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АНОТАЦІЯ 

 Шипко М.В. Психологічні чинники розвитку етичної свідомості 

студентської молоді. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» (053 – 

Психологія). – Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди, Харків, 2020.  

 

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. Актуальність даної теми 

обумовлена недостатньою мірою вивченості психологічних чинників 

розвитку етичної свідомості у студентської молоді. 

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та експериментальне 

дослідження психологічних чинників розвитку етичної свідомості 

студентської молоді. 

Визначено наукову новизну та теоретичну значущість наукової праці, 

які полягають у тому, що: 

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; 
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- 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 у 

самоактуалізації, потребою у 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. 

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 
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моралі. У студентському віці, коли відбувається остаточне оформлення 

морально-етичних якостей та рефлексивних умінь особистості, етична 

свідомість характеризується домінантністю, а студентський вік може 

вважатися сензитивним періодом для розвитку етичної свідомості. 

У роботі подано визначення етичної свідомості студентської молоді як 

динамічного психічного утворення, наповненого моральними значеннями, 

смислами та чуттєвим змістом, що диктуються специфікою індивідуальної 

етичності та моральності, а також особливостями соціальної ситуації 

розвитку особистості студентського віку – потребою у 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 паттернів і правил поведінки, соціальних 

норм, тобто розвиненість моральних суджень. «Смисли» знаходять своє 

втілення у 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 

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 та явищ дійсності. 

За результатами емпіричного дослідження компоненту «значення» 

встановлено, що моральні судження студентської молоді, зазвичай, 
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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 

компоненту «смисли» встановлено, що низький рівень совісності та 

морально-етичної відповідальності зростають, починаючи з третього курсу 

навчання у вищій школі. 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 компоненту «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. 

У ході констатувального експерименту було доведено, що одним з 

найбільш істотних факторів розвиненості етичної свідомості є ясність Я-

концепції, яка виражена у 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 у самоактуалізації характеризуються у студентів 
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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, 

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. 

Розроблено програму психологічного супроводу розвитку етичної 

свідомості. 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 
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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. 

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

відповідальність, моральні судження, прагнення до автономії, потреба у 

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

відповідальність, розвивальна програма. 

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. 

 

The dissertation research presents a theoretical generalization and offers a 

practical solution to the scientific problem of the development of ethical 

consciousness of student youth, which is manifested in the definition of the 

theoretical foundations of this problem; identifying the features of the 

manifestation of ethical consciousness in the personality of the student age; 

establishing psychological factors of its development; substantiation, development 

and approbation of the psychological and pedagogical program of development of 

ethical consciousness of student's youth by actualization of the certain 

psychological factors. The relevance of this topic is due to insufficient study of 

psychological factors in the development of ethical consciousness in student youth. 
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The purpose of the research is theoretical substantiation and experimental research 

of psychological factors of development of ethical consciousness of student's 

youth. 

The scientific novelty and theoretical significance of scientific work are 

determined, which consist in the fact that: 

At first: 

- theoretically substantiated and empirically verified the structure and 

criteria of development of ethical consciousness of students in the unity of its 

components: values expressed by moral norms and categories, meanings expressed 

by personal values, motives of moral behavior, goodwill, moral and ethical 

responsibility, and sensitive, which is characterized by the peculiarity of the 

perception of moral norms, events and actions; 

- shows the positive dynamics of ethical consciousness of students at the 

level of meanings and meanings due to the growing level of moral judgments, 

conscientiousness and moral and ethical responsibility; 

- identified psychological factors for the development of ethical 

consciousness of student youth, namely: the need for self-actualization, clarity of 

self-concept, reflexivity, the desire for autonomy, responsibility and self-

regulation; 

expanded understanding of: 

- self-regulation of the student's personality through the identification of the 

influence of its types on the development of ethical consciousness; 

- terminal and instrumental spiritual values through the characteristics of 

their age dynamics in the semantic component of the ethical consciousness of 

students; 

- ethical consciousness as a dynamic mental formation filled with moral 

meanings, meanings and sensory content, 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 
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received further development: 

- the possibility of psychosemantic differential in the study of ethical 

consciousness of the individual at the level of sensory tissue; 

- means of psychological support for the development of ethical 

consciousness of student youth through the creation of a program aimed at 

updating its psychological factors. 

