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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасна суспільно-політична та економічна 

ситуація, що склалася в нашій країні, така, що інтереси національної безпеки, 

соціального і культурного благополуччя настійно вимагають звернення до 

проблеми морального відродження особистості, розвитку її етичної свідомості. 

Етична свідомість зумовлює характер етичних відносин людини, її моральну 

позицію, вчинки і поведінку в цілому. 

Теоретичний аналіз наукової літератури показав, що обґрунтування та 

дослідження поняття «етична свідомість» було започатковано В.П. Кобляковим 

у межах соціальної філософії. Упровадження та обґрунтування категорії етичної 

свідомості до понятійного апарату сучасної психологічної науки було здійснено 

А.С. Арсеньєвим, А.В. Безуховим, В.В. Турбан. Теоретичні аспекти зазначеного 

феномена висвітлено в дослідженні С.Д. Максименка, в якому в рамках 

генетичної психології було розкрито передумови формування етико-моральних 

якостей особистості. Ю.М. Швалбом конкретизовані рефлексивні 

характеристики свідомості в процесі діяльності цілепокладання; Г.О. Баллом із 

раціогуманістичних позицій проаналізовано взаємодію добра і зла в соціальній 

поведінці. Досліджено вплив архетипів свідомості на становлення етичних 

образів у свідомості особистості (Т.С. Яценко), а також – розвиток моральної 

свідомості та самосвідомості особистості (І.С. Булах; Р.В. Павелків; 

М.В. Савчин), морально-ціннісну сферу свідомості студента та моральний 

вибір студента (В.П. Бездухов, Т.В. Жирнова), моральну стійкість особистості 

(В.Е. Чудновський). Л.М. Антілоговою встановлено, що розвиток етичної 

свідомості особистості забезпечується дієвістю таких психологічних 

механізмів, як альтруїзм, емпатія, ідентифікація, прийняття й освоєння ролей, 

адаптація та самооцінка. Дослідження етичної свідомості зарубіжних науковців 

представлені у світлі вивчення проблеми прийняття вольових моральних 

рішень (К. Аллен, В. Валах, С. Франклін), міждисциплінарним дослідженням 

раннього етичного розвитку і освіти дітей (І. Поллард), вивченням етичної 

свідомості приватних та корпоративних юристів (Р. Мурхед, В. Хіншлі). 

Водночас, у психолого-педагогічних працях відзначається дефіцит як 

експериментальних досліджень, так і теоретичних концепцій у вивченні 

етичної свідомості, зокрема психологічних чинників розвитку етичної 

свідомості студентської молоді. В умовах освітньої практики ця проблема є 

особливо значущою, адже в студентському середовищі присутні такі явища, як 

криза соціальної, особистісної та духовної ідентичності, що веде до втрати 

сенсу життя, зниження цінності праці як способу самореалізації особистості, 

ігнорування соціальних норм поведінки, споживчий погляд на освіту, 

перебільшення ролі матеріальних потреб, асоціальні види діяльності. 

Визначення та дослідження психологічних чинників розвитку етичної 

свідомості сприятиме більш глибокому розумінню процесу її розвитку, 

створить теоретичні підстави для розробки практичних заходів 

цілеспрямованого розвитку етичної свідомості в студентському віці – у період 

оволодіння юнацтвом повним комплексом соціальних ролей дорослої людини: 
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цивільних, сімейних, професійно-трудових. 

Таким чином, соціальна значущість проблеми та її недостатня наукова 

розробленість зумовили вибір теми нашого дисертаційного дослідження: 

«Психологічні чинники розвитку етичної свідомості студентської молоді». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-

дослідної роботи кафедри психології Запорізького національного університету 

за напрямками «Психологічне забезпечення формування та розвитку 

соціальних суб’єктів» (номер державної реєстрації 0114U05324) та «Психолого-

педагогічні засади розвитку компетентності суб’єктів освітнього простору» 

(номер державної реєстрації 0116U004863), що координується Міністерством 

освіти і науки України. Тема дисертаційного дослідження затверджена 

рішенням вченої ради Запорізького національного університету (протокол № 5 

від 17.12.2015 р.) і узгоджена на бюро Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол 

№3 від 29.03.2016 р.). 

Об’єкт дослідження – етична свідомість студентської молоді. 

Предмет дослідження – психологічні чинники розвитку етичної 

свідомості студентської молоді. 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальному дослідженні психологічних чинників розвитку етичної 

свідомості студентської молоді. 

Згідно з поставленою метою були визначені основні завдання: 

1) здійснити теоретичний аналіз підходів до вивчення проблеми розвитку 

етичної свідомості та його психологічних чинників у студентському віці; 

2) здійснити методологічний аналіз, концептуалізувати поняття та 

визначити показники і критерії розвитку етичної свідомості; 

3) емпірично дослідити специфіку розвитку етичної свідомості 

студентської молоді у період професійної підготовки; 

4) визначити психологічні чинники розвиненості етичної свідомості 

студентів; 

5) обґрунтувати, розробити та апробувати програму з оптимізації 

розвитку етичної свідомості студентської молоді. 

Теоретико-методологічними засадами дослідження виступають 

загальнопсихологічні положення про сутність і розвиток особистості як 

суб’єкта життєдіяльності (К.О. Абульханова-Славська; О.Г. Асмолов; 

Г.О. Балл; А.В. Брушлінський; Г.С. Костюк; С.Д. Максименко; В.О. Моляко; 

В.В. Рибалка; С.Л. Рубінштейн; В.А. Семиченко; В.О. Татенко; Т.С. Яценко); 

основні положення психологічних теорій свідомості (Б.Г. Ананьєв; 

Л.С. Виготський; В.П. Зінченко; О.М. Леонтьєв; В.Ф. Петренко; Ю.М. Швалб); 

філософські концепції етики (А.А. Гусейнов; О.Г. Дробницький; 

Л.В. Максимов; В.А. Малахов; П. Рікер; О.І. Титаренко); загальні теоретичні 

концепції становлення моралі, моральної свідомості та самосвідомості в 

онтогенезі (М.Й. Боришевський; І.С. Булах; К. Гілліган; Л. Колберг; 

Р.В. Павелків; Ж. Піаже; М.В. Савчин; Є.В. Субботський; В.Е. Чудновський; 
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С.Г. Якобсон; та ін.); концептуальні засади дослідження етичної свідомості 

(А.В. Бездухов; В.В. Турбан). 

Методи дослідження. Теоретичні: теоретико-методологічний аналіз 

сучасного стану досліджуваної проблеми; систематизація та узагальнення 

наукової психолого-педагогічної та філософської літератури з проблеми 

дослідження; емпіричні: з метою встановлення рівнів розвитку етичної 

свідомості студентської молоді реалізувалось дослідження за такими 

стандартизованими методиками: методика вивчення рівня розвитку моральних 

суджень (авт. Л. Колберг, адапт. Л.І. Анциферової) для дослідження засвоєння 

моральних норм та категорій; «Шкала совісності» (авт. В.М. Мельников, 

Л.Т. Ямпольський) задля з’ясування прийняття студентською молоддю 

соціальних норм і етичних вимог; методика дослідження рівня морально-

етичної відповідальності (І.Г. Тимощук), методика для вивчення духовних 

цінностей особистості (авт. О.І. Кузнецов), методика «Добро-Зло» (авт. 

