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У статті досліджено проблему єдності духовної культури і професійного становлення педагога. Акценто-
вано необхідність особистісного духовного розвитку вчителя у педагогічній діяльності. Схарактеризовано 
методологічні засади дослідження питань розвитку духовної культури та окреслено умови, необхідні для 
становлення духовності вчителя у процесі його особистісно-фахової самореалізації.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку суспільства спостерігається тен-

денція переходу до гуманістичної освіти, основою 
якої є збереження, трансляція й набуття духо-
вних особистісних цінностей. Метою навчання в 
такому контексті має бути послідовна реалізація 
гуманістичного принципу – дбайливе ставлення 
до внутрішнього світу людини, її інтересів і по-
треб, збагачення її духовного потенціалу [4, с. 56]. 
За таких умов педагогічна діяльність учителя на-
буває надзвичайного значення як головна скла-
дова формування особистості. Але для виконання 
тих замовлень, що ставить сучасне суспільство 
перед вчителем, украй необхідно створити умови 
для самореалізації власне вчителя.

Головним суб’єктом освітньої діяльності у всі 
часи був вчитель. Тому те, що формування духо-
вних, фізичних та соціальних якостей майбутніх 
поколінь довірено саме вчителю накладає на ньо-
го велику відповідальність у виконанні власних 
професійних обов’язків. Саме тому актуальність 
досліджень професійного та особистісного розви-
тку вчителів, формування їх духовної культури 
та реалізації їх власного «Я» набуває значення у 
суспільстві, що трансформується [1; 3; 8].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Духовному розвитку вчителя здавна присвя-
чували свої праці педагоги. Так, К. Ушинський 
пов’язував духовність учителя із вищими, насам-
перед, національними, а також загальнолюдськи-
ми цінностями. До зазначеного поняття вчений 
включав здатність до свідомого розуміння життя, 
а звідси виводив вимогу зв’язку навчання та ви-
ховання з життям народу, його матеріальними 
та духовними потребами та інтересами, з його 
боротьбою за свободу [10].

М. Демков духовну культуру особистості вчи-
теля вбачав у його цілісно-професійних якостях 
і вищих особистісних рисах. Формування духо-
вності вчителя, зазначав він, має опиратися на 
його загальну культуру, на реальні знання, на-
родні традиції, природні творчі сили та здібності 
самого вчителя, на його православну Віру [10]. 

Предметом особливої уваги є духовна куль-
тура педагога у наукових доробках сучасних до-
слідників: О. Бабченко, Б. Вульфова, О. Климо-
вої, Л. Коваленко, В. Кудрявцевої, А. Сажнєвої 
та ін. Духовна культура розлядається ними в 
контексті професійної культури, як її невід’ємна 
складова. Висвітлюються теоретичні аспекти за-
значених понять та зв’язок між ними.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Зазначимо, що незважаючи 
на активізацію наукових досліджень у цьому 
напрямку, багато питань, пов’язаних із духо-
вним становленням учителя в контексті його осо-
бистісно-фахової самореалізації, залишаються 
нерозв’язаними, а резерви підвищення ефектив-
ності цього процесу використовуються далеко не 
повною мірою. Поза увагою дослідників залиша-
ється компонетний склад духовної культури як 
складової професійно-педагогічного становлення 
майбутнього вчителя. 

Формулювання цілей статті. Наша розвід-
ка має на меті здійснити аналітичний розгляд 
питань взаємозв’язку духовної культури і про-
фесійної самореалізації вчителя та схарактери-
зувати умови, які є вагомими для формування 
духовності майбутнього фахівця.

Виклад основного матеріалу. З давніх часів 
суспільство цінувало працю вчителя, і ця шана 
зумовлена нагальною потребою відтворювати 
культуру, духовність, знання, передавати сус-
пільний досвід із покоління в покоління, пере-
творюючи його відповідно до потреб сьогодення, 
що саме намагається зробити українське сус-
пільство. У Концепції національного виховання 
зазначено: «Педагог, учитель, вихователь – до-
вірена особа суспільства, якій воно довіряє най-
дорожче і найцінніше – дітей, свою надію, своє 
майбутнє. Доля дітей в руках педагога, в його зо-
лотому серці, він має бути джерелом радісного 
пізнавального і морального зростання своїх ви-
хованців» [2, с. 23].

