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АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Анотація. У статті висвітлено аксіологічний аспект розвитку духовності учасників 
педагогічної взаємодії. Проаналізовано наукові праці на предмет дослідження в них 
об’єктивних чинників, які актуалізують проблему формування цінностей і духовного 
потенціалу особистості. Доведено, що останнім часом велика увага приділяється 
вивченню цінностей та духовності в історичному контексті. Визначено, що психоло-
гічні особливості розвитку цінностей і духовності педагогів полягають в актуаліза-
ції вищих психічних функцій особистості й психологічних механізмів її духовного роз-
витку. З’ясовано, що духовність співвідноситься з потребою в пізнанні світу, себе, 
сенсу та призначення свого життя, проявляється в усвідомленому прагненні людини 
до досконалості й спонукає її служити людям, істині, добру, красі, постійно прагнути 
самовдосконалення та самореалізації. Акцентовано на дослідженні рівня розвитку 
духовних цінностей, духовності, духовного потенціалу педагогів. Доведено, що існує 
залежність, взаємовплив, взаємодетермінація між розвитком духовності, духовним 
потенціалом і ціннісною орієнтацією особистості. Отже, аксіологічний аспект роз-
витку духовності учасників педагогічної взаємодії полягає в урахуванні когнітивних, 
емоційних, мотиваційно-вольових процесів, в актуалізації вищих психічних функцій 
особистості (свідомості, самосвідомості, волі) та психологічних механізмів духовного 
розвитку особистості. 
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Розглядаючи аксіологічний ас-
пект розвитку духовності учасників 
педагогічної взаємодії, вважаємо за 
доцільне зазначити про існування 
об’єктивних чинників, які актуалі-
зують проблему формування цін-
ностей і духовного потенціалу осо-
бистості в українському суспільстві. 
По-перше, це втрата національної 
самосвідомості, культурної спадщи-
ни, традицій нашого народу великою 
частиною населення на Сході країни 
та зниження якості, рівня життя лю-

дей. По-друге, це поляризація цін-
ностей в українському суспільстві, 
що виражається в різноспрямова-
ності геополітичних векторів його 
розвитку й призводить до розколу 
нації. По-третє, це деструктивний 
вплив ЗМІ на суспільну свідомість, 
поява нових форм духовного, інте-
лектуального та інформаційного на-
сильства, маніпулювання свідомістю 
громадян, породжене практикою 
застосування інформаційно-гумані-
тарних технологій в інтересах окремих 
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політичних і комерційних груп та 
інших неформальних структур [1].  
По-четверте, це моральний і духов-
ний нігілізм. Отже, необхідно фор-
мувати духовно-моральні цінності, 
патріотизм, добру волю людей, пле-
кати моральне здоров’я суспільства, 
зміцнювати духовно-моральний іму-
нітет та духовний потенціал, особли-
во викладачів, учителів, вихователів, 
психологів, які мають величезний 
вплив на дітей і батьків, на суспіль-
ство, щоб подолати внутрішню й зов-
нішню бездуховність та вербальну й 
невербальну агресію як у мікро-, так 
і в макросоціумі, зважаючи на психо-
логічно-педагогічні особливості цьо-
го процесу.

Працюючи з дітьми, учитель за-
звичай виконує функції компетент-
ного фахівця, психолога, дипломата, 
актора, режисера, диригента, новато-
ра, вихователя. Він є представником 
однієї з найбільш соціально значущих 
людських професій і спрямовує зусил-
ля на формування та всебічний роз-
виток не тільки дітей, а й, опосеред-
ковано, батьків. Від педагога значною 
мірою залежить майбутнє нашої на-
ції, тому потрібно створити комфорт-
ні умови для його праці та визначити 
психологічні особливості розвитку 
духовності учасників педагогічної 
взаємодії. Нові підходи до підвищен-
ня кваліфікації педагогічних праців-
ників деталізовано в Законі України 
«Про повну загальну середню освіту» 
[2] й у Порядку підвищення кваліфі-
кації педагогічних та науково-педаго-
гічних працівників [3].