Л.М. Попов), метод семантичного диференціалу (авт. Ч. Осгуд, адапт. 

В.Ф. Петренка) для вивчення емоційного ставлення до категорій етики; з метою 

встановлення психологічних чинників розвитку етичної свідомості 

студентської молоді: методика вивчення ясності Я-концепції (SCC) (авт. 

Дж. Кемпбелл) для дослідження его-ідентичності особистості; опитувальник 

міжособистісної залежності (авт. Р. Гіршфільд, адапт. О.П. Макушиної) з метою 

виявлення прагнення до автономії; методика діагностики рівня розвитку 

рефлексивності (авт. А.В. Карпов); опитувальник діагностики особистісного 

симптомокомплексу відповідальності (авт. І.О. Кочарян); методика 

«Самоактуалізація особистості» (авт. Е. Шостром); методика діагностики 

стильової саморегуляції поведінки особистості (авт. В.І. Моросанова і 

Є.М. Коноз); опитувальник «Диференційний тип рефлексії» (авт. 

Д.О. Леонтьєв, К.М. Лаптєва, Є.М. Осін, А.Ж. Саліхова); констатувальний та 

формувальний експерименти; методи активного соціально-психологічного 

навчання; математико-статистичні методи обробки експериментальних 

даних на базі пакету статистичних програм Statistica 6.0 та Microsoft Eхсel-2013 

(дисперсійний аналіз, непараметричні методи порівняння вибірок, кластерний 

аналіз). 

Експериментальна база дослідження. Дослідницько-експериментальна 

робота виконувалася на базі Запорізького національного університету, 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національної 

металургійної академії України, Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара, Університету імені Альфреда Нобеля 

(м. Дніпро). Вибірку респондентів констатувального етапу дослідження склали 

студенти І–V курсів гуманітарних і технічних спеціальностей. Загальна 

кількість досліджуваних − 280 осіб (віком 17–26 років), з яких 56 респондентів 

– студенти першого, 54 – другого, 56 – третього, 60 − четвертого, 54 – п’ятого 

року навчання. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

наступному: 
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уперше: 

- теоретично обґрунтовано та емпірично верифіковано структуру та 

критерії розвитку етичної свідомості студентів у єдності її компонентів: 

значень, які виражаються моральними нормами й категоріями, смислів, які 

виражаються особистісними цінностями, мотивами моральної поведінки, 

спрямованістю на добро, морально-етичною відповідальністю, та чуттєвої 

тканини, яка характеризується особливістю сприйняття норм моралі, подій та 

вчинків; 

- показано позитивну динаміку етичної свідомості студентів на рівні 

значень та смислів через зростання рівня моральних суджень, совісності та 

морально-етичної відповідальності; 

- визначені психологічні чинники розвитку етичної свідомості 

студентської молоді, а саме: потреба у самоактуалізації, ясність Я-концепції, 

рефлексивність, прагнення до автономії, відповідальність та саморегуляція; 

розширено уявлення про: 

- саморегуляцію особистості студента через виявлення впливу її типів на 

розвиток етичної свідомості; 

- термінальні та інструментальні духовні цінності через характеристику 

їх вікової динаміки у смисловому компоненті етичної свідомості студентів; 

- етичну свідомість як динамічне психічне утворення, наповнене 

моральними значеннями, смислами та чуттєвим змістом, що диктуються 

специфікою індивідуальної етичності та моральності, а також особливостями 

соціальної ситуації розвитку особистості студентського віку – потребою в 

самоактуалізації і прийнятті власної етико-моральної системи. 

дістали подальшого розвитку: 

- можливості психосемантичного диференціалу у вивченні етичної 

свідомості особистості на рівні чуттєвої тканини; 

- засоби психологічного супроводу розвитку етичної свідомості 

студентської молоді через створення програми, спрямованої на актуалізацію її 

психологічних чинників. 

Теоретичне значення дослідження полягає в поглибленні уявлень про 

психологічну феноменологію етичної свідомості, зокрема студентської молоді; 

у розширенні наукових знань про структуру та психологічні фактори етичної 

свідомості; у визначенні динаміки розвитку етичної свідомості особистості в 

період здобуття вищої освіти; в обґрунтуванні доцільності цілеспрямованого 

розвитку етичної свідомості особистості в умовах навчання у вищій школі. 

Практичне значення одержаних результатів теоретичного та 

експериментального дослідження полягає в розробці засобів психологічного 

впливу з метою розвитку моральності та етичної свідомості. Урахування 

результатів дослідження в груповій психокорекційній, психопрофілактичній і 

виховній роботі сприяє актуалізації й адекватному розвитку всіх сфер 

особистості студентського віку, пов’язаних із самосвідомістю та 

світосприйняттям, позитивно впливає на життєве та професійне 

самовизначення, оптимізує соціально-психологічну адаптацію особистості та 

міжособистісну взаємодію. 



 5 

Пакет психодіагностичних методик та авторська програма розвитку 

етичної свідомості студентської молоді можуть застосовуватися викладачами 

як психологічний засіб розвивального характеру. Результати дисертаційного 

дослідження можуть бути використані при розробці спецкурсів та викладанні 

предметів психологічного циклу в закладах вищої освіти. 

Апробація та впровадження результатів дисертації. Основні 

теоретичні та практичні положення дисертаційного дослідження 

обговорювалися й отримали схвалення на 4 міжнародних, 1 всеукраїнській, 

4 університетських науково-практичних конференціях, а саме: «Актуальні 

проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (м. Кам’янець-

Подільський, 23 квітня 2016 р.); «Психологія свідомості: теорія і практика 

наукових досліджень» (м. Переяслав-Хмельницький 21 березня 2017 р.); 

«Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» 

(м. Кам’янець-Подільський, 23 квітня 2017 р.); «Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних взаємин» (м. Кам’янець-Подільський, 23 квітня 

2019 р.); всеукраїнських конференціях: «Технології роботи психолога в 

організації» (м. Запоріжжя, 19-20 жовтня 2017 р.); університетських науково-

практичних конференціях: «Молода наука – 2016» (м. Запоріжжя, 12-14 квітня 

2016 р.), «Молода наука – 2017» (м. Запоріжжя, 7-9 квітня 2017 р), «Молода 

наука – 2018» (м. Запоріжжя, 10-13 квітня 2018 р), «Молода наука – 2019» 

(м. Запоріжжя, 8-11 квітня 2019 р), та на засіданнях кафедри психології 

Запорізького національного університету (з 2015 по 2020 рр.). 

