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Роль професійної освіти у формуванні культури морально-
ділових відносин у майбутніх керівників закладів загальної 
середньої освіти.

Бутенко Н. І.,
кандидат педагогічних наук, доцент 
Херсонський державний університет
Сухенко Л.В.,
магістр 
Херсонський державний університет

Вища професійна освіта є осно-
вним шляхом формування культу-
ри морально-ділових відносин 
майбутніх директорів закладів за-
гальної середньої освіти. Від того 
яким є її зміст та методика викла-
дання залежить з яким рівнем 
сформованості прийде до закладу 
майбутній управлінець.

«Однією з функцій системи 
освіти є підготовка людей високої 
освіченості й культури, кваліфіко-
ваних спеціалістів, здатних до 
творчої праці, професійного розви-
тку, мобільності в освоєнні та впро-
вадженні новітніх наукомістких та 
інформаційних технологій, а також 

етичне й естетичне виховання та 
формування високої гуманістичної 
культури особистості, здатності 
протидіяти проявам бездуховності 
[3]. Реалізація цієї функції здій-
снюється з допомогою навчальної 
роботи, а також системою виховної 
роботи. Викладачі закладів вищої 
освіти мають бути носіями інтелек-
туально-моральної культури.

Оскільки проблема формування 
морально-ділових відносин май-
бутніх управлінців є досить акту-
альною вона широко обговорюєть-
ся науковцями. Так з особливостя-
ми формування змісту підготовки 
майбутніх управлінців навчальних 
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закладів можна ознайомитися у 
працях В. Лугового, Н. Нічкало, В. 
Пікельна, С. Сисоєва, В. Шадри-
ков, Я. Стрельчук та ін. В результа-
ті аналізу цих напрацювань можна 
виділити окремі функції вищої 
професійної освіти у формуванні 
культури морально-ділових відно-
син у майбутніх керівників на-
вчальних закладів, зокрема: інфор-
маційна, організаційна, духовна, 
креативна, психологічна.

Інформаційна функція означає, 
що вища педагогічна освіта має за-
безпечити успішний процес засво-
єння майбутніми управлінцями від-
повідних знань досліджуваної 
нами проблеми. Так Л. Кондрашова 
зазначає, що «інформація, яку ви-
вчають, повинна бути засобом про-
будження душі студента. Цінніс-
ною основою освітнього процесу є 
орієнтація на духовність особис-
тості»[ 2].

Майбутні директори закладів за-
гальної середньої освіти повинні 
здійснювати свою професійну ді-
яльність на основі морально-етич-
них цінностей,норм і правил діло-
вої поведінки.

« В умовах вищої професійної 
освіти майбутні управлінці можуть 
набувати пізнавальний досвід з пи-
тань системності моральних цін-
ностей, духовних орієнтирів у сус-
пільстві та професійній діяльності, 
ключових компонентів культури, 
специфіки ділової поведінки, кому-
нікацій управлінця. Крім того важ-

ливим є освоєння таких понять, як: 
етика ділових відносин, моральна 
відповідальність, національний 
зміст морально-ділової культури, 
імідж та ін.»[4 ].

Організаційна функція означає, 
що професійна освіта має викорис-
тати можливості залучення май-
бутніх директорів до отримання 
необхідних знань, умінь і навичок. 
Для цього можна використовувати 
такі методи і прийоми як: ситуації 
морального вибору, етичного оці-
нювання, ділові ігри, дискусії, тре-
нінги та ін. Формуванню культури 
морально-ділових відносин у май-
бутніх керівників сприяють також 
семінарські заняття, на яких магі-
стри розглядають педагогічні ситу-
ації.

Духовна функція вищої освіти 
характеризується тим, що поста-
ють завдання відносно формування 
у майбутніх управлінців закладів 
освіти системи морально-духовних 
цінностей. Як зазначають дослід-
ники «щоб реформувати економіку 
країни згідно з інноваційною євро-
пейською моделлю та реалізувати в 
перспективі національну ідею 
щодо інтеграції у світовий освітян-
ський, науковий, інформаційний та 
інші простори на засадах рівно-
правного партнерства, потрібно не 
лише вибудовувати вітчизняну еко-
номіку, а й вирішити питання, з 
якими, власне пов’язана ефектив-
ність будь-якого господарювання. 
Йдеться насамперед про удоскона-
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лення людського фактора, зростан-
ня національної свідомості, вихо-
вання духовності людей»[1].

Креативна функція вищої школи 
реалізується тоді, коли студентів 
залучають до науково-дослідної 
роботи, спонукають до творчого 
освоєння знань, надають освітньо-
му процесу креативного характеру.

Психологічна функція полягає в 
умінні викладачів встановлювати 
правильні взаємовідносини зі сту-
дентами; проявляти відповідний 
рівень емпатійності, надавати при-
клад прояву загальнолюдської мо-
ралі, педагогічного такту, відповід-
ного стилю поведінки.

Зазначені вище функції дають 
можливість зробити висновки, що 
у процесі вищої професійної освіти 
майбутні керівники закладів за-

гальної середньої освіти мають 
можливість сформувати культуру 
морально-ділових відносин відпо-
відного рівня.
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