Термін «аксіологія» утворено 
від двох слів грецького походження 
(«цінність» і «вчення»). Його автор-
ство належить П. Лапі та Е. Гартману 
[4, с. 156]. Вагомий внесок у розви-

ток аксіології зробили К. О. Абуль-
ханова-Славська [5], Н. М. Дика й 
О. П. Глазова [6], Н. О. Ткачова [7], 
А. О. Ярошенко [8] та інші вчені, чиї 
погляди формують унікальний базис 
аксіологічного підходу до вивчення й 
розвитку духовного світу особисто-
сті. Важливу роль у створенні теорії 
духовності та цінностей відіграв до-
робок таких науковців, як М. Й. Бо-
ришевський [9], С. У. Гончаренко [10], 
М. В. Савчин [11], Е. О. Помиткін [12] 
та ін.

Зокрема, на переконання К. О. Абуль -
ханової-Славської, найважливішою 
справою життя кожної людини є ви-
значення, вибір і реалізація цінно-
стей (ідеться про цінності найвищо-
го рівня – духовні). А якщо взяти до 
уваги те, що останні повинні набути 
статусу життєвих принципів, то саме 
їх реалізація є основою життєвої 
стратегії. При цьому розвиток аксіо-
логічної сфери особистості можли-
вий лише за наявності гармонії між 
свідомістю й почуттями. Саме розви-
нені почуття становлять сенс життя 
людини та слугують підставою для 
активних духовно-інтелектуальних 
пошуків [5].

Свідоме прагнення особистості до 
саморозвитку, досконалості, ідеалу, до 
освоєння професійних, загальнолюд-
ських, абсолютних цінностей безпосе-
редньо пов’язане з духовністю.

Мета статті – визначити аксіоло-
гічний аспект розвитку особистості, 
дослідити рівень духовності, потен-
ціалу й цінностей учителів, окресли-
ти психологічні особливості форму-
вання духовно-моральних цінностей 
учасників педагогічної взаємодії.

У Педагогічному словнику по-
няття «духовність» тлумачиться як 
«специфічно людська риса, яка вияв-
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ляється у багатстві духовного світу 
особистості, її ерудиції, розвинутих 
інтелектуальних та емоційних запи-
тах, моральності» [13, с. 166].

На думку М. Й. Боришевського, ду-
ховність – це багатовимірна система 
«утворень у свідомості та самосвідо-
мості людини, в яких віддзеркалю-
ються її найбільш актуальні потреби, 
інтереси, погляди, ставлення до нав-
колишньої дійсності і до себе самого 
як соціального індивіда. Специфіч-
ною ознакою цих утворень, що висту-
пають у формі ціннісних орієнтацій, 
певних особистісних характеристик, 
є їх поєднання з провідними життєви-
ми цілями, прямий чи опосередкова-
ний зв’язок із моральністю» [9, с. 147].

Академік С. У. Гончаренко підкрес-
лив, що з категорією духовності спів-
відноситься потреба в пізнанні світу, 
себе, сенсу й призначення свого жит-
тя. Людина духовна в тій мірі, у якій 
вона замислюється над цими питан-
нями та прагне знайти на них відпо-
відь. Втрата духовності рівнозначна 
втраті людяності [10, с. 124]. Фор-
мування духовності та цінностей є 
найважливішим завданням розвитку 
особистості.

У світському розумінні духовність 
і цінності особистості пов’язуються з 
особистісною спрямованістю на ідеа-
ли краси (естетична спрямованість), 
добра (гуманістична спрямованість), 
істини (пізнавальна спрямованість); 
зумовлюють героїзм, стійкість, ак-
тивність особистості, яка свідомо 
протидіє потворному, злу та кривді. 
У релігійному контексті духовні цін-
ності втілюються в таких категоріях, 
як віра (у спасіння, вічне життя душі), 
надія (на Бога, на перемогу добра), 
любов (до Бога – Творця Всесвіту, до 
ближніх, до Батьківщини) [12, с. 14].

Критерієм, еталоном високомо-
ральної й духовної поведінки можна 
вважати «золоте правило» Ісуса Хри-
ста: «Тож усе, чого тільки бажаєте, 
щоб чинили вам люди, те саме чиніть 
їм і ви» [14]. 

Дефіцит людяності та духовності 
призводить до посилення конфрон-
тації в суспільстві, домінування «по-
двійної» моралі, подальшого зубо-
жіння більшої частини населення. Як 
зазначив академік І. А. Зязюн, «безду-
ховність виникає від втрати відчуття 
цінностей, а бездуховність – не про-
сто відсутність духу, а його спотво-
рення» [15, с. 40]. 

