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О. Дульська 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

ДУХОВНО-МОРАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ВЧИТЕЛІВ 

ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ В УМОВАХ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Проведення реформування освіти, входження в європейський 

соціально-гуманітарний простір, подолання духовної кризи у суспільстві 

вимагають від системи освіти нових розумінь щодо підходів до здійснення 

навчально-виховного процесу, особливо в напрямі духовно-морального 

виховання. В цій статті ми намагаємося проаналізувати теоретичні аспекти 

управління розвитком духовно-морального виховання у післядипломній 

педагогічній освіті з кількох аспектів: власне управлінського на засадах 

теорії управління організацією, теорії розвитку організації; соціально-

гуманітарного: педагогічної теорії, теорії виховання, виховання у вузькому та 

широкому розумінні. 

Питання управління висвітлюються у працях В. Андрущенка, 

Т. Бутирської, С. Гончаренка, І. Зязюна, В. Кременя, В. Малиновського, 

Н. Флегонтової та ін. Особливості післядипломної освіти розглядали такі 

дослідники: А. Петровський, М. Гамезо, С. Змєєв, О. Щотка, М. Артюшина. 

Процес виховання досліджували такі вчені, як: П. Блонський, І. Ільїн, 

В. Кузьменко, С. Мельничук, Л. Новікова, О. Савченко, Т. Савченко, 

І. Сіданіч, М. Фіцула, С. Шацький. Моральне і духовне виховання вивчалося 

Я. Коменським, К. Ушинським, А. Макаренком, А. Вардомацьким, 

Л. Рувінським, Л. Божович, О. Кузнєцовою, І. Сіданіч. 

Мета статті: висвітлити особливості підходів до розуміння поняття 

«управління розвитком духовно-морального виховання у післядипломній 

педагогічній освіті». 

Спочатку з’ясуємо сутність дефініції «духовно-моральне виховання», 

оскільки вона є ключовою в нашому дослідженні. За визначенням І Сіданіч 

[9, с. 91–92], духовно-моральне виховання — це цілісна система, що поєднує 
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засвоєння знань, необхідних для життєдіяльності, формування психологічної 

готовності до духовно-морального вдосконалення, набуття практичної 

компетенції, дотримання духовно-моральних норм і правил, виховання 

інтересу до саморозвитку і виховання. Духовно-моральне виховання 

розглядається як: 1) духовно-моральний розвиток духовних і моральних 

почуттів і якостей (совість, віра, добро, любов, відповідальність тощо); 

2) духовно-моральна позиція (здатність розрізняти добро і зло, прояв любові, 

готовність до життєвих випробувань); 3) духовно-моральна поведінка 

(готовність служити людям і Батьківщині, духовна розсудливість, добра 

воля); 4) цілеспрямоване формування особистості — її внутрішніх настанов, 

понять, принципів, що визначають поведінку, духовні цінності, 

інтелектуальну сферу.  

Розглянемо процес управління розвитком духовно-морального 

виховання через призму теорії управління організаціями. Поняття 

«управління» міцно ввійшло у вжиток багатьох галузей знань. Так, існує 

управління біохімічними процесами в живих організмах, управління 

технічними пристроями, машинами, управління соціальними процесами. 

Його суть визначається як «елемент, функція організмів, систем різної 

природи (біологічних, соціальних, технічних), які забезпечують збереження 

їх певної структури, підтримання режиму діяльності, реалізацію їх програм». 

Спільним для управління взагалі, як стверджує кібернетика, є те, що 

воно властиве лише системним об’єктам: метою управління є впорядкування 

системи; перебудова системи здійснюється переопрацюванням інформації, 

встановленням зворотного зв’язку; кожна самоуправлінська система 

поділяється на дві підсистеми: управлінську і таку, що управляється. 

