціальної поведінки, сексуаль-
но-розбещеної поведінки, шкідливих звичок, їх наслідків для здоров’я та 
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долі молоді. Психолог пропонує учням (педагогам) поміркувати і написати 
список негативних наслідків асоціальної поведінки, сексуально-розбеще-
ної поведінки, шкідливих звичок. Після чого учні зачитують свої списки. 
Відбувається обговорення. Далі психолог пропонує учасникам подумати 
і написати список психологічних причин, які призводять до асоціальної 
поведінки. Наприклад: почуття неповноцінності, відсутність вміння регу-
лювати емоції, критично мислити, передбачати наслідки своєї поведінки, 
ефективно спілкуватися, вирішувати конфлікти, долати стреси, відстою-
вати власну думку, протистояти умовлянням наркогенних «друзів» і т. д. 
Потім учасники обговорюють питання профілактики і корекції асоціальної 
поведінки, діляться своїми думками, ідеями, почуттями.

Вправа 13. Духовний світ: цінна якість
Мета вправи — розвиток духовних саногенних рис характеру особисто-

сті; розвиток рефлексії (усвідомлення) учнями (педагогами) власного ду-
ховного потенціалу; розвиток ціннісного ставлення до духовного здоров’я.

Психолог пропонує учасникам (учням, педагогам) обрати певну духо-
вну якість, яку кожен із них найбільше цінує в людях. Після того, як вибір 
буде зроблено, кожен учасник по черзі розповідає коротку історію (чи каз-
ку), які б натякали (розповідали) про дану якість. Решта учасників мають 
зрозуміти, про яку духовну якість йде мова. Психолог повинен спрямувати 
думку учасників на такі духовні та соціально цінні якості, як: справедли-
вість, відповідальність, працелюбність, порядність, щирість і т. д. (повний 
перелік якостей наведено у вправі «Духовні саногенні якості характеру — 
запорука здоров’я»).

З метою розвитку духовних рис характеру психолог рекомендує учням 
(педагогам) читати Біблію, класичні твори вітчизняної і світової літерату-
ри, присвячені духовному розвитку особистості.

Вправа 15. Гра «Здорова особистість»
Мета вправи — розвиток духовних рис характеру особистості; розвиток 

рефлексії (усвідомлення того, що таке духовно здорова особа); розвиток 
мотивації, ціннісного ставлення до духовного здоров’я.

Психолог пропонує таку вправу: учасники, що сидять поруч, за однією 
партою, називають, не повторюючись, духовні якості характеру, притаман-
ні здоровій (фізично, психологічно, соціально, духовно) людині.

Після того, як кожен назвав по 5-7 якостей, учні (вчителі) називають 
якості (риси характеру) антиподу здорової людини.

Вправа 18. Прийняття себе, руйнація патогенних комплексів
Мета вправи — розвиток духовних рис характеру особистості; розвиток 

мотивації, ціннісного ставлення до духовного здоров’я.
Слово психолога:
«Ця вправа — спроба усвідомити і проаналізувати глибинні підсвідомі та 

свідомі психологічні комплекси, переконання, стереотипи, «програми», що 
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сформовані (виховані або, можливо, психологічно успадковані) в характері 
особи її батьками і соціумом та керують поведінкою і сприйняттям особи. 
Ці комплекси, переконання, стереотипи можуть бути сано- чи патогенними 
і спричиняти відповідний вплив на життя, здоров’я, долю людини.

