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Психологічні аспекти розвитку духовної культури
сучасного вчителя
Кутішенко Валентина Петрівна,
доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент
Патинок Оксана Петрівна,
професор кафедри соціальної політики факультету соціально-економічної освіти
НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат психологічних наук, доцент

Серед пріоритетних завдань, що ставляться сьогодні перед суб’єктами
освітнього середовища, які розбудовують нову українську школу, є формування
духовної культури школярів, яка в свою чергу, є запорукою їх здатності
вибудовувати стосунки з іншими людьми, світом та самим собою на засадах
загальнолюдських цінностей. Вирішення цієї проблеми великою мірою залежить від
духовної культури самого вчителя. Слова видатного педагога К.Ушинського про
потужну виховну силу вчителя, яка виливається з живого джерела його особистості,
сьогодні є дуже актуальними. Важко не погодитися з його думкою про те, що ніякі
статути і програми, ніякий штучний організм закладу, як би хитро він не був
придуманий, не може замінити особистості вчителя у справі виховання [4].
Психологічні аспекти духовної культури та духовних цінностей особистості
знайшли відображення в працях Г. Балла, І. Беха, М. Боришевського, О. Зеліченка,
В. Зінченка, З. Карпенко, В. Константинова, В. Москальця, Н. Павлик, Е.
Помиткіна, В. Рибалки, М. Савчина, З. Становських, Д. Чернілевського, Б.
Чижевського, Ж. Юзвака та ін.
Проблемами духовної культури вчителя займались такі науковці як
К.
Артамонова, В. Подрєзов, Т. Ткачова та інші. Узагальнення підходів до трактування
науковцями поняття духовна культура вчителя, здійснене Г. Тимощук, дозволо їй
виділяє три основні позиції у тлумаченні цього феномену. Зокрема, духовна
культура вчителя розглядається як: 1) інтегральна якість особистості, яка визначає
її спрямованість на творення власного ціннісно-смислового поля, спосіб освоєння
базових ціннісних орієнтацій в професійній життєдіяльності, міра присвоєння та
актуалізації духовних цінностей; 2) ступінь духовного розвитку особистості, який
проявляється у потребі самовдосконалення, розвиненість особистісно-змістовної
сфери, спрямованість творчо-перетворювальної діяльності, сформованість
комунікативних якостей, що забезпечує ефективність професійної діяльності; 3)
інтегративна якість особистості, в якій органічно поєднуються високий рівень
професійної компетентності та духовний світ особистості, світогляд, моральноетичні ідеали, ціннісно-смислові установки [3].
Для психологічної науки важливим є з’ясування механізмів розвитку
духовної культури особистості. Основою розвитку духовної культури особистості
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її повернення до християнських вищих цінностей. Так, М. Савчин вважає, що
сучасна цивілізація спотворила Божественний стан життя суспільства та
конкретної людини, що призвело до руйнування людських стосунків, спотворених
уявлень про справедливість та свободу, поверховість життя, породила богоборчі
прагнення. Царство Боже перестало бути головним змістом і внутрішнім рушієм
активності людини, яка стала рабом речей, комфорту, прогресу, інформації, а
відтак втрати автентичного сенсу життя [2].
Целякова вважає, що становлення духовної культури особистості в
сучасному українському суспільстві обумовлено глобалізаційними процесами в
світі, трансформацією українського суспільства і глибинною національною
основою – менталітетом українського народу. Гумор і оптимізм можна назвати
специфічними інструментами становлення духовної цілісності особистості в
умовах українського трансформаційного суспільства, а найпотужнішим
механізмом становлення духовної культури особистості була визнана
коеволюційна діяльність людини, тобто діяльність саморозвитку, яка залежить від
волі і активності особистості [5].
На думку О. Колісника, процес саморозвитку відбувається завдяки
подоланню егоцентричності смислів і оволодінню світоцентричними смислами.
При цьому головною метою виступає не самозбереження, самовиживання і
самоствердження, а надособистісні смисли, завдяки яким ієрархія смислів стає
просоціальною та світоцентричною. Автор визначає систему механізмів
зворотного зв’язку взаємодії людини зі світом, якими є ідентифікація, рефлексія,
децентрація, медитація, емпатія і спонтанність. Названі механізми одночасно є
психічними механізмами духовного саморозвитку особистості, здатними
допомогти їй вибудувати світоцентричну і просоціальну ієрархію смислів [1].
Узагальнення досліджень, присвяченій означеній проблемі, дозволяє
стверджувати, що в умовах психологічної практики, розвиток духовної культури
вчителя передбачає реалізацію психологічних методів, які сприятимуть розвитку
його ідентичності, рефлексії та самоактуалізаційних тенденцій особистості
(шляхом впровадження тренінгів та індивідуальних консультацій), що
спонукатиме вчителя до саморозвитку його духовного потенціалу.
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