Управління освітянською організацією — це безперервний процес 

впливу на продуктивність педагога, групи або організації в цілому з метою 

досягнення найкращих результатів з позиції поставленої мети — духовно-

морального виховання.  
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Система управлінських функцій може бути представлена таким 

переліком основних завдань: координація та інтеграція зусиль членів 

організації щодо здійснення духовно-морального виховання; організація 

взаємодії та підтримка контактів між робочими групами й окремими членами 

організації; збір, оцінювання, опрацювання та зберігання інформації; 

розподіл матеріальних і людських ресурсів; управління кадрами 

(розроблення системи мотивації, боротьба з конфліктними ситуаціями, 

контроль діяльності членів організації та груп); контакти із зовнішніми 

організаціями, ведення переговорів, маркетингова і рекламна діяльність; 

інноваційна діяльність; планування, контроль за виконанням рішень, 

корекція діяльності залежно від зміни умов роботи. 

Процес управління передбачає узгоджені дії, які і забезпечують, 

зрештою, здійснення загальної мети або набору цілей, що стоять перед 

організацією [4, с. 159–164]. 

Як бачимо, з позиції теорії управління, як галузі знання, управління 

розвитком духовно-морального виховання можливе завдяки досягненню 

поставленої мети через виконання низки окреслених задач. Оскільки 

основною функцією управління організації є власне управлінська, керівна, 

то, на нашу думку, розглядання питання в цьому ключі зосереджує увагу 

дослідника саме на управлінських аспектах здійснення розвитку духовно-

морального виховання в системі післядипломної педагогічної освіти, не 

зачіпаючи розвивальних і виховних складових.  

Проте, говорячи про систему освіти як про соціально-економічну 

систему, слід зауважити, що системам властива така якість, як адаптація. 

Адаптація систем — це не просто пристосування, а завжди розвиток, що 

здійснюється завдяки системній диференціації й направлений на досягнення 

максимальної стійкості системи.  

Розвиток як філософська категорія — це процес самопросування від 

нижчого (простого) до вищого (складного), що розкриває і реалізує 

внутрішні тенденції та сутність явищ, які ведуть до виникнення нового і 
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зумовлюють будь-які зміни різноманітних форм матерії. Розвиток є 

імманентним (лат. immanentis — властивий, притаманний) процесом: перехід 

від нижчого до вищого виникає тому, що в нижчому в прихованому вигляді 

міститься тенденція, яка веде до вищого, а вище є розвитком нижчого.  

Усі процеси у світі підкоряються основним законам розвитку, 

діалектики як загальним законам будь-якого руху, будь-якого розвитку в 

усьому розмаїтті їх форм і в усій їх суперечності. 

Серед цих законів важливо виділити закон переходу кількості в якість. 

Він нерозривно пов’язаний з іншими двома основними законами: єдності і 

боротьби протилежностей, який відображає виток розвитку, і законом 

заперечення, який відбиває результат саморозвитку матерії. 

Закон заперечення припускає заміну виробництва старих виробів 

новими, сучасними та якісними.  

Закон єдності і боротьби протилежностей — це є взаємодія між 

позитивними і негативними сторонами, наприклад, науково-технічного 

прогресу чи будь-якого явища дійсності. Боротьба цих протилежностей і є 

процесом розвитку; зростання суперечностей робить їх головною рушійною 

силою розвитку. У світі природи розвиток не підлягає оцінці — існує 

об'єктивно. У суспільно-економічному житті ми оперуємо певною системою 

цінностей, за допомогою яких можна визначити напрями і характер розвитку. 

Існують два шляхи розвитку: еволюційний та біфуркаційний. 

Еволюційний шлях розвитку, який називають неперервним, стабільним, 

стійким, адаптаційним, характеризується відсутністю стрибків і розривів, 

тобто здійснюється послідовно внаслідок поступового формування та 

закріплення потрібних соціально-економічних чинників без 

цілеспрямованого втручання людини.  

Біфуркація — це миттєвий перехід до якісно нового стану (закон 

переходу кількості в якість), тобто революційний тип розвитку, що 

характеризується нестійкістю, нестабільністю, технологічними проривами, 

винаходами, науковими відкриттями, які функціонують за новими 
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принципами. Якщо біфуркаційний тип розвитку охоплює не одну якусь 

галузь науки чи техніки, а всю їх сукупність, тоді йдеться про науково-

технічну революцію. Технічні революції характерні для всієї історії розвитку 

людства [2, с. 43–49]. 