В основі патогенних переконань, комплексів, стереотипів (автоматич-
них думок) лежить неадаптивне переконання (патогенний стереотип), 
котре виникло внаслідок реальної психотравмуючої ситуації, що мала 
місце в минулому чи в дитинстві. Відомо, що в процесі виховання та со-
ціальної взаємодії у людини можуть сформуватися помилкові патогенні 
переконання, стереотипи, комплекси на основі помилкового аналізу своєї 
поведінки та дій оточуючих, які також можуть передаватися із покоління 
в покоління шляхом психологічного успадкування в родині. Помилкові 
патогенні переконання функціонують як аксіоми, що підтримують неадап-
тивну поведінку. Джерелом помилки можуть бути поширені в суспільстві 
стереотипи, а також психологічні травми. Отже, в основі патогенних когні-
тивних утворень, що формують специфічні неадаптивні моделі поведінки, 
можуть лежати:

хибні цінності: «Людина повинна прагнути до всезагальної любові 
(слави, влади, грошей)», «Потрібно завжди уникати конфліктів» 
і т. д.;
обмежене сприйняття і розуміння життя: «Поразки зміцнюють силу 
духу», «За успіх треба платити» і т. д.;
надмірно широке узагальнення травматичного досвіду: «Люди зазд-
рістні», «Всі жінки (чоловіки) меркантильні, підступні, злі і т. д.»;
почуття неповноцінності: «Я — невдаха (дурень)», «Я все роблю по-
гано».

Для того щоб позбавитися від «бруду» минулого (патогенних психо-
логічних комплексів, переконань, стереотипів, негативних «програм»), 
для розвитку поваги і любові до себе (та інших) психолог пропонує учням 
(педагогам) вправу:

«Напишіть список власних проблем, за які ви себе критикуєте, а та-
кож список усього того негативного, що ваші батьки, родичі, учителі, друзі, 
знайомі говорили про вас. Треба принаймні півгодини, щоб пригадати такі 
подробиці. Що вони говорили про ваше тіло? Про ваші здібності? Про лю-
бов і про взаємини між людьми? Що вони говорили про гроші і т. д.? Якщо 
зможете, погляньте на цей список об’єктивно і усвідомте джерело, чинник 
формування ваших негативних думок, переконань, комплексів. Усе це на-
пишіть. Цей список негативних патогенних установок, переконань, стерео-
типів, комплексів — це думки, які заважають вам жити, від яких треба тер-
міново позбавлятися.

Щоб позбавитися негативних думок, комплексів, кожен день впродовж 
наступного місяця (року) постійно робіть таку вправу. Беріть дзеркало, ди-
віться собі в очі та кажіть собі: «Я люблю і схвалюю себе» чи «Я люблю і 

-

-

-

-
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приймаю себе таким (такою), яким (якою) я є». Говоріть це собі 300-400 
разів на день. Чим більше, тим краще.

Для свідомого творення саногенних змін у вашій життєдіяльності мо-
жна робити вправу «позитивні твердження»: узяти ваш список всього того 
негативного, що ви написали про себе, і перетворити його на позитивні 
твердження. Наприклад, замість негативної думки типу: «Мені потрібно 
схуднути», нехай вам прийде думка: «У мене гарне, струнке тіло», хоча 
у вас ще немає «гарного, стрункого тіла», воно скоро з’явиться, якщо ви 
будете продовжувати так думати. Чи негативне «Я ненавиджу своє навчан-
ня (роботу)», перетворіть на «Я зараз, в даний момент, вивчаю дуже цікаву 
тему (отримую прекрасну нову роботу)». Такі позитивні твердження ство-
рять у вас певну організацію розуму, яка, в свою чергу, створює усе необ-
хідне для вашого щастя в житті. Отже, звільніть себе від негативних думок 
і зверніть увагу на те, чого ви дійсно бажаєте у своєму житті. Ви повинні 
навчитися думати тільки позитивно».

Вправа 24. Гармонізація душі
Мета вправи — розвиток навичок рефлексії (самопізнання, самоана-

лізу) для усвідомлення і розуміння особою власних заперечуваних у собі 
негативних властивостей характеру, внутрішніх конфліктів, комплексів, 
патогенних стереотипів, установок у міркуваннях і т. д.