Interdisciplinary theoretical analysis of the concepts of "ethics" and 

"morality" allows us to define ethical consciousness as a form of individual 

consciousness that characterizes the process of comprehension of morality by the 

individual, his reflection on moral and social norms. Ethical consciousness is a 

reflection of social life and is formed in the process of interaction of the individual 

with the socio-cultural environment, while acting as a subjective side of morality. 

In late adolescence and early adulthood, when moral and ethical qualities and 

reflective skills of the individual are formed, ethical consciousness is characterized 

by dominance, and student age can be considered a sensitive period for the 

development of ethical consciousness. 

The paper presents the definition of ethical consciousness of student youth 

as a dynamic mental education filled with moral meanings, meanings and sensory 

content, 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. moral system. Ethical "meanings" are represented by moral 

norms and categories, the criterion of their development is the assimilation of 

moral norms and categories, ie the mastery of the individual in the process of 

ontogenesis of the rules, principles, traditions established in society; observance of 

implicit patterns and rules of conduct, social norms, ie the development of moral 

judgments. "Meanings" are embodied in moral and spiritual values, motives for 

moral behavior, are the subjectivity of the moral system, the formation of 

responsibility for compliance with social and moral norms, the focus on good and 

the denial of evil. "Sensual tissue" is characterized by the peculiarities of 



10 

 

perception of moral norms, events and actions, its criterion is the meaningfulness 

of the ethical vision of the world - a conscious emotional response to ethical 

phenomena, experiencing ethical criteria of good and evil, individual semantics of 

moral and ethical categories. The development of ethical consciousness is 

individual, due to the subject himself, who questions the learned moral ideas and 

established norms, on the basis of reflection adopts its own ethical and moral 

system and makes a moral assessment of the actions and phenomena of reality. 

An empirical study of the "meaning" component shows that moral 

judgments of student youth are usually made 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 the normative and rational-

relativistic stages. According to the results of the research of the "meanings" 

component, it has been established that the low level of conscientiousness and 

moral and ethical responsibility increases starting from the third year of higher 

education. 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. A comparative analysis of the 

"sensory tissue" component in students of different courses based on the results of 

the study of the semantic space of moral and ethical categories of goodness, 

fidelity, duty, dignity, responsibility, truth, conscience and justice allowed us to 

conclude that students develop their own moral principles. very slowly, and some 

moral norms and categories do not acquire a real personal meaning for them. 

During the observational experiment it was proved that one of the most important 

factors in the development of ethical consciousness is the clarity of self-concept, 

which is expressed in indicators of ego-identity and has a positive effect on the 

level of conscientiousness, moral and ethical responsibility and moral judgments 
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and categories. 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 indicators 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 with a 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 

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 program of psychological support of development of ethical 

consciousness is developed. The author's program is developed on the basis of 

personality-oriented approach, structural, substantive and organizational integrity 

of which provides a set of educational, developmental and consulting activities, 
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which as a facilitating factor of actualization and development of positive influence 

of psychological factors of ethical consciousness of student youth takes into 

account intensification of moral and personal personality. reflection, activation of 

needs for autonomy and self-actualization, development of clarity of self-concept, 

responsibility and self-regulation. Involving students in the developmental 

influences of the program led to a significantly positive dynamics of moral 

judgments, moral and ethical responsibility, conscientiousness and goodwill. 

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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ВСТУП 

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. Впровадження 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 феномену висвітлено у 

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 у 

процесі діяльності цілепокладання; Г.О. Баллом із раціогуманістичних 

позицій проаналізовано взаємодію добра і зла у 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 
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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: 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 
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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 

загально-психологічні 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; 
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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; 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); 
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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 ім. О. 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: 

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 
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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 у 

самоактуалізації, потребою у 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 у 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. 



24 

 

Практичне значення одержаних результатів теоретичного та 

експериментального дослідження полягає у розробці засобів психологічного 

впливу з метою розвитку моральності та етичної свідомості. Урахування 

результатів дослідження у 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. 