Розглядаючи процес управління розвитком духовно-морального 

виховання в післядипломній педагогічній освіті з позицій теорії розвитку 

персоналу, слід зауважити, що розвиток персоналу представляє собою 

багатогранне та складне поняття, що охоплює широке коло взаємопов’язаних 

психологічних, педагогічних, соціальних і економічних проблем. З’ясування 

його сутності передбачає визначення змісту таких ключових понять, як 

особистість, гармонійний розвиток особистості, професійний розвиток 

особистості. 

Особистість — це усталена система соціально значущих рис, що 

всебічно характеризують індивіда. Особистість є продуктом суспільного 

розвитку та включення індивідів у систему соціальних відносин через 

активну предметну діяльність і спілкування. Формування особистості 

відбувається в процесах соціалізації індивідуумів та направленого виховання, 

опанування ними соціальних норм й функцій за допомогою оволодіння 

різними видами і формами діяльності [7, с. 16–20]. 

Гармонійний розвиток особистості — це різнобічний процес набуття та 

вдосконалення фізичних, психологічних, моральних і економічних якостей 

особистості в їх розмірності, злагодженому поєднанні й органічній єдності. 

Гармонічний розвиток особистості означає всебічний розвиток людини як 

створіння соціального, яке володіє свідомістю (розумом), активного та 

здібного до результативної і продуктивної праці. 

Професійний розвиток особистості — це підготовка й адаптація особи 

до роботи за конкретною професією чи спеціальністю. Зазначене поняття 

більш вузьке у порівнянні з поняттям «гармонійний розвиток особистості». 

Професійний розвиток особистості відображає процес підготовки людини до 

конкретного виду трудової діяльності, включає в себе оволодіння 
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особистістю потрібних теоретичних знань, умінь і практичних навичок, 

соціальних норм поведінки, системи моральних цінностей і економічних 

якостей.  

Нетотожніми між собою є також поняття «професійний розвиток 

особистості» і «розвиток персоналу». Н. Том під системою розвитку 

персоналу розуміє цілеспрямований комплекс інформаційних, освітніх та 

прив’язаних до конкретних робочих місць елементів, які сприяють 

підвищенню кваліфікації працівників певного підприємства відповідно до 

завдань з розвитку самого підприємства та потенціалу й нахилів 

співробітників [10]. У свою чергу, Р. Марра і Г. Шмидт розглядають розвиток 

персоналу, як навчання і підвищення кваліфікації персоналу [10]. Таке 

розуміння дещо звужує «системне» розуміння розвитку персоналу, але не 

заперечує думку Н. Тома. 

Ширше розглядають це поняття російські вчені, зокрема А. Кібанов 

[12]. На їхню думку, розвиток персоналу — це сукупність організаційно-

економічних заходів служби управління персоналом організації у сфері 

навчання персоналу організації, його перепідготовки і підвищення 

кваліфікації. Ці заходи охоплюють питання професійної адаптації, оцінки 

кандидатів на вакантну посаду, поточної періодичної оцінки кадрів, 

планування ділової кар’єри та службово-професійного просування кадрів, 

робота з кадровим резервом [7, с. 16–20].  

Отже, процес управління розвитком духовно-морального виховання в 

ППО є не чим інакшим, як процесом розвитком персоналу: це системно 

організований процес безперервного професійного навчання працівників для 

підготовки їх до виконання нових виробничих функцій, професійно-

кваліфікаційного просування, формування резерву керівників і 

вдосконалення соціальної структури персоналу.  

Розвиток персоналу тісно взаємопов’язаний та взаємообумовлений 

поняттями «освіта», «професійне навчання персоналу» і «професійно-

кваліфікаційне просування персоналу». 
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Розвиток духовно-морального виховання у ППО забезпечує 

підвищення загального інтелектуального рівня особистості, розширює її 

ерудицію та коло спілкування, оскільки освічена людина вільно орієнтується 

в сучасному складному світі, у стосунках з людьми. У результаті 

покращується морально-психологічний клімат у структурних підрозділах 

організації, підвищується мотивація працівників до праці, їхня вірність цілям 

і стратегічним задачам компанії, забезпечується наступність в управлінні, а 

також знижується плинність кадрів [7, с. 16–20]. 