Втрата духовності зумовлює від-
чуженість від батьків, втрату ідеалів, 
пасивність, світоглядну індиферент-
ність або бунт, анархічні настрої, пе-
симістичне сприйняття життя. Серед 
молоді відбувається девальвація ду-
ховних цінностей, посилюються тен-
денції асоціальної поведінки.

Проблеми духовних цінностей 
особистості дедалі активніше дослід-
жуються в сучасній педагогічній пси-
хології. Доктор психологічних наук 
М. В. Савчин зауважив, що духовність 
є надсвідомим у людині. Через неї по-
яснюються феномени совісті, почут-
тя провини та інші вищі переживан-
ня [11, с. 79].

Е. О. Помиткін вказує на те, що 
поняття духовності нерідко ототож-
нюють із моральністю людини. Це 
цілком зрозуміло, адже вчинки ви-
сокодуховної, як і морально розви-
неної, людини мають гуманістичну 
спрямованість. Однак мотиви цих 
вчинків можуть істотно відрізняти-
ся: морально розвинена особистість 
керується законами, настановами та 
принципами моралі, прийнятими в 
конкретному соціумі, тимчасом як 
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духовно розвинена особистість – Біб-
лією, найвищими духовними цінно-
стями, совістю, справедливістю й ми-
лосердям [12].

Духовно-моральний закон стосуєть-
ся всіх, він записаний для нас у Ново-
му Заповіті та існує так само, як і фі-
зичний чи математичний, але до його 
виконання людина запрошується на 
добровільних засадах. Невиконання 
духовно-морального кодексу не ска-
совує його, він завжди дає про себе 
знати через прояви совісті, виступа-
ючи внутрішньою необхідністю осо-
бистості. На думку Н. В. Павлик, со-
вість є суб’єктивною нормою мораль-
ності та залежно від свого стану має 
право нормувати поведінку людини, 
виконуючи функції самоусвідомлен-
ня й самоконтролю [16]. 

«Ядром культури особистості є її 
духовність. Духовний розвиток ха-
рактеризується багатством інтелек-
туального й емоційного потенціалів 
особистості, високим моральним 
розвитком, що веде до гармонії іде-
алів людини із загальнолюдськими 
цінностями і достойними вчинками, 
в основі яких лежить потреба служи-
ти людям і добру, постійне устрем-
ління до самовдосконалення», – за-
значила О. В. Сухомлинська [17, с. 25]. 

Духовність і цінності слід постійно 
свідомо генерувати в підструктурах 
особистості, враховуючи духовний 
потенціал і психологічні механізми 
духовного розвитку кожного інди-
віда: ідентифікацію, децентрацію, 
рефлексію, трансценденцію, усвідом-
лення буттєвої єдності [12].

Таким чином, духовність співвід-
носиться з потребою пізнання сві-
ту, себе, сенсу й призначення свого 
життя. Духовність проявляється в 
усвідомленому прагненні людини до 

досконалості та спонукає її служити 
людям, істині, добру, красі, постій-
но прагнути самовдосконалення й 
самореалізації. Духовність – основа 
формування та розвитку духовних 
цінностей.

Аналіз згаданих наукових дослі-
джень дає підстави для визначення 
духовних цінностей. Отже, духовні 
цінності – джерело мотивації, пла-
нування вчинків, конструктивні 
орієнтири людської свідомості, що 
базуються на ідеалах добра, краси, 
істини, любові та визначають нор-
ми поведінки особистості, мають 
індивідуально-суспільне підґрунтя, 
є основою вирішення питання про 
призначення людини, сенс жит-
тя, вершинні досягнення людства, 
які зумовлюють успіхи суспільства: 
економічні, ідеологічні, культурні, 
політичні тощо. Духовні цінності пе-
дагога умовно можна поділити на 
цінності-цілі (термінальні цінності) 
та цінності-засоби (інструментальні 
цінності). 

Духовні цінності-цілі педагога 
включають: визнання, що дити-
на – це найцінніший скарб Всесвіту;  
прагнення донести до дитячого сер-
ця не тільки знання з предмета, а й 
духовно-моральні принципи; пова-
гу до прав, честі, гідності дитини, 
емпатійне ставлення до вихованця; 
здатність визначати здібності, упо-
добання учня та бажання допомогти 
йому, здатність створювати й підтри-
мувати в колективі атмосферу пова-
ги, порозуміння, творчої співпраці; 
зважене ставлення до труднощів 
професії; цілеспрямоване освоєння 
системи знань, практичних навичок 
і умінь у діяльності педагога; бажан-
ня чинити добро, приносити користь 
світу, країні, людству, ближнім своєю 
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роботою; стійкий інтерес до методів 
самопізнання та саморозвитку тощо.