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); 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-
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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 впроваджено 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. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТИЧНОЇ 

СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

1.1.  Теоретичний аналіз понять «етика» та «мораль» в 

історичному поступі науки 

 

Розвиток етичної свідомості – важлива соціальна і психолого-

педагогічна проблема, вирішення якої зачіпає нагальні питання сучасного 

суспільства і освіти, які прагнуть до творення та заохочення добра, щоб 

«добро в собі і для себе» [68, с. 303] ставало «добром в собі і для себе» 

оточуючих. 

Вивчення проблеми розвитку етичної свідомості доцільно почати з 

прояснення термінології, адже поняття «етика» і «мораль» близькі за 

змістом, взаємозамінні та нерідко взаємодоповнювані, як, наприклад, в 

ідеологічному словосполученні «морально-етичний». Разом із цим, в 

науковому контексті необхідність в ясному розмежуванні етики і моралі 

обумовлена не тільки загальною настановою теоретичної свідомості на 

надання ключовим термінам більш точного та індивідуального значення, але 

й тим, що дифузність смислових границь між цими термінами приховує за 

собою низку невирішених методологічних проблем, які відбиваються на всій 

конкретній проблематиці відповідної сфери досліджень. 

Широка синонімія етики і моралі має історичні причини, адже у цих 

термінів – греко-латинське коріння: латинське слово moralis є калькою з 

грецького прикметника «етичний». Проте існувала вельми істотна 

відмінність в змісті і способі вживання розглянутих термінів − «етика» і 

«мораль» відображали різні сторони області людського буття, позначені у 

греків і латинян як «ethos» і «mores» і яка українською мовою найближче 

передається словами «звичаї», «характери», «вдача», «спільне житло».  
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Перед детальним аналізом понять «етика» та «мораль» узагальнемо 

філософські традиції трактування цих понять. Російський філософ 

А.А. Гусейнов зауважує, що в розумінні моралі та етики існували дві 

найважливіші концепції, які одночасно знаменують собою дві найважливіші 

епохи в історії науки [73]. Одна пов’язана з ім’ям Арістотеля і є 

парадигмальною для Античності та Середньовіччя, інша − з ім’ям І. Канта і є 

парадигмальною для Нового часу. 

Етика в розумінні Арістотеля спрямована на усвідомлення головних 

цілей життєдіяльності людини, розв’язання проблеми взаємин особистості та 

суспільства, а етичне виховання полягає у встановленні середини між 

крайнощами в пристрастях і емоціях, так, наприклад, мужність − це середина 

між боягузтвом і «шаленою відвагою» [10; 96]. Епікурейці розглядали етику 

як можливість позбавлення від страждань і встановлення внутрішньої 

рівноваги душі, причому людина знаходить в собі самій джерела моральних 

цінностей, а доброчесність − не самоцінність, а необхідний засіб для щастя 

[221]. Середньовічна етична рефлексія на перший план виводила ідею Бога 

як морального абсолюту, а етична концепція ґрунтувалася на любові до Бога 

і любові до ближнього [221]: так, Августин Блаженний вважав Бога як єдине 

джерело і критерій етичності, проте П. Абеляр відстоював роль розуму і 

внутрішньої переконаності в етичному бутті людини, вважав совість вищим 

моральним критерієм, а Ф. Аквінський намагався синтезувати мораль і 

релігію, спираючись на етику Арістотеля [9]. Натомість, етична думка 

Нового часу вважала Розум універсальним засобом утвердження 

суверенності морального суб’єкта: Р. Декарт, Т. Гоббс, Б. Спіноза прагнули 

надати етиці статус суворої наукової теорії на засадах точних й природничих 

наук, показали значимість пізнання як основи свободи й етичного 

вдосконалення особистості [73]. 

Напротивагу Арістотелевій парадигмі, етична теорія І. Канта 

узагальнила моральну ситуацію суспільства, в якому відносини людей 
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придбали «речовий характер», де життєздатність соціуму не залежала від 

власне моральних якостей і рішень індивідів, а суспільно релевантна 

поведінка яких гарантувалася інституційними нормами. І. Кант розумів під 

мораллю закон, що володіє абсолютною необхідністю. Таким є тільки чиста 

(добра) воля, яка дана у формі безумовного боргу, категоричного імперативу. 