Як бачимо, управління розвитком духовно-морального виховання у 

ППО можна здійснювати на засадах теорії розвитку персоналом, хоча 

першочерговим завданням теорії розвитку персоналу є професійний 

розвиток, а духовно-моральні якості особистості виступають як компонент 

професійних властивостей педагога, тоді як теорією виховання розглядається 

поняття «всебічно гармонійно розвиненої особистості» і саме формування 

гармонійної особистості є метою сучасної системи освіти. З теорії розвитку 

персоналу ми можемо запозичити такі дефініції, як «еволюційний розвиток» 

та «професійний розвиток особистості»; на нашу думку, вони найкраще 

співвідносяться з тематикою, що ми розглядаємо.  

Розглянемо управління розвитком духовно-морального виховання в 

післядипломній педагогічній освіті з аспектів класичної педагогічної теорії. 

Відомо, що особистість формується і розвивається під впливом багатьох 

факторів: об’єктивних і суб’єктивних, природних і суспільних, внутрішніх і 

зовнішніх, незалежних і залежних від волі та свідомості людей, які діють 

стихійно або відповідно до певних цілей, мети виховання. При цьому сама 

особистість не є пасивною особою, а виступає як суб’єкт власного 

формування і розвитку.  

Однією з вічних проблем педагогіки було підвищення ефективності 

цілеспрямованого виховного впливу на людину, а це може забезпечити лише 

науково організоване виховання. Структурними елементами теорії виховання 
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є мета, завдання, закономірності, принципи, зміст, форми, методи і прийоми 

виховання. 

Мета виховання — всебічний і гармонійний розвиток особистості. 

Мета виховання переплітається із завданнями соціалізації та індивідуалізації 

особистості, які на сьогодні полягають у тому, щоб розвивати в особистості 

позитивні загальнолюдські якості, привчати її до співжиття й адаптації в 

суспільному житті, а також поширенні індивідуального впливу. Одним з 

напрямів виховання є духовно-моральне виховання. На етапі післядипломної 

освіти процес виховання має свої особливості. 

Виховний процес у післядипломній педагогічній освіті здійснюється на 

засадах андрагогіки, які підкреслюють значущість неперервної освіти для 

розвитку особистості дорослої людини. Андрагогіка — це педагогічна наука, 

яка обґрунтовує напрями й організаційно-методичні засади андрагогічної 

моделі навчання дорослої людини. Така модель будується на андрагогічних 

принципах, що становлять фундамент теорії навчання дорослих: 

самостійність навчання; опора на життєвий досвід; індивідуалізація 

навчання, створення власної програми навчання; системність навчання; 

конкретність навчання; актуалізація результатів навчання; надання тому, хто 

навчається, свободи вибору мети, змісту, форм, методів, термінів і місця 

навчання; розвиток освітніх потреб. В андрагогічній моделі навчання головна 

роль належить тому, хто навчається. Доросла людина стає рівноправним 

суб’єктом навчання. 

У Декларації прав людини визначено концептуальні засади нової 

парадигми освіти. Наголошено, що освіта має бути спрямована на всебічний 

розвиток людини. У зарубіжній та вітчизняній науковій літературі виділяють 

такі альтернативні ціннісні уявлення про призначення освіти, як-от: освіта 

для розвитку духовних сил, здібностей, умінь, які давали би змогу б долати 

життєві перешкоди; освіта з метою формування морально відповідальних і 

соціально адаптованих індивідів; освіта для розвитку практичних умінь і 
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навичок; освіта для особистого зростання та для розширення пізнавальних 

можливостей, особистого задоволення; освіта для естетичного розвитку [8].  