Психолог пропонує учням вправу:
«Гармонізація внутрішня і зовнішня» — два стільці (крісла) стоять один 

навпроти іншого. Особа (учень, педагог), сідаючи на один стілець, розпо-
відає від свого імені чи від імені свого «Я», про конфлікт, проблему, вика-
зує свої почуття, претензії, потім особа сідає на інший стілець і вживається 
в образ опонента (тобто іншої людини або власної протилежної потреби, 
почуття зі сфери «Ід» (сфери інстинктів) чи «Супер-его» (сфери мораль-
них принципів)) та розповідає від імені конфліктуючої сторони про кон-
флікт, проблему, почуття і претензії. Коли ж обидві сторони конфлікту 
усвідомлюються, між ними відбувається діалог, мета якого — вираження 
пригнічених почуттів, повне їх усвідомлення та знаходження прийнятних 
форм їх вираження, що дозволяє адекватно і оптимально вирішити зовні-
шній або внутрішній конфлікт, знайти компроміс.

Вправа 31. Хіт-парад програм збереження духовного здоров’я
Мета вправи — розвиток мотивації та розвиток інтелектуальної творчої 

активності на тему збереження і зміцнення духовного здоров’я.
Психолог пропонує учням подумати і написати список актуальних про-

блем духовного здоров’я, що існують у нашому суспільстві, а потім створи-
ти (розробити) власну оздоровчу програму на найближчі 3-5 років. Учні 
пишуть програми для збереження і зміцнення здоров’я (духовного, психо-
логічного, соціального, фізичного). Відбувається обговорення програм.
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Додаток 6. 

Методика «Шляхом Добра, Краси, Істини, Любові»

Анотація: Методика самовдосконалення особистості в колективі роз-
роблена на основі наукових психолого-педагогічних робіт І. А. Зязюна, 
Ш. А. Амонашвілі, В. В. Рибалки, Е. О. Помиткіна.

Методика «Шляхом Добра, Краси, Істини, Любові» передбачає викори-
стання концептуальної моделі розвитку особистісно-професійної складо-
вої духовної культури педагогів та ієрархічної системи духовних цінностей 
особистості.

Мета: активізувати потребу в самопізнанні, самовдосконаленні та само-
реалізації у розвитку особистісно-професійної (компетентнісної) складової 
духовної культури педагогів; зрозуміти себе і оточуючий світ; навчитись об’єк-
тивно оцінювати себе та накреслити реальні шляхи самовдосконалення.

Зміст вправ.
На першому етапі проведення методики «Шляхом Добра, Краси, Істи-

ни, Любові» проводиться презентація і обговорення психолого-педагогіч-
них робіт Ш. А. Амонашвілі, І. А. Зязюна, В. В. Рибалки, Е. О. Помиткіна. 
Пропонується визначення понять «духовна культура», «цінності особисто-
сті», «духовні цінності педагога», «особистісно-професійна складова духо-
вної культури», «добро», «краса», «істина», «любов», «духовно-моральний 
стандарт», «кодекс вчителя».

На другому етапі запрошуються два педагога до дошки, які окремими 
словами, символами, знаками, цифрами пишуть про себе інформацію, ви-
світлюючи головні події та цінності свого життя.

Всі вчителі малюють свій герб, пишуть девіз свого покликання, розпові-
дають по черзі про себе, презентуючи своє ставлення до життя, колег, дітей.

На третьому етапі група педагогів намагаються сформулювати разом 
найкращі особистісні якості, визначити особистісно-професійну складову 
духовної культури вчителя і означити якості, риси характеру, що допомог-
ли б їм стати більш досконалими.

На четвертому етапі вчителям пропонують перелік необхідних духо-
вних та професійних якостей педагогічного працівника. Педагоги дають 
оцінку (по чотирибальній шкалі) собі та колегам, які розповідали про себе 
біля дошки й відповідали на запитання.

Після оцінювання та аналізу особистісно-професійної складової духов-
ної культури педагоги можуть по черзі подякувати присутнім за відвер-
тість, виписати собі риси характеру та якості, які слід поліпшити.