З іншого боку, суспільство ставить перед учи-
телем завдання бути не тільки неповторною осо-
бистістю, носієм загальнолюдських цінностей, 
глибоких і різноманітних знань та високої куль-
тури, а й прагнути до втілення в собі людсько-
го ідеалу, що втілює особистісно-аксіологічний 
контекст розвитку та саморозвитку особистості 
вчителя. Соціальна значущість особистості вчи-
теля, його професійної якості із прадавніх часів 
хвилювали філософів, педагогів, природознавців. 
У системі загальнолюдських цінностей ідеальний 
педагог-наставник виступає як людина, чия пра-
ця оточена повагою, пошаною.

Майстерність вихователя, на думку А. Мака-
ренка, не є якимось особливим мистецтвом, що 
потребує таланту, і при бажанні нею можна ово-
лодіти. Водночас, він вважав уміння виховувати 
таким самим мистецтвом, як уміння добре грати 



«Молодий вчений» • № 4.3 (44.3) • квітень, 2017 р. 276
на скрипці чи роялі, добре писати картини, бути 
добрим фрезерувальником чи токарем. У педаго-
гічній системі А. Макаренка перед вихователя-
ми ставляться завдання: любити свою професію; 
бути принциповим, вимогливим, компетентним; 
глибоко знати інтереси, потреби та особливості 
вихованців; користуватися авторитетом. Пропо-
нуючи найрізноманітніші форми виховної ро-
боти, Макаренко наголошував, що вихователь 
повинен уникати тільки однієї форми: простого 
перебування на очах у дітей без всякого діла і 
без всякого інтересу до них. Тобто Макаренко на-
голошував на значенні покликання у професійній 
діяльності вчителя, вважав його найголовнішою 
умовою вчительської праці. 

Де вчитель є неперевершеним майстром, де 
він – незаперечний авторитет, де він є носієм 
інформації і носієм істини, там учень постійно 
адекватно сприймає інформацію, намагається 
відтворити у своїй діяльності поведінку вчителя 
чи батьків (дорослих). Людині нечасто вдається 
самореалізуватися повною мірою, бо вона не від-
бувається як самодостатня особистість [5].

Із сучасних дослідників варто відзначити 
І. Зязюна, який зробив вагомий внесок у дослі-
дження проблеми педагогічної майстерності та її 
складових. Основні елементи педагогічної май-
стерності розкриваються у виданому за його ре-
дакцією підручнику «Педагогічна майстерність» 
[7]. У ньому зазначається, що найважливішими 
властивостями особистості педагога є: гуманіс-
тична спрямованість його діяльності, професійна 
компетентність, педагогічні здібності та педаго-
гічна техніка.

Проблема культури вчителя також завжди 
знаходилась у центрі уваги видатних педагогів, 
мислителів минулого. Конфуцій визначав про-
відну функцію Вчителя – виховання людяності 
в людині. Особливість розуміння місії Вчителя 
у філософії Давнього Сходу полягала в зустрічі 
Вчителя з Учнем як несподіваної та очікуваної 
зустрічі сердець, яка залишає про себе тривалу 
пам’ять. Я. Коменський підносив посаду вчителя 
на вершину людського суспільства. А. Дістервег 
вважав, що гарний учитель повинен досконало 
володіти своїм предметом, любити професію та 
дітей. К.Ушинський особливо відзначав творчий 
характер діяльності вчителя, його психологічну 
підготовку, роль дослідницької діяльності в робо-
ті з дітьми [5, с. 5].

Видатний філософ епохи Відродження 
М. Монтень сформулював деякі принципи роботи 
вчителя, засновані на двох постулатах: єдності 
навчання і виховання, що є невід’ємною части-
ною навчального процесу сьогодні; диференціа-
ції, яка полягає в тому, що до учнів не повинні 
висуватися однакові вимоги як у навчанні, так і у 
вихованні, а повинні враховуватися їх здібності, 
характер, схильності.

Перший принцип – право вибору. Вчитель по-
винен не просто викладати істини і вимагати під-
порядкування, але, насамперед, освітивши весь 
спектр можливостей дати учневі вибрати на свій 
розсуд щось самостійно. Якщо він впливає і на-
правляє, то робить це обережно і ненав’язливо.