Моральний простір індивідуально-відповідальної поведінки збігається з 

автономією волі − із загальнозначущим законом, який розумна воля задає 

самій собі [99]. Слідом за І. Кантом, Г.В.Ф. Гегель, підкреслюючи 

своєрідність особистісного та соціального буття моралі, висловив ідею про 

обов’язкову реалізацію внутрішньої моральної переконаності в діях, 

поставив проблему інтеріоризації моральної необхідності, стверджуючи, що 

моральний обов’язок суб’єкта полягає в тому, щоб мати розуміння добра, 

зробити його своїм наміром і здійснювати в діяльності [220].  

Узагальнюючи наведені філософські етичні концепції можна зробити 

висновок, що під «етикою» з моменту її заснування Арістотелем розумілася 

особлива, раціонально-рефлексивна, ціннісно-орієнтована розумова 

діяльність всередині і з приводу наявного «етосу»; при цьому 

використовувалися оціночні дихотомії типу «хороше − погане», «доброчесне 

− порочне», «справедливе − несправедливе» тощо. «Мораль» споконвічно 

також асоціювалася з нормами, оцінками, принципами, максимами, 

вираженими в зазначених поняттях. Однак для «моралі» ці специфічні норми, 

що сформувалися в структурі етосу і регулювали певною мірою людську 

поведінку, становили саме її сутність. Так, в найзагальнішому плані мораль 

можна визначити як практично-оцінний спосіб ставлення людини до 

дійсності, який регулює поведінку людей з точки зору принципового 

протиставлення добра і зла [226]. 

Слід зазначити, що перше розізнення понять етики і моралі було 

пов’язано з розмежуванням дисциплінарно оформлених життєвих учінь 

(етика) та сукупності особливих регулятивних норм і принципів, які 
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становлять зміст етичних учінь, що склалися і функціонували в реальних 

соціумах (мораль) [141]. 

Традиційне співвідношення етики і моралі в їх історичній динаміці 

загалом інтерпретують двома прямо протилежними способами, залежно від 

прийнятої методологічної установки: або етика є складовим елементом 

сукупної моральної свідомості, її вищим, раціональним шаром 

(самосвідомість моралі), − або мораль є «предметом» етичних вишукувань, 

тоюто етика є «теорією моралі» [73]. Та обставина, що історично етика 

включає в себе зазначені дві частини, знаходить втілення у сучасних 

філософських визначеннях етики, які фіксують її подвійний статус [74]. 

Отже, в етиці гармонійно поєднані ціннісна (моральна) позиція з 

когнітивною складовою − теоретичним поясненням феномена моралі. 

Деякі автори стверджують, що етика є ширшим поняттям, ніє мораль, і 

включає чимало того, чого немає в моралі [276; 281; 302]. У цьому сенсі 

етика є альтернативою по відношенню до моралі: вона не обмежується 

вузькими ознаками моралі, зберігаючи моральну проблематику. Сьогодні під 

«етикою» як і раніше розуміється проповідь і захист певних позитивних 

цінностей, що позначаються словами «добро», «обов’язок», «щастя», 

«любов»; поняття ж моралі звузилося, адже не все «добре» і «належне» має 

статус морально доброго і належного [96].  

П. Рікер вважав, що розрізнення моралі та етики виправдано і в 

особистісному, і в інституціональному плані [184, с. 30], встановивши 

відмінність між цілепокладанням і нормою, між позицією Арістотеля та 

І. Канта, П. Рікер вживав термін етика по відношенню до прагнення до 

досконалого життя (благого, доброчесного життя, реалізації свого життєвого 

плану), а «мораль» − до з’єднання цього прагнення з нормами (до сфери 

повинності) [192, с.205]. Обґрунтовуючи першість етики по відношенню до 

моралі, автор зазначає, що «мораль створює можливість лише для 

обмеженого, хоча й правомірного і навіть обов’язкового виконання етичного 
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наміру, і в цьому сенсі етика включає в себе мораль. <...> З точки зору етики, 

універсальність − це лише часткове вирішення, оскільки самооцінка більш 

фундаментальна, ніж самоповага» [192, с.206] і ціннісне відноситься до 

більш високого рівня, ніж нормативне. Етика (благо) веде до осягнення 

цілісного «я», встановлення зв’язку з іншими та поширення міжособистісних 

відносин на суспільні інститути, а легальність (норми), як система судження, 

надає законам логічної зв’язності та права на примус [192, с.236]. П. Рікер 

робить висновок, що мораль недостатньо етична в тому сенсі, що існують 

переконливі доводи для того, щоб представити її абстрактний характер як 

аргумент проти визнання необхідності норми, яка не бере до уваги 

особистостей [184, с.16; 194]. 