Освіта дорослих повинна відображати чотири основні ідеї: 

а) міждисциплінарність, яка передбачає включення матеріалу з філософії 

освіти, психології, педагогіки та інших галузей науки, що мають своє місце в 

освіті дорослих; б) інтегративність, що охоплює багатоманітність зв’язків 

освіти дорослих з різними сторонами життєдіяльності людини і суспільства, 

а також характеристику соціального контексту розвитку освітньої практики; 

в) усебічність – можливість повніше охопити проблеми, які потребують 

теоретичного осмислення і практичного вирішення; г) цілісність – 

можливість показати єдність різних напрямів освітньої діяльності; 

необхідність освіти для цілісного розвитку людини [1, с. 5]. 

Формування нових підходів до системи освіти дорослих привело до 

появи ідеї відкритої освіти, до основних якостей якої, зазвичай, відносять: 

відкритий вступ до вищого навчального закладу; відкрите планування 

навчання (створення індивідуальної освітньої траєкторії); свобода вибору 

викладача; свобода у виборі часу, ритму і темпу навчання; свобода у виборі 

місця навчання. Останнім часом усе більшою популярністю користуються 

активні методи неформального навчання дорослих: презентації, семінари, 

вебінари, ділові та рольові ігри, тренінги, дискусії в малих групах, 

моделювання і виконання проектів, навчання дією тощо. Відмінність 

неформального навчання від традиційного академічного навчання полягає у 

підходах до організації взаємодії, у методах комунікації, у розподілі 

відповідальності за результати, у самій мотивації до навчання. Нові підходи 

визначаються до організації процесу навчання дорослих людей, розроблення 

альтернативних (віртуальних) навчально-розвивальних середовищ 

додаткової освіти дорослих, покликаних розкривати їхній внутрішні ресурси 

розвитку, стимулювати самоперетворювальну діяльність [6]. Оптимальними 

моделями організації додаткової освіти дорослих вважаються ті, у яких 

слухачі стають замовниками освітніх послуг і співавторами процесу власного 
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навчання, а умови співпраці визначаються на паритетних засадах обома 

сторонами [5].  

Розвиток духовно-морального виховання у післядипломній 

педагогічній освіті здійснюється завдяки реалізації технології педагогічного 

процесу, де педагогічний процес є не механічним поєднанням процесів 

виховання, навчання, розвитку, а новим якісним утворенням, в якому всі 

складові процеси підпорядковуються єдиній меті. 

Термін процес (від лат. ргоcessus — просування) означає рух уперед, 

послідовну зміну станів, стадій розвитку; сукупність послідовних дій з метою 

досягнення якогось результату. Словосполучення педагогічний процес 

означає виховний рух, проходження, просування вперед [13, с. 80–85]. 

Технологія педагогічного процесу в управлінні розвитком духовно-

морального виховання в післядипломній педагогічний освіті реалізовується 

на засадах педагогічної взаємодії, педагогічного співробітництва, 

педагогічного партнерства, що теж відповідає андрагогічним підходам до 

навчання. Відповідно до теорії виховання, духовно-моральне виховання має 

свою структуру (мета, завдання, закономірності, принципи, зміст, форми, 

методи і прийоми виховання) і є однією з цілей процесу навчання.  

Процес духовно-морального виховання у педагогічному процесі 

характеризується такими закономірностями: [9] 

1) зумовленість педагогічного процесу потребами суспільства й 

особистості; можливості (матеріально-технічні, економічні та ін.) 

суспільства, умови протікання процесу (морально-психологічні, санітарно-

гігієнічні, естетичні та ін.); 

2) розвиток особистості в педагогічному процесі;  

3) управління педагогічними процесами, ефективність педагогічного 

впливу залежить від інтенсивності зворотних зв’язків між вихованцем і 

педагогом; обґрунтованості й характеру коригувальних впливів на 

вихованців; 
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4) стимулювання, результативність педагогічного процесу залежить від 

дії внутрішніх стимулів і мотивів навчально-виховної діяльності, доцільності, 

своєчасності й інтенсивності зовнішніх (суспільних, педагогічних, мо-

ральних, матеріальних та ін. ) стимуляторів; 

5) єдність чуттєвого, логічного і практики в педагогічному процесі, 

ефективність навчального процесу залежить від інтенсивності та якості 

чуттєвого сприймання, логічного осмислення сприйнятого, практичного 

застосування осмисленого; 