Духовні цінності-засоби педаго-
га включають: сумління, надійність; 
доброзичливість; ввічливість, так-
товність; дисциплінованість, органі-
зованість, здатність усвідомлювати 
залежність між власними рисами й 
життєвими успіхами або невдача-
ми; уміння мобілізувати свої ресурси 
на виконання важкої, але необхід-
ної роботи, яка потребує часу та сил; 
здатність розробляти реальні плани, 
програму самовиховання своєї особи-
стості на тривалий період і ефективно 
її реалізовувати; бажання здобувати 
психологічні знання, розвивати від-
повідні вміння, навички; уміння набу-
вати додаткову компетентність; здат-
ність до творчого синтезу, поєднання 
різних точок зору, поглядів тощо.

Отже, маючи на меті дослідити 
рівень духовності, потенціалу й цін-
ностей педагогів, ми обрали Інститут 
післядипломної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка 
для проведення експериментальної 
роботи. Об’єктом дослідження стали 
235 педагогів, які проходили курси 
підвищення кваліфікації в Інститу-
ті у 2020–2021 рр. З учителями, що 
брали участь в експерименті, було 
проведено відповідну підготовчу ро-
боту, щоб допомогти їм усвідомити 
мету та завдання, ознайомитися з 
програмою експерименту, оволодіти 
знаннями з теоретично-методичних 
засад духовної культури й цінностей 
особистості. 

Психодіагностичний інструмента-
рій дослідження включав: методику 
«Духовний потенціал особистості» 
Е. О. Помиткіна, «Ціннісні орієнтації» 
М. Рокича, авторський опитуваль-
ник для виявлення міри розвитку 

духовності та цінностей педагогіч-
них працівників. Відповідно до мети 
нашого дослідження до вказаного 
інструментарію введено систему ва-
лідних психодіагностичних методик 
(спостереження, бесіди, анкетуван-
ня, тестові методики, соціометричні 
дані колег-педагогів), а також групу 
методів обробки даних (якісний і 
кількісний аналіз, визначення коре-
ляційних зв’язків). 

Діагностична робота щодо ви-
значення рівня розвитку духовних 
цінностей, духовності, духовного 
потенціалу педагогів виконувалася 
з обов’язковим повідомленням і об-
говоренням результатів. Окрім того, 
проводилися консультації на основі 
даних тестування у формі індивіду-
альних і колективних бесід, що допо-
магало педагогам усвідомити рівень 
розвитку власної духовності, потен-
ціалу й міру сформованості духовних 
цінностей. 

За результатами експерименту, 
початковий рівень розвитку духов-
них цінностей мають 21,8 % педаго-
гів, духовності – 19,3 %, духовного 
потенціалу – 17,5 %. Це означає, що 
майже четверта частина викладачів 
усвідомлює необхідність набувати та 
вдосконалювати духовно-моральні 
риси й духовний потенціал. Педаго-
гічні працівники з початковим рів-
нем розвитку духовності найчастіше 
орієнтуються на індивідуалістичні 
цінності. Для них характерні слабкий 
самоконтроль, імпульсивність, низь-
кий рівень емпатії та морально-етич-
них норм, невмотивоване почуття 
суперництва, зверхнє ставлення до 
інших, підвищена асоціальна актив-
ність (інтриги, бунт), порушення 
ієрархії мотивів і ціннісно-духов-
ної регуляції, нездатність до вищих 
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духовних почуттів, деструктивний 
розвиток духовно-моральної сфери, 
пов’язаний із певним внутрішнім 
конфліктом, дискомфортом. Вони 
мають бажання поглиблювати тео-
ретичний і практичний рівні духов-
ності, але, на жаль, не докладають 
належних зусиль для саморозвитку.