Результати дослідження впроваджені в навчальний процес Запорізького 

національного університету (довідка № 01.01-13/187 від 26.12.2019 р.); 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (довідка 

№ 13-25/22-1 від 16.01.2020 р.); Національної металургійної академії України 

(довідка № 15/11-235 від 26.12.2019 р.); Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (довідка № 01/10-08 від 

21.01.2020 р.). 

Публікації. Матеріали дослідження висвітлено в 16 публікаціях, серед 

яких 3 статті – у фахових виданнях України, 4 − у зарубіжних періодичних 

виданнях та збірниках включених до міжнародних наукометричних баз; 9 – 

матеріали наукових конференцій та інших наукових видань. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, висновків, 3 додатків та списку використаних 

джерел, що налічує 304 найменування (26 з яких іноземною мовою). Основний 

зміст дисертації викладений на 178 сторінках та містить 48 таблиць та 

8 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 263 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження етичної 

свідомості особистості» здійснений філософсько-психологічний аналіз 

понять «етика» та «мораль», визначено теоретичні підходи до поняття «етична 

свідомість», теоретично обґрунтовано структуру та низку психологічних 
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факторів розвитку етичної свідомості студентської молоді. 

Проведений теоретичний аналіз відповідно до проблеми дослідження 

дозволив охарактеризувати мораль як суспільно-історичний феномен, сутність 

якого полягає в регуляції поведінки людей завдяки встановленим нормам та 

законам, що діють в певному суспільстві. Етика виражає осягнення індивідом 

встановлених норм моралі через призму власних моральних переконань. 

Моральна свідомість виявляється формою суспільної свідомості, яка 

ґрунтується на соціальному бутті, суспільних відносинах і носить об’єктивний 

характер. 

Порівняльний аналіз філософського та психологічного підходів до 

розуміння феномена етичної свідомості особистості демонструє відмінності в 

розумінні суті зазначеного феномена (форма суспільної або індивідуальної 

свідомості), у предметі наукових досліджень (змістовний або структурний 

аспекти; роль етичної свідомості в суспільному житті або індивідуальному 

процесі розвитку) та ролі етичної свідомості в життєдіяльності людини. 

Етична свідомість є формою індивідуальної свідомості та означає 

осягнення моралі особистістю, рефлексію моральних (соціальних) норм. Етична 

свідомість одночасно виявляється відображенням суспільного буття, 

формується в процесі взаємодії особистості з соціально-культурним 

середовищем, а також становить суб’єктивну сторону моралі. Це особистісне 

утворення, представлене емоційно-чуттєвою, раціональною і вольовою 

сферами (Л.М. Антілогова), певне ставлення в системі різноманітних відносин 

особистості до світу, оточуючих і до самого себе (А.В. Бездухов), специфічний 

вид соціального пізнання, спрямований на засвоєння ціннісних властивостей 

суспільних відносин з позицій блага (Н.Г. Капустіна). Центральним елементом 

етичної свідомості є цінності і ціннісні орієнтації (Л.М. Антілогова, 

П.А. Ландесман, О.І. Титаренко, А.В. Фурман, С.К. Шандрук), зокрема цінності 

добра, честі та справедливості, поряд із моральними нормами (А.В. Фурман). 

Етична свідомість актуалізується через рефлексивні механізми (В.В. Турбан), 

характеризується зовнішньою або внутрішньою спрямованістю 

(В.І. Слободчиков, Є.І. Ісаєв) і розглядає явища і вчинки не з погляду їхньої 

причинної обумовленості, а з точки зору їх гідності, цінності, спрямовує вчинки 

лише по мірі відкриття можливості вільного вибору (С.Н. Кочеров). 

Розвиток концепції свідомості О.М. Леонтьєва в системі теоретичних 

положень Н.Ф. Шевченко дозволяє розглядати структуру етичної свідомості в 

єдності трьох компонентів: чуттєвої тканини, значень та смислів – ядерних 

утворень етичної свідомості. Трикомпонентна структура етичної свідомості 

представлена змістом, що відображає специфіку індивідуальної етичності та 

моральності: 1) значеннями, які виражаються моральними нормами й 

категоріями, засвоєння яких є необхідною умовою розвитку етичної свідомості 

особистості, проявляється в моральній зрілості, розвиненості моральних 

суджень, що дозволяє визначити засвоєння моральних норм та категорій 

психологічним фактором розвитку етичної свідомості; 2) смислами, які 

виражаються особистісними і духовними цінностями, мотивами моральної 

поведінки, що проявляються в почутті совісності; 3) чуттєвою тканиною, яка 
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характеризується особливістю сприйняття норм моралі, подій та вчинків. Отже, 

етична свідомість є динамічним психічним утворенням, наповненим 

моральними значеннями, смислами та чуттєвим змістом, які диктуються 

специфікою індивідуальної етичності та моральності, а також особливостями 

соціальної ситуації розвитку особистості студентського віку – потребою в 

самоактуалізації та прийнятті власної етико-моральної системи. 

Теоретичний аналіз соціальної ситуації розвитку особистості 

студентського віку, що охоплює проміжок від пізньої юності до ранньої 

дорослості, та його узгодження із структурою етичної свідомості дозволив 

визначити комплекс взаємопов’язаних психологічних чинників розвитку 

етичної свідомості студентської молоді. Визначено, що становлення етичної 

свідомості в онтогенезі є стадіальним процесом, який залежить від ставлення до 

авторитету, історичних і соціально-психологічних чинників, утім особливості її 

розвитку у студентської молоді практично не досліджувались. До 

психологічних чинників розвитку етичної свідомості доцільно віднести, 

передусім, его-ідентичність та автономність, які виступають необхідними 

умовами формування зрілості особистості через засвоєння, прийняття та оцінку 

соціальних норм і етичних вимог, вироблення власної моральної системи, 

готовність і здатність самостійно, усвідомлено робити значущі вибори, 

осмислювати можливі наслідки, брати відповідальність. Також психологічним 

чинником розвитку етичної свідомості у студентському віці виступає феномен 

особистісної зрілості, сутністю якої є здатності до самоактуалізації та 

саморегуляції (Г.І. Меднікова). Важливою з точки зору розвитку етичної 

свідомості є також рефлексивність (А.В. Карпов, І.О. Кочарян, О.І. Кузнецов). 

У другому розділі «Експериментальне вивчення особливостей 

розвитку етичної свідомості та психологічних чинників її розвитку в 

студентської молоді» представлені результати концептуально-

методологічного аналізу проблеми психодіагностики етичної свідомості у 

студентів та проведеного констатувального експерименту. У таблиці 1 показано 

результат узагальнення компонентів та психологічних чинників етичної 

свідомості особистості. 

Критерієм розвитку компонента «значення», ґрунтуючись на 

концептуальних положеннях К. Гілліган, Л. Колберг, Р.В. Павелківа, Ж. Піаже, 

М.В. Савчина, В.В. Турбан можна визначити засвоєння моральних норм і 

категорій, тобто опанування особистістю в процесі онтогенезу встановлених у 

соціумі правил, принципів, традицій; дотримання імпліцитних патернів і 

правил поведінки, соціальних норм, тобто розвиненість моральних суджень. 