6) єдність зовнішньої (педагогічної) і внутрішньої (пізнавальної) 

діяльності, ефективність педагогічного процесу зумовлюється якостями 

педагогічної діяльності та власної навчально-пізнавальної діяльності 

вихованців; 

7) єдність завдання, змісту, організаційних форм, методів і результатів 

виховання, правильно визначене завдання (пов’язане з суспільне зумовленою 

загальною метою виховання), яке зрозуміле і сприйняте всіма учасниками 

педагогічного процесу, значно впливає на вибір педагогічних засобів; аналіз 

результатів виховання допомагає встановити доцільність обраного варіанта 

організації педагогічного процесу; 

8) динаміка педагогічного процесу; педагогічний процес як 

розвивальна взаємодія між педагогами і вихованцями має поступовий, 

етапний характер; чим вище проміжні досягнення, тим вагоміше кінцеві 

результати, величина всіх подальших змін зумовлюється величиною 

попередніх; 

9) інтегральний (нерозривно зв’язаний, суцільний, єдиний) результат 

педагогічного процесу. 

Процес духовно-морального виховання у післядипломній педагогічній 

освіті реалізується в різних формах — зустрічі з видатними людьми, 

екскурсії, турніри, змагання, збори, вечори, конференції, благодійні акції, 

суспільно-корисна праця та інші (можна налічити 50–60 форм організації 

виховної роботи). Існує декілька тисяч методів виховання, які 
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використовують вихователі в педагогічній діяльності: повідомлення, 

роз'яснення, переконання, привчання, вправи, метод прикладу, змагання, 

довіра, громадська думка, заохочення, покарання тощо. У доборі форм, 

прийомів і засобів духовно-морального виховання головне, щоб всі заходи 

відповідали виховним принципам і принципам андрагогіки. 

Показником ефективності та якості педагогічного процесу є 

вихованість особистості. Ефективність виховання залежить від ставлення 

особистості до реальної дійсності і спрямованих на неї виховних впливів, від 

інтенсивності виховання, активності його учасників, ефективності процесу 

навчання, органічного поєднання мети, змісту, форм і методів виховної 

роботи й іншого. Слід розрізняти такі рівні вихованості: дуже низький, 

низький, середній, високий. Показником високого рівня є наявність стійкого і 

позитивного досвіду поведінки, саморегуляції і прагнення до регуляції 

діяльності й поведінки інших людей, прояв активної позиції. 

Основними показниками рівня духовно-моральної вихованості є 

зовнішній вигляд, культура поведінки, громадська активність, самостійність 

у всіх видах діяльності, сформованість наукового світогляду і національної 

свідомості, позитивне ставлення й інтерес до навчання, залучення до світової 

та національної культури, мистецтва, літератури, фізичне здоров’я, 

прагнення займатися фізичною культурою і спортом, працелюбність, 

професіональна майстерність тощо. 

Оцінити рівень вихованості особистості можна за її ставленням до 

суспільства, інших людей, самої себе, культури, природи, навчання [3, 

с. 217–220; 230].  

Підвищити ефективність управління розвитком духовно-морального 

виховання у післядипломній педагогічній освіті можна двома шляхами: по-

перше, подоланням формалізму у виховній роботі через уникнення 

безсистемності та заорганізованості безліччю безцільних заходів; по-друге, 

удосконаленням змісту, методів, форм, прийомів виховної роботи. 

Узагальнюючи все вищесказане, ми прийшли до таких висновків. 
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З позицій теорії управління організаціями — управління розвитком 

духовно-морального виховання у післядипломній педагогічній освіті 

розглядається через призму управлінських організаційних відносин та 

здійснюється через організаційно-конструктивну діяльність.  

Ми дійшли висновку, що симбіоз технології педагогічного процесу та 

теорії виховання на засадах андрагогіки в управлінні розвитком духовно-

морального виховання може підвищити рівень вихованості духовно-

морального виховання у післядипломній педагогічній освіті та здійснити 

загальну мету виховання: всебічний і гармонійний розвиток особистості. 
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