Педагоги із середнім рівнем роз-
витку духовних цінностей (37,4 %), 
духовності (38,7 %) та духовного по-
тенціалу (42,4 %) вважають, що пе-
дагогічна компетентність допомагає 
самовдосконалюватися. Учителям із 
середнім рівнем сформованості ду-
ховності притаманна орієнтація на 
суспільно-соціальні й сімейні цінності.  
Їм не завжди властиві стійкість і несу-
перечливість ціннісної системи осо-
бистості, але вони адекватно оціню-
ють риси свого характеру, рівень роз-
витку культури та цінностей, здатні 
визначити власні недоліки, розпочати 
свідому боротьбу з ними. Педагоги із 
середнім рівнем розвитку духовного 
потенціалу намагаються досягти ду-
ховних цілей у своїй діяльності згідно 
з традиційними духовно-моральними 
нормами та стандартами.

Педагоги з достатнім рівнем роз-
витку духовних цінностей (29,5 %), 
духовності (27,6 %) й духовного по-
тенціалу (26,8 %) здатні ефектив-
но розв’язувати духовно-моральні 
проблеми, виконувати професійні 
завдання навчально-виховного про-
цесу. Їм притаманна ціннісна орієн-
тація на сімейні та загальнолюдські, 
суспільно-соціальні, професійні цін-
ності. Учителів із достатнім рівнем 
сформованості духовних цінностей 
відрізняє соціально-психологічна ак-
тивність.

Педагоги з вищим рівнем розвит-
ку духовних цінностей (11,3 %), ду-

ховності (14,4 %) й духовного потен-
ціалу (13,3 %) свідомо намагаються 
здобувати духовно-моральні знання, 
засвоювати, зберігати, примножува-
ти та вчасно актуалізувати профе-
сійні цінності у власній діяльності. 
Учителі з вищим рівнем духовності 
визнають необхідність постійно по-
глиблювати теоретичні знання й 
практичні навички, які потрібні для 
успішного навчально-виховного про-
цесу. Для педагогів із вищим рівнем 
духовного потенціалу характерні 
любов до дітей, педагогічної профе-
сії, здатність самовдосконалюватися, 
розвинені вольові риси, доброзич-
ливість, чуйність, врівноваженість, 
толерантність, рефлексія, людяність, 
ціннісна орієнтація на сімейні, за-
гальнолюдські, вищі цінності.

При визначенні кореляційних зв’яз-
ків за Пірсоном враховувалася значу-
щість кореляційних коефіцієнтів: 

r = 1,0 – повна кореляція;
0,6 ≤ r <1,0 – висока кореляція;
0,4 ≤ r < 0,6 – середня кореляція;
r < 0,4 – низька кореляція;
-r < 0 – обернено пропорційна ко-

реляція.
За результатами статистичної 

обробки, розвиток цінностей педа-
гогів прямо пропорційно корелює 
з орієнтацією на альтруїзм (0,854). 
Маючи готовність поступитися свої-
ми інтересами заради блага інших, 
розвинену самосвідомість, відпові-
дальність, педагоги і студенти пра-
цюють над розбудовою духовної 
культури, внутрішнього світу.

Обернено пропорційна залежність 
між орієнтацією на егоїзм (-0,508) 
та розвитком духовності педагогів 
вказує на необхідність створення 
належних умов для розвитку потреб-
нісно-мотиваційної спрямованості, 
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щоб сприяти пізнанню власної інди-
відуальності з огляду на класифіка-
цію психологічних властивостей ви-
сокодуховної особистості педагога й 
тим самим стимулювати роботу над 
самопізнанням, самокорекцією, са-
мовираженням, самопокращенням. 

Виявлено закономірність, що пе-
дагогам із розвиненою духовністю 
притаманні цілеспрямованість, роз-
судливість, винахідливість, перед-
бачливість, уміння об’єктивно оці-
нювати себе й оточуючих, цілісність 
і гармонійність рис характеру, вони 
старанно виконують свої обов’язки. 
Крім того, у них розвинена здатність 
до самопізнання, інтроспекції, праг-
нення до самовдосконалення. Також 
існує залежність між розвитком ду-
ховності та орієнтацією особистості 
на вищі, загальнолюдські, суспіль-
но-соціальні, професійні цінності. 

Аналіз даних, отриманих під час 
експерименту, в результаті анкету-
вання й бесід із педагогічним пер-
соналом, засвідчив потребу у визна-
ченні психолого-педагогічних особ-
ливостей розвитку духовності та 
цінностей. 