Визначено критерії розвитку етичної свідомості студентської молоді. 

Критерієм розвитку компонента «смисли» слід вважати суб’єктивацію 

моральної системи (А.В. Бездухов, В.П. Бездухов, Н. Булл, Т.В. Жирнова, 

У. Кей, І.С. Кон, А.А. Фурман), тобто вироблення особистісних смислів та 

орієнтацій морально-етичної поведінки, морально-духовних цінностей, 

відчуття відповідальності за дотримання соціальних і моральних норм, 

спрямованість на добро та заперечення зла. 
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Таблиця 1 

Теоретична модель структури і психологічних чинників розвитку етичної 

свідомості 
Компоненти Зміст компонентів Показники та критерії розвитку Автори, чиї праці слугували 

основою для виділення 

чинників розвитку етичної 

свідомості 

З
н

ач
ен

н
я Моральні норми та 

категорії 

Засвоєння моральних норм та категорій 

→ Розвиненість моральних суджень 

Л.М. Архангельський; Дж. Беррі; 

Л. Колберг; Л.I. Рувiнський 

 

 

С
м

и
с
л
и

 

Мотиви морально-

етичної поведінки 

Прийняття соціальних норм і етичних 

вимог 

→ Вираженість совісності 

→ Морально-етична відповідальність 

→ Спрямованість на добро 

М.І. Бобнєва; А.В. Донцов; 

В.В. Мельніков; Л.М. Попов; 

І.Г. Тимощук; Л.Д. Чорна; 

К.В. Шорохова 

Цінності Моральні цінності 

→ Розвиненість термінальних та 

інструментальних морально-духовних 

цінностей  

Г.М. Андреєва; О.І. Кузнецов; 

Д.О. Леонтьєв; М. Рокич; 

Ш. Шварц 

Ч
у

тт
єв

а 

тк
а
н

и
н

а
 Особливості 

сприйняття 

моральних норм, 

учинків 

Особисте ставлення до категорій етики 

→ Індивідуальні значення категорій 

етики 

А.В. Бездухов; Б.С. Братусь; 

Б.Г. Гаппіров; Е.М. Ольшевська; 

В.О. Титов 

П
си

х
о

л
о

гі
ч

н
і 

ф
а
к
то

р
и

 р
о

зв
и

тк
у

 

ет
и

ч
н

о
ї 

св
ід

о
м

о
ст

і 

Потреба в 

самоактуалізації 

Его-ідентичність 

→ Високий рівень ясності образу себе 

Е. Еріксон; Дж. Кемпбелл; 

Д. МакАдамс; Д. Марсіа; 

О.Л. Солдатова; С.К. Шандрук 

Потреба в самоактуалізації 

→ Високий рівень самоактуалізації 

А. Адлер; А.М. Большакова; 

А. Маслоу; Г.І. Меднікова 

Рефлексивність 

→ Здатність до системної рефлексії 

Є.В. Заїка; А.В. Карпов; 

Д.О. Леонтьєв; Т.Б. Хомуленко 

Особистісна зрілість Автономність 

→ Наявність прагнення до автономії 

І.С. Кон; Д.О. Леонтьєв; 

А. Маслоу; Б. Шварц; 

Р. Гіршфільд; Н.Ф. Шевченко 

Саморегуляція 

→ Високий рівень саморегуляції 

Г.І. Меднікова; В.І. Моросанова; 

К.І. Фоменко 

Відповідальність 

→ Етичний тип відповідальності 

І.О. Кочарян 

 

Для компонента «чуттєва тканина» критерієм розвитку, на основі 

досліджень Н.Г. Капустіної, Ю.В. Согомонова, В.В. Турбан, П.М. Якобсона, 

Т.С. Яценко може виступати осмисленість етичного бачення світу – 

усвідомлений емоційний відгук (М.І. Дьяченко, Л.О. Кандибович) на етичні 

явища, переживання етичних критеріїв добра і зла, індивідуальна семантика 

морально-етичних категорій. 

За результатами дослідження компонента «значення» встановлено, що 

моральні судження студентської молоді, зазвичай, здійснюються на 

конвенціональному та постконвенціональному рівнях («нормативна» та 

«раціонально-релятивістська» стадії), що засвідчує соціалізованість цих осіб, 

високий рівень освіти (що постійно підвищується) та соціального статусу, 

високий інтелектуальний потенціал. З мірою дорослішання та оволодіння 

професією у студентів зростає загальний рівень морального розвитку, що 

загалом по групі студентів позначається у переході від гедоністичної та 

рольової стадій морального розвитку до нормативної та раціонально-
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релятивістської стадій (F=3,24, p<0,05). 

За результатами дослідження компонента «смисли» встановлено, що 

низький рівень совісності представлений найменшим відсотковим 

співвідношенням також на всіх курсах. Водночас, у першокурсників виявлено 

найбільшу кількість досліджуваних із низьким рівнем совісності (10,71%). 

Загалом показники совісності зростають, починаючи з третього курсу навчання 

у ЗВО (F=2,72, p<0,05). Найнижчий рівень морально-етичної відповідальності 

встановлено у студентів першого курсу, серед яких з низьким рівнем даної 

якості зафіксовано 53,57% досліджуваних. Починаючи з другого курсу і 

закінчуючи навчання на четвертому курсі рівень морально-етичної 

відповідальності сягає найвищого рівня, а на п’ятому курсі розподіл студентів 

за рівнями морально-етичної відповідальності є рівномірним (χ
2

Емп = 0,727, 

p>0.05). Отже, показники морально-етичної відповідальності є нижчими за 

середній рівень у студентів першого та другого курсів і сягають середнього 

рівня, починаючи з третього курсу і до кінця навчання у вищій школі (F=18,84, 

p<0,0001). Зростання показників спрямованості на добро у студентів упродовж 

навчання у виші є статистично не значущим (F=1,82, p>0,05). 

Динаміка більшості показників термінальних духовних цінностей 

(доброти, гуманізму, альтруїзму, совісті, справедливості, толерантності, 

благородства, честі, поваги та моральності) є стрибкоподібною, нелінійною. 

Цінність добра є вираженою на всіх курсах, її значущість зростає з першого до 

четвертого курсів, потім – дещо спадає (F=2,40, p<0,05). Така ж тенденція 

властива цінностям альтруїзму (F=6,35, p<0,00001) та поваги (F=7,61, 

p<0,00001). Динаміка цінності духовності є позитивною, за винятком деякого 

спадання на третьому курсі (F=3,48, p<0,01). Спадання показників духовних 

цінностей на третьому курсі навчання також властива стосовно цінності 

гуманізму (F=7,57, p<0,00001). 