Результати методики аналізуються і зберігаються у психолога для від-
стеження динаміки особистісного розвитку та визначення нових напрям-
ків самовдосконалення.

На п’ятому етапі педагоги працюють над складанням проекту духовно-мо-
рального кодексу вчителя і презентують свою версію колегам. Після дискусій і 
обговорення приймається «Духовно-моральний кодекс педагога».
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Психологічний коментар:
Під час реалізації методики відбувається актуалізація особистісно-про-

фесійної складової духовної культури і цінностей педагога в підструктурах:
спілкування — здатність до міжособистісного спілкування з різними ві-

ковими категоріями людей, уміння встановлювати психологічний контакт, 
вміння логічно і точно висловлювати свої думки, вміння проявляти спів-
чуття, емпатію у процесі комунікації;

спрямованості: бажання приносити добро, користь ближнім, країні, сві-
ту своєю роботою, інтерес до духовно-культурних цінностей, до моральних 
засад життя людей;

характеру — доброта, любов до дітей і педагогічної професії, вольові 
якості, доброзичливість, чуйність, врівноваженість, вимогливість до себе 
та інших, принциповість, толерантність, об’єктивність, людяність, щирість, 
старанність, сумлінність, надійність, принциповість, дисциплінованість, 
витривалість, вміння володіти собою, пунктуальність у роботі, відповіда-
льність перед Богом, людьми та власною совістю тощо;

самосвідомості (головний, рефлексивний стрижень особистості) — здат-
ність об’єктивно оцінювати себе та оточуючих, самоусвідомлення образу 
«Я», образу професії педагога, самосприйняття, самооцінювання, рефлек-
сія наявного і потрібного рівнів професійної компетентності;

досвіду — здатність до узагальнення духовно-культурних знань, умінь, 
досвіду; розсудливість, винахідливість, передбачливість, здатність швидко 
набувати додаткової компетентності з метою розв’язання складних психо-
лого-педагогічних проблем;

інтелекту — пізнавальна спроможність; оцінювання складних педаго-
гічних ситуацій та ретельний аналіз проблем, вміння бачити зв’язки в нав-
колишньому світі й своє місце у Всесвіті, здатність організувати необхідні 
психолого-педагогічні дії, здібність до поєднання різних точок зору, погля-
дів, до творчого синтезу; здатність до тривалого збереження та оперативної 
актуалізації у пам’яті необхідної інформації у потрібний момент;

психофізіології педагога — врахування індивідуально-типологічних 
можливостей кожної особистості, темпераменту, стану нервової системи, 
швидкість і адекватність орієнтовних реакцій.

Отже, обираючи професію педагога, необхідно мати щиру любов до ді-
тей, педагогічної професії та знати, враховувати свої індивідуально-пси-
хологічні особливості під час навчально-виховного процесу, щоб досягти 
успіху і запобігти професійному вигоранню.

Професія вчителя — найвідповідальніша і найкраща, тому що дозволяє 
доторкнутися до серця, душі учня, передати знання, досвід, вказати шлях 
до саморозвитку, допомогти вихованцю визначити сенс життя, здобути 
фундаментальну духовну, моральну, культурну основу.

Якщо особистість педагога постійно працює над самопізнанням, само-
вдосконаленням, над пошуком Істини, Добра, Краси, Любові, якщо мета 
життя спрямована на саморозвиток та на допомогу тим, хто її потребує, 
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дбайливе ставлення до дітей, буття та до всього живого, то можна говори-
ти, що така людина має вищий рівень свідомості, сформованість духовних 
цінностей, розвинуті складові духовної культури. Але шлях до досконалос-
ті — безперервний, безупинний, тому ніколи не потрібно зупинятись на до-
сягнутому, не повертатись до егоцентричних, примітивних потреб, коли 
людина перестає враховувати інтереси інших.

Подальші дослідження у цьому напрямку передбачають розробку від-
повідних методичних рекомендацій педагогічним працівникам.
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