Другий принцип – «нехай учитель запитує 
в учня не тільки слова пройденого уроку, але 
зміст і саму суть його і судить про користь, 

яку він приніс, не за показниками пам’яті свого 
вихованця, а по його життю» [6, с. 162]. Необ-
хідно відзначити, що під знаннями і уроками ма-
ються на увазі не тільки і не стільки навчальні 
дисципліни, але і життєві уроки – норми, цін-
ності, зразки поведінки, необхідні людині якості 
тощо, тобто все, чому навчається людина для по-
вноцінного життя в суспільстві.

Третій принцип – вибірковості. «Нехай на-
ставник змушує учня начебто просіювати через 
сито усе, що він йому підносить, і нехай нічого 
не утлумачує йому в голову, спираючись на свій 
авторитет і вплив» [6, с. 162]. Наставник пови-
нен розповісти, які є точки зору на ці питання, 
але не поділяти їх на погані і гарні, на правильні 
і неправильні, не оцінювати їх, а надати право 
оцінки і вибору учневі.

Четвертий принцип – проникнення, почу-
вання. «І нехай він не боїться забути, якщо це 
завгодно йому, звідки він почерпнув ці погляди, 
аби він зумів зробити їх своєю власністю. Істина і 
аргументи розуму належать усім, і вони не біль-
ше надбання тих, хто висловив їх уперше, ніж 
тих, хто висловив їх потім» [6, с. 164]. Таким чи-
ном, головне – не завчити, а відчути, проникнути 
в суть, пропустити через себе теорії, положен-
ня, істини, і тоді те, що ти створив у ході ана-
лізу, уже належить тобі і служить тобі набагато 
більше, ніж заучене, утиснуте в глибини пам’яті. 
Тому що знати напам’ять – ще не значить знати; 
це значить тільки тримати в пам’яті те, що ми 
туди поклали на збереження. Але людська сві-
домість не проста скарбничка, не склад непотріб-
них знань. Адже, щоб знання стали потрібними, 
ними необхідно користуватися, а це неможливо 
здійснити простим відтворенням інформації. Не-
обхідний аналіз, робота свідомості, і тренуватися 
в цьому треба щодня. У зв’язку з цим Монтень 
сформулював свій п’ятий принцип – спілкуван-
ня. Не менш важливий для виховання і наступ-
ний принцип – єдність духовного і фізичного ви-
ховання, тобто об’єднання в систему усіх видів 
виховного впливу.

В. Сухомлинський, А. Макаренко також під-
креслювали значення педагогічної культури вчи-
теля у взаємодії з вихованцями. Таким чином, 
високий рівень культури вчителя визнавався за-
порукою успішності його професійно-педагогіч-
ної діяльності в усі часи розвитку історико-пе-
дагогічної думки [5, с. 5]. Духовність – внутрішня 
енергетична сила особистості, стрижень життя, 
ієрархія загальнолюдських, національних ціннос-
тей, творчість за законами краси – має велике 
значення для визначення власного «Я» особис-
тості. Духовність реалізується, за М. Бахтіним, 
через вчинок особистості, у якому людина постає 
як відповідальний суб’єкт життєтворчості. У пе-
дагогічній філософії духовність розглядається 
як здатність людини усвідомлювати своє місце 
в житті, розуміти необхідність постійного само-
вдосконалення, саморозвитку, потреби будувати 
свої стосунки зі світом на основі єдності Істини, 
Добра й Краси. Ознакою духовності є наявність 
у людині, перш за все, почуття любові до іншої 
людини, до всього живого. Саме любов, яка дає 
початок доброті, жертовності, милосердю, сер-
дечності, пробуджує у свідомості відчуття краси, 
захоплення й милування навколишнім світом.
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Психологія духовності дозволяє визначити 

наступні методологічні засади дослідження пи-
тань розвитку духовної культури вчителя:

а) розвиток духовності не може розглядати-
ся як пасивний процес, важливим постає власне 
творчий початок самої індивідуальності;

б) смислова сфера особистості безпосередньо 
включена в розвиток духовності;

в) важливе значення має психофізіологія мо-
тивації, потребнісно-мотиваційна основа розви-
тку духовної культури особистості;

г) могутньої сили набуває саморозвиток, ру-
шійна сила творчого потенціалу особистості.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень із 
проблем розвитку духовної культури вчителя 
дозволив виділити наступні компоненти духо-
вної культури вчителя: когнітивний (формуван-
ня адекватного цілісного уявлення про духовну 
культуру вчителя як професійну якість); мотива-
ційно-ціннісний (відповідна професійна спрямо-
ваність, професійна цілеспрямованість, система 
професійних та духовних цінностей та орієнта-
цій); поведінковий (регулятивна діяльність осо-
бистості, система особистих норм регуляції по-
ведінки та взаємин учителя) [5, с. 8].