За результатами дослідження інструментальних духовних цінностей було 

виявлено стрибкоподібну нелінійну динаміку цінностей ввічливості, чесності, 

порядності, совісності, відданості, витривалості, обов’язковості, принциповості, 

щирості, безкорисливості. Значущість більшості з цих цінностей істотно 

знижується на третьому курсі. Найменшу значущість для студентів мають 

цінності чесності – на другому курсі (F=14,41, p<0,00001), відданості – на 

третьому курсі (F=7,07, p<0,00001) та витривалості (F=87,38, p<0,00001) – на 

четвертому курсі. На п’ятому курсі найбільш значущою є цінність совісності 

(F=11,25, p<0,00001), найменш значущою – безкорисливості (F=25,16, 

p<0,00001). 

Оскільки категорія «добра» є вищою цінністю етичної свідомості, тому 

показовим для дослідження є наведене нижче  графічне векторне зображення в 

семантичному просторі саме цієї категорії, яке наочно демонструє значущість 

добра для студентів І − V курсів (рис. 1).  

oX , cX , aX  − осі координат відповідно до факторів оцінки, сили та 

активності; 

ОА, ОВ, ОС, ОD, ОЕ – векторне зображення в семантичному просторі 
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середнього факторного навантаження у студентів, відповідно І, ІІ, ІІІ, ІV та V 

курсів. 

Довжина векторів склала: 

ОА = 222 aXcXoX  = √8,11
2
+5,61

2
+4,32

2
≈10,77;

 

ОB = 222 aXcXoX  = √8,63
2
+4,26

2
+3,22

2
≈10,15; 

ОС = 222 aXcXoX  = √9,32
2
+5,25

2
+3

2
≈11,11; 

ОD = 222 aXcXoX  = √7,23
2
+5,3

2
+4,7

2
≈10,12; 

ОЕ = 222 aXcXoX  = √9,59
2
+4,74

2
+4,11

2
≈11,46. 

 

 

Рис. 1. Семантичний простір поняття «Добро» за факторами оцінки, 

сили й активності у студентів І-V курсів 

 

Результати порівняльного дослідження семантичного простору морально-

етичних категорій добра, вірності, обов’язку, гідності, відповідальності, правди, 

совісті та справедливості дозволяють зробити висновок, що процес вироблення 

власних моральних принципів відбувається у студентів дуже повільно, а деякі 

моральні норми і категорії не набувають для них реального особистісного 

смислу. 

Визначено низку психологічних чинників розвитку етичної свідомості 

особистості студентів. На високому рівні значущості відмінності між 
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студентами з різним рівнем розвитку ясності Я-концепції. Для студентів з 

високим рівнем Его-ідентичності встановлено найвищий рівень совісності 

(F=163,50, p<0,00001), морально-етичної відповідальності (F=98,25, p<0,00001) 

та моральних суджень (F=57,75, p<0,00001), цінностей доброти (F=29,36, 

p<0,00001), альтруїзму (F=7,59, p<0,0001),  совісті (F=11,27, p<0,0001), 

великодушності (F=32,35, p<0,0001), співчуття (F=54,57, p<0,00001), 

моральності (F=11,52, p<0,0001), поваги (F=30,24, p<0,00001), ввічливості 

(F=19,03, p<0,0001), чесності (F=3,37, p<0,05), порядності (F=3,48, p<0,05), 

поблажливості (F=6,32, p<0,01), скромності (F=13,06, p<0,0001), поважності 

(F=14,52, p<0,0001), совісності (F=4,86, p<0,01), відповідальності (F=12,30, 

p<0,0001), душевності (F=3,79, p<0,05), вдячності (F=28,01, p<0,0001), 

лагідності (F=8,04, p<0,01), щирості (F=3,67, p<0,05). Крім того встановлено, 

що усі морально-етичні категорії набувають більшого значення з мірою 

зростання показників ясності Я-концепції. Отже, чим кращий розвиток Его-

ідентичності, тим більш вираженими є показники розвитку етичної свідомості 

на рівні «значень», «смислів» та «чуттєвої тканини». 

З метою визначення ролі потреби у самоактуалізації в розвитку етичної 

свідомості нами були, передусім, кластеризовані показники самоактуалізації та 

отримані три профілі. Показано, що студенти першого профілю «Недостатньо 

самоактуалізовані творчі конфліктні», провідною якістю яких є прагнення до 

творчої самореалізації на тлі недостатнього загального рівня самоактуалізації та 

зниження тих її показників, які забезпечують гнучкість у спілкуванні, 

поблажливістю та розуміння людей і самого себе (27,5% вибірки), 

характеризуються найнижчими показниками морально-етичної 

відповідальності (F=40,18, p<0,00001), совісності (F=48,73, p<0,00001), 

цінностей доброти (F=18,31, p<0,0001), великодушності (F=4,88, p<0,01), 

ввічливості (F=13,86, p<0,0001), більшості морально-етичних категорій. 

Студенти профілю «Самоактуалізований не толерантний до інших» на тлі 

високого рівня загальної самоактуалізації, недостатньо розуміють інших людей, 

їх природу, мотиви вчинків, потреби, не толерантні до інших (36,4% 

досліджуваних) і характеризуються найвищими показниками цінностей 

справедливості (F=3,35, p<0,05), співчуття (F=12,21, p<0,0001), честі (F=8,30, 

p<0,0001), поваги (F=23,27, p<0,0001), поблажливості (F=3,21, p<0,05), 

скромності (F=6,03, p<0,01), вдячності (F=28,40, p<0,0001), відданості (F=7,43, 

p<0,01). Студенти третього профілю – «Недостатньо самоактуалізований 

егоїстичний» – характеризуються зниженням розуміння природи людини, 

контактності, гнучкості у спілкуванні на тлі високого рівня саморозуміння 

(36,1% досліджуваних), найнижчими показниками спрямованості на добро, 

цінностей альтруїзму (F=6,13, p<0,01), толерантності (F=5,79, p<0,01), 

терплячості (F=12,10, p<0,0001). 

На високому рівні значущості відмінності між представленими групами 

студентів за типами рефлексивності. Студенти із домінуванням системної 

рефлексії здатні адекватно оцінювати ситуацію та себе і характеризуються 

найвищими показниками совісності (F=63,53, p<0,0001), морально-етичної 

відповідальності (F=43,26, p<0,0001), спрямованості на добро (F=5,02, p<0,01), 
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моральних суджень (F=4,87, p<0,01), цінностей доброти (F=18,31, p<0,0001), 

справедливості (F=3,35, p<0,01), великодушності (F=4,88, p<0,01), співчуття 

(F=12,21, p<0,0001), честі (F=8,30, p<0,0001), поваги (F=23,27, p<0,0001), 

моральності (F=7,99, p<0,0001), ввічливості (F=12,10, p<0,0001), поблажливості 

(F=6,76, p<0,0001), скромності (F=4,50, p<0,01), відповідальності (F=4,73, 

p<0,001), вдячності (F=13,76, p<0,0001), відданості (F=8,73, p<0,0001), 

лагідності (F=5,26, p<0,001), натомість студенти з домінуванням квазірефлексії 

та інтроспекції мають нижчі показники розвитку етичності свідомості. 

