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НПУ ім. М. П. Драгоманова

ФОРМУВАННЯ ЕТИКО-ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Формування фахівця вищої кваліфікації в усі часи було однією з 
нагальних потреб суспільства, беручи до уваги, що будь-яка освітня 
система формує практичний світогляд людини, за якого поєднується 
діяльність із загальними світоглядними цінностями, закладеними в основу 
цієї системи. Світогляд є цементуючим чинником розумового, морального, 
естетичного розвитку особистості майбутнього вчителя, надає поведінці 
цілеспрямованості, сприяє реалізації гуманістичних ідеалів, але в умовах 
тотального ідеологічного моніторингу світоглядне самовдосконалення 
вчителя мало умовний характер.

У наукових джерелах поняття «світогляд» тлумачиться як система 
поглядів людини на об’єктивний світ, ставлення її до навколишньої 
дійсності й самої себе, а також зумовлені цими поглядами основні життєві 
позиції, переконання, ідеали, принципи пізнання й діяльності, а також 
ціннісні орієнтації.

Методологічні підходи до з ’ясування феномену світогляду окреслено 
в дослідженнях філософів Р. Арцишевського, В. Афанасьева, 
Є. Бистрицького, В. Вернадського, С. Кримського, В. Огнев’юка,
В. Соловйова, О. Спіркіна, В. Черноволенка, В. Шинкарука, О. Яценко та 
ін. Психолого-педагогічні аспекти становлення та функціонування 
світогляду особистості подано в наукових працях А. Асмолова, І. Беха,
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Л. Божович, С. Гончаренка, Р. Гуревича, Н. Менчинської, Е. Моносзона, 
Т. Мухіної, К, Платонова та інших. Проблема формування світогляду 
висвітлено в наукових розвідках А. Азархіна, О. Артюхова, В. Буянова, 
Л. Корміної, Л. Потапюк, В. Шинкаруката ін.

Однак серед науковців, які предметно займаються цією проблемою, 
немає єдності щодо визначення світогляду та його типізації. У 
дослідженнях знаходимо визначення мистецького, релігійного й наукового 
світоглядів майбутніх учителів. Зокрема, С. Гончаренко вважає, що існує 
три типи світогляду -  життєвий (щоденний), філософський і релігійний.
С. Совгіра акцентує увагу на формуванні екологічного світогляду. І. Бех,
В. Бондар, С. Сластьонін, К. Чорна та інші вчені розглядають проблеми 
розвитку гуманістичного світогляду.

Звертаючись до проблеми формування світогляду майбутнього вчителя 
початкової школи плануємо виходити з розуміння, що світогляд -  це система 
поглядів особистості на життя, яку необхідно конструювати на етапі 
професійної підготовки у вищому навчальному закладі, зміст якої має бути 
гнучким, варіативним з урахуванням швидкоплинних суспільних 
трансформацій. Світогляд визначає загальну спрямованість на професійну 
діяльність і поведінку людини, є її духовним середовищем і «внутрішнім Я». 
Осмислюючи свою суб’єктивність і навколишній світ, людина, завдяки 
світогляду, починає усвідомлювати себе здатною до його інтелектуального та 
практичного засвоєння, формуватися як індивідуальність. На особливу увагу 
заслуговує думка вчених С. Гессена, В. Зенковськош, І. Ільїна про те, що 
«лише світогляд дає людині усвідомлення власного місця у світі, і тим самим -  
ґрунт під собою» (за І. Сиземською). Стверджується завдання морально- 
етичної освіти С. Гессена, що полягає у сприянні розвитку свободи людини, 
тобто формування особистості й розкриття її персональності. Так, С. Гессен 
обґрунтовує гуманістичний світогляд і відповідні морально-ціннісні орієнтації, 
а також підіймає актуальне й у наш час питання інтерпретації культури та 
освіти, що для нашого дослідження є досить важливим.

Саме шляхом викладання навчальних дисциплін теоретичного та 
практичного спрямування, організації самоосвітньої діяльності, самоосвіти у 
ВНЗ можна ефективно впливати не лише на формування професійних 
якостей майбутнього вчителя початкової школи, а, передусім, на його 
світоглядні орієнтири, які є основою соціально зумовленого професійного 
самовизначення.

З різних позицій порушену наукову проблему досліджували також 
О. Бугайова, Е. Дурманенко, В. Кремень, А. Приятельчук, Н. Туринська, 
проте переважна більшість із них стосувалася питань, пов’язаних з 
усвідомленням людиною фізичної картини світу, розвитком 
матеріалістичних уявлень особистості.

Донедавна дослідники вважали, що етичні проблеми науки 
виникають лише у виняткових ситуаціях і специфічних галузях знань, 
однак науково-технологічний поступ генерує нові етичні проблеми. Цим
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проблемам присвячено праці як зарубіжних, так і українських авторів, які 
досліджують теоретичні засади етики (Е. Агацці, І. Добронравова,
С. Кримський; А. Маслоу, Р. Мертон, М. Марчук, В. Стьопін, 
Л. Сидоренко, І. Фролов, Б, Юдін та інші), етичну проблематику науки 
(К. Апель, Ю. Габермас, В. Гьосле, Г. Йонас, А. Єрмоленко. 
В. Кохановський, Т. Лешкевич, С. Лєбєдєв та ін.).

Професійну етику, її сутність у системі прикладного етичного 
знання, етикет педагога, професійну культуру розкривають О. Бобир, 
Г. Васянович, С. Вєковшиніна, А. Донцов, В. Кулініченко, М. Кисельов, 
О. Перова, Л. Сидоренко, Л. Хоружа та ін.

У зарубіжній літературі цим питанням надасться велика увага з боку 
таких учених, як: Р. Атфілд, Д. Бернардо, Е. Гайслер, Д. Карнегі, 
Л. Колдерг, В. Поттер, С. Шардлоу та ін.

Безпосередньо в педагогічній науці та практиці накопичений певний 
потенціал для вирішення наукових і практичних завдань, частково 
пов’язаних із проблемою формування професійно-етичної культури 
фахівця. У низці досліджень (Є. Бондаревська, І. Зимня, В. Сластьонін та 
ін.) обґрунтовується сутність професійно-виховної етичної взаємодії в 
системі «викладач -  студент».

Дисертаційні дослідження розкривають суміжні з досліджуваною 
проблемою аспекти, зокрема: «Теоретичні засади формування етичної 
компетентності майбутніх учителів початкових класів» (Л. Хоружа, 2004); 
«Педагогічні умови формування естетичного світогляду майбутніх учителів 
предметів гуманітарного циклу» {І. Зелена, 2010); «Теоретико-методичні 
засади виховання у майбутніх учителів морально-етичної культури» 
(Л. Москальова, 2011) та інші. Як засвідчив проведений аналіз, такий аспект 
як формування етико-професійного світогляду майбутнього вчителя 
початкової школи в науковій літературі недостатньо висвітлений. Цим 
пояснюється актуальність, необхідність та інтерес нашого наукового пошуку.

У структурі порушеної проблеми існують недостатньо вивчені 
питання, які охоплюють загальні філософсько-психолого-педагогічні 
проблеми особистості; особистість вчителя як ідеал і реальність; 
модернізація підготовки сучасного вчителя початкової школи у вищому 
педагогічному навчальному закладі; напрями й чинники формування 
особистіших характеристик майбутнього фахівця в сучасних умовах, які є 
перспективними для подальшого наукового вивчення.'
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