Виходячи з того, що духовний по-
тенціал структурується системою ду-
ховних цінностей і життєвих позицій 
особистості, до психолого-педагогіч-
них особливостей розвитку духов-
ності особистості можна віднести:

 – усвідомлення необхідності змін 
і перетворень внутрішнього світу 
особистості на краще, уявлення про 
свій ідеальний образ, відчуття висо-
кодуховних потреб та мотивів у сфері 
спрямованості; 

 – засвоєння системи необхідних 
знань, інформації, пошук істини, спо-

нуку допомагати, поділитися своїм 
досвідом і знаннями з іншими;

 – усвідомлення особистих психіч-
них станів, віднайдення життєвих сен-
сів та прийняття рішення щодо мети, 
задуму, ідеї, плану високодуховної 
діяльності, поведінки, дій і вчинків;

 – прагнення особистості до абсо-
лютного, досконалого й реалізацію 
свого потенціалу в суспільно-корисній 
діяльності;

 – усвідомлення й переживання 
своєї спорідненості з іншими, відчуття 
радості, задоволення від допомоги 
тим, хто її потребує, від самовіддачі 
та досягнення цілей.

Діагностика рівня розвитку духов-
ності педагогів з іншими показника-
ми дає підстави стверджувати про 
існування залежності, взаємовпливу, 
взаємодетермінації між рівнем роз-
витку духовності й духовним потен-
ціалом, ціннісною орієнтацією осо-
бистості. З урахуванням викладених 
вище показників дослідження можна 
дійти висновку, що аксіологічний ас-
пект розвитку духовності учасників 
педагогічної взаємодії полягає в ура-
хуванні когнітивних, емоційних, мо-
тиваційно-вольових процесів, в ак-
туалізації вищих психічних функцій 
особистості (свідомості, самосвідомо-
сті, волі) та психологічних механізмів 
духовного розвитку особистості. 

Перспективи подальшої науко-
во-дослідницької роботи ми вбачає-
мо в поглибленому вивченні взаємо-
дії учасників педагогічної взаємодії, 
у модифікації й удосконаленні розви-
ваючих програм, розробленні іннова-
ційних технологій, які сприятимуть 
формуванню та розвитку духовності 
особистості в аксіологічному аспекті.
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AXIOLOGICAL ASPECT OF SPIRITUAL DEVELOPMENT  
OF PEDAGOGICAL STAFF

Abstract. The article reflects an axiological aspect of the development of the spirituality of 
participants in pedagogical interaction. Scientific works are analyzed on the study of 
objective factors that actualize the problem of the development of values and spirituality. 
The purpose of the article is to study the level of spirituality, potential and values of teachers, 
to determine the psychological characteristics of the formation of spiritual and moral values 
of teachers, and to determine the axiological aspect of personal development. According to 
the purpose of our study, we used a system of valid psychodiagnostic techniques (observations, 
interviews, questionnaires, test methods, sociometric data of fellow teachers), as well as a 
group of data processing methods (qualitative and quantitative analysis, determination of 
correlations). It’s concluded that the initial level of the development of teachers’ spiritual 
values is 21,8 %, the spirituality of teachers is 193 %, and the spiritual potential of teachers 
is 17,5 %. It means that almost a quarter of teachers with an initial level of spiritual 
development often focus on individualistic values. They are characterized by weak self-
control, impulsiveness, low level of empathy and moral norms, unmotivated sense of rivalry, 
increased antisocial activity (intrigue, rebellion), violation of the hierarchy of motives and 
values and spiritual regulation, and inability to higher spiritual qualities. They want to 
deepen the theoretical and practical levels of spirituality, but, unfortunately, do not make 
adequate efforts for self-development. Educators with an average level of development of 
spiritual values, spirituality and spiritual potential do not always possess the stability and 
consistency of the value system of personality, but they adequately assess their qualities of 
character, level of development of culture and values, and can identify their shortcomings, 
etc. Teachers with sufficient and higher levels of development of spiritual values, spirituality 
and spiritual potential can effectively solve spiritual and moral problems and professional 
tasks of the educational process. They consciously try to acquire spiritual and moral 
knowledge and update professional values in their own activities. According to the results of 
statistical processing, the development of teachers' values correlates directly with the focus 
on altruism. Having a willingness to give up their interests for the good of others, and 
developed self-awareness, and responsibility, teachers work on the development of spirituality. 
We see the prospect of further research in the in-depth study of the interaction of participants 
in pedagogical interaction, modification and improvement of development programs, and 
development of innovative technologies that would contribute to the formation and develop-
ment of axiological aspects of a person’s spirituality.
Keywords: axiology, spirituality, spiritual and moral values of teachers.
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