Виявлено відмінності в показниках етичної свідомості на рівні «смислів» 

і «значень» у студентів з різним рівнем прагнення до автономності. Студенти з 

високим рівнем автономності характеризуються найвищими показниками 

совісності (F=165,7, p<0,0001), морально-етичної відповідальності (F=52,78, 

p<0,0001), моральних суджень (F=90,85, p<0,01), цінностей доброти (F=29,60, 

p<0,0001), гуманізму (F=13,79, p<0,001), великодушності (F=8,54, p<0,0001), 

співчуття (F=8,40, p<0,0001), честі (F=5,02, p<0,01), поваги (F=19,23, p<0,0001), 

ввічливості (F=25,57, p<0,0001), поблажливості (F=9,71, p<0,0001), скромності 

(F=19,58, p<0,0001), поважності (F=15,95, p<0,0001), лагідності (F=5,84, 

p<0,01), щирості (F=3,64, p<0,01).  

Тип відповідальності характеризує у студентів різний рівень розвитку 

етичної свідомості. Студенти з етичною та нормативною відповідальністю 

характеризуються вищими показниками совісності (F=26,39, p<0,0001), 

морально-етичної відповідальності (F=24,51, p<0,0001), моральних суджень 

(F=11,18, p<0,0001), цінностей доброти (F=11,67, p<0,0001), альтруїзму (F=2,83, 

p<0,05), співчуття (F=9,09, p<0,0001), благородства (F=5,17, p<0,0001), поваги 

(F=10,92, p<0,0001), моральності (F=6,28, p<0,0001), ввічливості (F=9,85, 

p<0,0001), скромності (F=9,04, p<0,0001), совісності (F=2,40, p<0,05), лагідності 

(F=5,01, p<0,0001), витривалості (F=3,14, p<0,05). 

За результатами кластерного аналізу було отримано чотири типи 

студентів за стильовими показниками саморегуляції: «Моделювання», 

«Планування-Програмування», «Моделювання-Програмування» та 

«Моделювання-Оцінка результату». Студенти останнього типу 

характеризуються найвищими показниками спрямованості на добро (F=225, 

p<0,0001) та цінності відданості (F=4,70, p<0,01), натомість студенти типу 

«Моделювання» характеризуються найнижчим рівнем цінності духовності 

(F=2,90, p<0,05). 

У третьому розділі «Оптимізація розвитку етичної свідомості 

студентської молоді» доведено необхідність запровадження психолого-

педагогічної програми розвитку етичної свідомості студентської молоді до 

навчального процесу, визначено основні положення цієї програми, її змістові та 

процесуальні аспекти. 

Концептуальними завданнями запропонованої програми визначено: 

- посилення психологічних чинників розвитку етичної свідомості за 

рахунок активізації моральної, особистісної та етичної рефлексії; 

- сприяння формуванню власної етико-моральної системи та 

суб’єктивного ставлення до етико-моральних явищ через цілеспрямований 
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розвиток здатності до саморегуляції та відповідальності; 

- розвиток навичок здійснення осмисленого морального вибору та 

вчинків через формування прагнення до автономності та потреби у 

самоактуалізації. 

Реалізація цих положень потребує дотримання принципів наукових 

підходів (особистісно-орієнтованого, діалогічного, ціннісно-смислового, 

проблемно-методологічного) та низки загальнонаукових принципів (гуманізації 

та демократизації, науковості, системності, оптимізації). 

Психолого-педагогічну програму розвитку етичної свідомості 

студентської молоді визначено як цілісну, системно організовану педагогом 

діяльність студентів, спрямовану на цілеспрямовану актуалізацію 

психологічних чинників розвитку етичної свідомості студентської молоді в 

процесі професійної підготовки. До комплексу взаємопов’язаних та 

взаємозумовлених психологічних чинників було віднесено засвоєння 

моральних норм та категорій; прийняття соціальних норм і етичних вимог; 

моральні цінності; его-ідентичність; автономність; особисте ставлення до 

категорій етики. 

Загальну вибірку формувального експерименту склали 64 респонденти: 

32 особи склали експериментальну групу (ЕГ), у якій запроваджувалася 

психолого-педагогічна програма розвитку етичної свідомості, 32 особи увійшли 

до контрольної групи (КГ), де спеціальна розвивальна робота не проводилася. 

Обґрунтовано актуальність, мету, завдання, напрями роботи та 

структурну організацію (тематичні модулі з розвитку моральної, особистісної 

та етичної рефлексії) розвивальної програми (рис. 2). Розвивальними заходами 

було визначено теоретичні повідомлення у формі мінілекцій; аналіз притч, 

афоризмів та кінофільмів; вправи з метафоризації; вирішення етичних завдань; 

дискусії; рольові ігри; тренінгові вправи; завдання на самопізнання; 

індивідуальні творчі роботи. Відповідно до експериментальної моделі розвитку 

етичної свідомості студентської молоді розвивальна програма була 

організована за трьома напрямками: 

1. Психологічна просвіта, яка спрямована на вирішення наступних 

завдань: сформувати в студентів розуміння необхідності моральної поведінки в 

різних сферах життя, а також важливість вироблення власного ставлення до 

моральних і соціальних норм; мотивувати студентів на активну роботу з 

розвитку етичної свідомості. 

2. Психологічний розвиток. Цей напрямок роботи передбачає здійснення 

формувального впливу на етико-моральний розвиток респондентів за 

допомогою спеціальних методів та прийомів: метафоричного тренінгу, 

вирішення завдань на самопізнання та рефлексію, обговорення та розв’язання 

етичних завдань. 

3. Психологічне консультування, яке реалізоване у вигляді індивідуальної 

роботи зі студентами. Консультативна допомога пропонувалася досліджуваним 

за необхідністю та була спрямована на розв’язання особистісних конфліктів, які 

виникали у процесі розвитку етичної свідомості (наприклад, розв’язання 

суперечностей, що виникли у молодої людини між зміненими уявленнями про 
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систему моралі й звичним способом поведінки). 

 

Рис. 2. Модель розвитку етичної свідомості студентської молоді 

 

Зміст програми представлений такими модулями: модуль I − «Розвиток 

моральної та етичної рефлексії студентської молоді», метою якого є сприяння 
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усвідомленню студентами моральних категорій та норм, сприяння формуванню 

осмисленого ставлення до них; модуль IІ − «Розвиток особистісної та етичної 

рефлексії студентської молоді», метою якого є сприяння осмисленню 

студентами власних цінностей, мотивів моральної поведінки; сприяння 

розвитку власної етико-моральної системи та усвідомлення вибору стратегій 

поведінки. 

Програма з розвитку етичної свідомості реалізовувалася засобами 

психологічного тренінгу та включала 13 занять тривалістю по 4 академічні 

години, один раз на тиждень. 