Серед умов, які є вагомими для становлення 
духовності вчителя, слід виділити: задоволення 
потреби кожного педагога в соціальному визна-
нні; створення емоційного комфорту й ситуацій 
успіху для кожного; максимальне наближення до 
прекрасного в усіх його виявах (природі, мисте-
цтві, людських стосунках, професійній діяльнос-
ті); створення умов для прояву творчих здібнос-
тей через залучення педагогів до різних видів 
нерегламентованої діяльності (художня творчість, 
спілкування та ін.); зарахування вільного часу 
для задоволення різних духовних потреб учите-
ля в час професійної педагогічної роботи (хоча 
це й неоднозначно); розширення кола духовного 

спілкування педагога, що забезпечує залучен-
ня до знань, які усвідомлюються через почуття 
(обмін думками, ідеями, творчими професійними 
позиціями тощо); практична реалізація принципу 
персоналізації духовного розвитку вчителів, мак-
симальна варіативність змісту в зоні актуальних 
духовних ціннісних орієнтацій учителя.

Проблема розвитку духовної культури вчителя 
вирішується через різні (інституціональні та неін-
ституціональні) форми. У сучасних умовах усе біль-
шої актуальності набуває інформативна освіта як 
засвоєння соціально-культурного досвіду поза меж-
ами педагогічно організованого процесу. Учитель як 
професіонал сам обирає об’єкт пізнання, напрямок 
пізнавальної діяльності, який його цікавить.

Проблема розвитку духовної культури вчите-
ля є вічною. Саме вчителю належить місія тран-
слювати духовні цінності суспільства, створювати 
умови для прищеплення цих цінностей підроста-
ючими поколіннями й відтворювати їх у творчій 
діяльності, у культурі вчинку. Розвиток духовної 
культури вчителя обумовлює його здатність до 
самоактуалізації, духовної самореалізації, фор-
мування вмінь духовно-практичної діяльності, 
свідомої роботи з виховання духовного світу під-
ростаючих поколінь і в цілому суспільства.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. У своїй статті ми дослідили компонентний 
склад духовної культури, яка відбиває специфі-
ку професійно-педагогічного становлення май-
бутнього вчителя. Однак існує нагальна потреба 
дослідження вдосконалення професійно-педаго-
гічної діяльності та творчості вже працюючих 
вчителів. Саме тому особливу цінність матимуть 
праці, присвячені розвитку особистісних та про-
фесійно-педагогічних якостей вчителя в різних 
формах післядипломної освіти, підвищення ква-
ліфікації, в процесі самовдосконалення, самоос-
віти, самовиховання тощо.
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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГА

Аннотация
В статье исследована проблема единства духовной культуры и профессионального становления пе-
дагога. Акцентировано необходимость личностного духовного развития учителя в педагогической де-
ятельности. Охарактеризованы методологические основы исследования вопросов развития духовной 
культуры и определены условия, необходимые для становления духовности учителя в процессе его 
личностно-профессиональной самореализации.
Ключевые слова: духовная культура, педагогическая деятельность, личностная и профессиональная 
самореализация.
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SPIRITUAL CULTURE AS COMPONENT 
OF TEACHER PROFESSIONAL FULFILMENT

Summary
Тhe problem of the unity of spiritual culture and professional formation of the teacher has been regarded 
in the article. The need for personal spiritual development in teaching activities hаs been emphasized. The 
methodological aspects of research issues in the development of spiritual culture as well as the conditions 
necessary for the formation of teacher spirituality in the process of personal and professional fulfilment 
have been defined in the article.
Keywords: spiritual culture, spiritual qualities, teaching activities, personal and professional fulfillment.