Розроблена та впроваджена розвивальна програма показала високу 

ефективність та підтвердила можливість актуалізації визначених психологічних 

чинників, цілеспрямоване посилення яких веде до розвитку структурних 

компонентів етичної свідомості (значень, смислів, чуттєвої тканини), що, у 

свою чергу, сприяє розвитку загального рівня етичної свідомості студентської 

молоді. 

Порівняльний аналіз динаміки показників за компонентами етичної 

свідомості (виразність совісності, морально-етичної відповідальності, 

спрямованості на добро та розвиненість моральних суджень) до та після 

формувального експерименту показав, що в експериментальній групі, 

порівняно із контрольною, відбулися значні кількісні зрушення (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динаміка показників розвитку етичної свідомості під час 

впровадження розвивальної програми 
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Вищенаведені результати доводять правомірність визначених 

психологічних чинників розвитку етичної свідомості студентської молоді, 

підтверджують ефективність розробленої психолого-педагогічної програми 

розвитку цього процесу. Зазначене вказує на доцільність подальшого 

впровадження запропонованої програми в процес навчально-виховної роботи 

студентів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні представлено теоретичне узагальнення і 

запропоновано практичне розв’язання наукової проблеми розвитку етичної 

свідомості студентської молоді, що виявляється у визначенні теоретичних засад 

означеної проблеми; виявленні особливостей прояву етичної свідомості в 

особистості студентського віку; встановленні психологічних чинників її  

розвитку; обґрунтуванні, розробці й апробації психолого-педагогічної програми 

розвитку етичної свідомості студентської молоді шляхом актуалізації 

визначених психологічних чинників. 

Результати проведеного дослідження засвідчили розв’язання поставлених 

задач і дали підстави для формулювання таких висновків: 

1. Міждисциплінарний теоретичний аналіз понять «етика» та «мораль» 

дозволяє визначити етичну свідомість як форму індивідуальної свідомості, що 

характеризує процес осягнення моралі особистістю, рефлексію нею моральних і 

соціальних норм. Етична свідомість виявляється відображенням суспільного 

буття і формується в процесі взаємодії особистості з соціально-культурним 

середовищем, водночас виступаючи суб’єктивною стороною моралі. У 

пізньому юнацькому віці і ранній зрілості, коли оформлюються морально-

етичні якості та рефлексивні уміння особистості, етична свідомість  

характеризується домінантністю, а студентський вік може вважатися 

сензитивним періодом для розвитку етичної свідомості. 

2. Етична свідомість студентської молоді може визначатися як динамічне 

психічне утворення, наповнене моральними значеннями, смислами та чуттєвим 

змістом, що диктуються специфікою індивідуальної етичності та моральності, а 

також особливостями соціальної ситуації розвитку особистості студентського 

віку – потребою в самоактуалізації, потребою у прийнятті власної етико-

моральної системи. Етичні «значення» представлені моральними нормами й 

категоріями, критерієм їх розвитку визначено засвоєння моральних норм і 

категорій, тобто опанування особистістю в процесі онтогенезу встановлених в 

соціумі правил, принципів, традицій; дотримання імпліцитних патернів і 

правил поведінки, соціальних норм, тобто розвиненість моральних суджень. 

«Смисли» знаходять своє втілення в морально-духовних цінностях, мотивах 

моральної поведінки, є суб’єктивацією моральної системи, сформованістю 

відповідальності за дотримання соціальних і моральних норм, спрямованістю 

на добро та заперечення зла. «Чуттєва тканина» характеризується 

особливостями сприйняття норм моралі, подій та вчинків, її критерієм виступає 

осмисленість етичного бачення світу – усвідомлений емоційний відгук на 
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етичні явища, переживання етичних критеріїв добра та зла, індивідуальна 

семантика морально-етичних категорій. Розвиток етичної свідомості носить 

індивідуальний характер, зумовлений самим суб’єктом, який піддає сумніву 

засвоєні моральні уявлення та встановлені норми, на основі рефлексії приймає 

власну етико-моральну систему та здійснює моральну оцінку вчинків і явищ 

дійсності. 

3. За результатами емпіричного дослідження компонента «значення» 

встановлено, що моральні судження студентської молоді, зазвичай, 

здійснюються на конвенціональному та постконвенціональному рівнях, 

причому з мірою дорослішання та оволодіння професією у студентів зростає 

загальний рівень морального розвитку, що позначається у переході від 

гедоністичної та рольової стадій морального розвитку до нормативної та 

раціонально-релятивістської стадій. За результатами дослідження компонента 

«смисли» встановлено, що низький рівень совісності та морально-етичної 

відповідальності зростають, починаючи з третього курсу навчання у ЗВО. 

Динаміка більшості показників термінальних (доброти, гуманізму, альтруїзму, 

совісті, справедливості, толерантності, благородства, честі, поваги та 

моральності) та інструментальних (ввічливості, чесності, порядності, 

совісності, відданості, витривалості, обов’язковості, принциповості, щирості, 

безкорисності) є стрибкоподібною, нелінійною, характеризується зниженням на 

третьому курсі. Порівняльний аналіз компонента «чуттєва тканина» у студентів 

різних курсів за результатами дослідження семантичного простору морально-

етичних категорій добра, вірності, обов’язку, гідності, відповідальності, правди, 

совісті та справедливості дозволив зробити висновок, що процес вироблення 

власних моральних принципів відбувається у студентів дуже повільно, а деякі 

моральні норми і категорії не набувають для них реального особистісного 

смислу. 

4. Визначено низку психологічних чинників розвитку етичної свідомості 

особистості студентів. Одним з найбільш істотних факторів розвиненості 

етичної свідомості є ясність Я-концепції, яка виражена в показниках розвитку 

Его-ідентичності і позитивно позначається на рівні совісності, морально-

етичної відповідальності та моральних суджень  та категорій, а також цінностях 

доброти, альтруїзму, совісті, великодушності, співчуття, моральності, поваги, 

ввічливості, чесності, порядності, поблажливості, скромності, поважності, 

совісності, відповідальності, душевності, вдячності, лагідності, щирості. Висока 

міра розвитку потреби в самоактуалізації характеризуються у студентів 

найвищими показниками цінностей справедливості, співчуття, честі, поваги, 

поблажливості, скромності, вдячності, відданості, совісності, морально-етичної 

відповідальності та моральних категорій. Рефлексивність позитивно 

позначається на етичній свідомості студентів, оскільки студенти з 

домінуванням системної рефлексії, які здатні адекватно оцінювати ситуацію та 

себе, характеризуються найвищими показниками совісності, морально-етичної 

відповідальності, спрямованості на добро, моральних суджень, цінностей 

доброти, справедливості, великодушності, співчуття, честі, поваги, 

моральності, ввічливості, поблажливості, скромності, відповідальності, 



 18 

вдячності, відданості, лагідності, натомість студенти з домінуванням 

квазірефлексії та інтроспекції мають нижчі показники розвитку етичності 

свідомості. Високий рівень прагнення до автономності обумовлює високу 

совісність, морально-етичну відповідальність, розвиненість моральних 

суджень, цінностей доброти, гуманізму, великодушності, співчуття, честі, 

поваги, ввічливості, поблажливості, скромності, поважності, лагідності, 

щирості. Тип відповідальності характеризує у студентів різний рівень розвитку 

етичної свідомості: студенти з етичною та нормативною відповідальністю 

характеризуються вищими показниками совісності, морально-етичної 

відповідальності, моральних суджень, цінностей доброти, альтруїзму, 

співчуття, благородства, поваги, моральності, ввічливості, скромності, 

совісності, лагідності, витривалості. Визначено, що розвиненість таких 

параметрів саморегуляції, як моделювання та оцінка результату обумовлюють 

вищий рівень спрямованості на добро та духовні цінності. 

5. Ефективною щодо розвитку етичної свідомості студентської молоді є 

розроблена авторська програма на основі особистісно-орієнтованого підходу, 

структурну, змістовну й організаційну цілісність якої забезпечує комплекс 

просвітницьких, розвивальних та консультаційних заходів, яка в якості 

фасилітуючого фактору актуалізації та розгортання позитивного впливу 

психологічних чинників розвитку етичної свідомості студентської молоді 

враховує інтенсифікацію моральної, особистісної та етичної рефлексії, 

активізацію потреб в автономності та самоактуалізації, розвиток ясності Я-

концепції, відповідальності та саморегуляції. Залучення студентів до 

розвивальних впливів програми спричинило істотно позитивну динаміку 

моральних суджень, морально-етичної відповідальності, совісності та 

спрямованості на добро. 

Отримані дані не вичерпують усіх аспектів досліджуваної проблеми. 

Перспективними надалі вбачаються дослідження, які стосуються вивчення 

специфіки розвитку етичної свідомості різних вікових груп; розробка 

психодіагностичного інструментарію дослідження етичної свідомості. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Шипко М.В. Психологічні чинники розвитку етичної свідомості 

студентської молоді. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України, 

Харків, 2020. 

У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методологічний аналіз 

психологічного змісту та вікової динаміки етичної свідомості студентів. 

Концептуалізовано зміст поняття «етична свідомість». За результатами 

емпіричного дослідження визначено позитивну динаміку етичної свідомості у 

студентів під час професіоналізації. Виявлено позитивний вплив ясності Я-

концепції, прагнення до автономії, потреби в самоактуалізації, рефлексивності, 

саморегуляції та відповідальності на рівень розвитку етичної свідомості у 

студентів. 

Розроблено та апробовано розвивальну програму, метою якої є 

підвищення загального рівня етичної свідомості через розвиток її 

психологічних чинників. Ефективність програми доведено позитивною 

динамікою показників етичної свідомості. 

Ключові слова: етична свідомість, студентський вік, морально-етична 

відповідальність, моральні судження, прагнення до автономії, потреба в 

самоактуалізації, ясність Я-концепції, рефлексивність, саморегуляція, етична 

відповідальність, розвивальна програма. 
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SUMMARY 

 

Shypko M.V. Psychological factors of development of ethical 

consciousness of student's youth. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript. 

Disseration for a Candidate of Psychological Sciences Degree, specialty 

19.00.07 «Pedagogical and Age Psychology» (053 – Psychology). – H.S. Skovoroda 

Kharkiv National Pedagogical University of Ministry of education and science of 

Ukraine, Kharkiv, 2020. 

In the dissertation research the theoretical and methodological analysis under 

psychological content of students’ ethical consciousness has been carried out. Ethical 

consciousness of student youth can be defined as a dynamic mental education filled 

with moral meanings, dictated by the specifics of individual ethics and morality, as 

well as the social situation of student age - the need for self-actualization, the need to 

adopt their own ethical and moral system. 

It has been determined that moral judgments of student youth are usually 

carried out at the conventional and postconventional levels, and as students grow 

older and master the profession, the general level of moral development increases, 

which affects the transition from hedonistic and role stages of moral development to 

normative and rational-relativistic stages. The low level of ethical conscientiousness 

and moral and ethical responsibility is growing, starting from the third year of study 

at university. Dynamics of most indicators of terminal (kindness, humanism, 

altruism, conscience, justice, tolerance, nobility, honor, respect and morality) and 

instrumental (politeness, honesty, decency, conscientiousness, devotion, endurance, 

obligation, principledness, sincerity, uselessness) is abrupt, nonlinear, characterized 

by a decrease in the third year. According to the study of the semantic space of moral 

and ethical categories of goodness, fidelity, duty, dignity, responsibility, truth, 

conscience and justice, we concluded that the process of developing their own moral 

principles is very slow in students, and some moral norms and categories are not 

acquire for them a real personal meaning. 

A number of psychological factors of development of ethical consciousness of 

students' personality are determined. One of the most important factors in the 

development of ethical consciousness is the clarity of self-concept, which is 

expressed in the development of Ego-identity and has a positive effect on the level of 

conscientiousness, moral and ethical responsibility and moral judgments and 

categories, as well as values of kindness, altruism, conscience, generosity, 

compassion, morality, respect, courtesy, honesty, decency, indulgence, modesty, 

respect, conscientiousness, responsibility, sincerity, gratitude, meekness, sincerity. 

The high degree of development of the need for self-actualization is characterized by 

the highest values of values of justice, compassion, honor, respect, indulgence, 

modesty, gratitude, devotion, conscientiousness, moral and ethical responsibility and 

moral categories. Reflexivity has a positive effect on the ethical consciousness of 

students, as students of the dominance of systemic reflection, who are able to 

adequately assess the situation and themselves, are characterized by the highest 

indicators of conscientiousness, moral and ethical responsibility, goodwill, moral 
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judgments, values of kindness, justice, generosity, compassion, respect, morality, 

politeness, indulgence, modesty, responsibility, gratitude, devotion, meekness, while 

students with a dominance of quasi-reflection and introspection have lower rates of 

ethics of consciousness. The high level of desire for autonomy leads to high 

conscientiousness, moral and ethical responsibility, development of moral judgments, 

values of kindness, humanism, generosity, compassion, honor, respect, politeness, 

indulgence, modesty, respect, meekness, sincerity. The type of responsibility 

characterizes the different level of development of ethical consciousness in students: 

students with ethical and normative responsibility are characterized by higher 

indicators of conscientiousness, moral and ethical responsibility, moral judgments, 

values of kindness, altruism, compassion, nobility, respect, morality, politeness, 

modesty, conscientiousness, gentleness, endurance. It is determined that the 

development of such parameters of self-regulation as modeling and evaluation of the 

result determine a higher level of focus on good and spiritual values. 

The developmental program has been developed and tested with the aim of 

increasing the overall level of ethical consciousness. The involvement of senior 

students in the developmental and corrective effects of the program has significantly 

contributed positive dynamics of ethical consciousness. 

Key words: ethical consciousness, student age, moral and ethical 

responsibility, moral judgments, the desire for autonomy, the need for self-

actualization, clarity of self-concept, reflexivity, self-regulation, ethical 

responsibility, development program. 
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