В психологічній літературі також представлено чималий досвід 

осмислення етики і моралі. Проаналізуємо, як розглядаються поняття етики і 

моралі в рамках основних психологічних шкіл. 

У психоаналізі підкреслюється негативна сторона впливу моралі на 

особистість. Так, мораль у поданні З. Фрейда – це, насамперед, мораль 

стриманості. Позитивний внесок моральності в систему культурних 

цінностей суспільства визнається недостатнім для зміни спочатку дикої і 

варварської природи людини. Супер-Его (складається з совісті та Его-ідеалу) 

як структурна частина особистості, за 3. Фрейдом, являє інтерналізовану 

версію суспільних норм і стандартів поведінки – етичну свідомість, − яку 

діти набувають завдяки взаємодії зі значущим дорослим. Его-ідеал являє 

собою заохочувальний аспект Супер-Его, який формується батьківськими 

схваленнями і цінностями, сприяючи встановленню у індивідуума високих 

особистих стандартів. Супер-Его, а отже й етична свідомість, вважається 

повністю сформованим, коли батьківський контроль заміняється 

самоконтролем [243]. 

К.Г. Юнг сформулював принцип вродженого індивідуалізму, який 

змушує особистість дотримуватися моральних поглядів, що узгоджуються з її 
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індивідуальністю. Рівновага між несвідомими потягами і свідомим 

встановлюється на основі принципу самості, заперечення якого − аморально, 

адже самість є унікальним потенціалом людського існування [271]. 

Взагалі, представники класичного психоаналізу залишали мало 

можливостей для морального вдосконалення та етичного розвитку людини, 

припускаючи, що особистість та її моральна й етична свідомість формуються 

в перші п’ять років життя і надалі істотно не змінюються [1; 36]. 

Етичне вчення неофрейдизму визнало «соціальний характер» 

особистості, вважаючи, що невротичні симптоми можуть виникати в індивіда 

на основі невирішених моральних (соціальних, культурних) конфліктів 

(К. Хорні [249], Г.С. Салліван [201], Е. Фромм [244]). Зокрема, Е. Фромм 

розробляв принципи «гуманістично-об’єктивної етики», вважаючи, що добро 

є твердженням життя, розгортанням людських здібностей до пізнання, праці і 

любові, чеснота − відповідальністю за людське існування, зло − 

безвідповідальністю людини по відношенню до самої себе [245]. 

Взагалі, теоретики неофрейдизму виділили два види етики: «загальну», 

яка охоплює норми поведінки, переслідує мету всебічного розвитку 

особистості, та відноситься до будь-якої культури; «Соціально-іманентну», 

що ґрунтується на нормах поведінки, необхідних для функціонування та 

успіху конкретного суспільства і людей, що живуть у ньому [209, с.208]. 

У біхевіоризмі, на відміну від психоаналізу, стверджується, що природа 

людини − в її руках; ґрунтуючись на вроджених моральних якостях дітей і 

правильній стимуляції поведінки, можна навчити їх істині і добру, сприяти 

бажанню бути справедливим і благородним. Якщо в психоаналізі мораль 

розуміється як утримання від негативних вчинків, то в біхевіоризмі − як 

заміщення негативних учинків позитивними. Моральність виростає зі звичок 

до дії, а єдиний спосіб забезпечити їх − тільки за допомогою самих дій. 

Взагалі, теорії навчання розглядали моральний розвиток як формування 

бажаних форм поведінки шляхом заохочення (винагороди) і гальмування 
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небажаних форм шляхом покарання [230; 235]. Дитина не може бути 

моральною чи аморальною, характер її вчинків залежить від підкріплень 

контролюючого середовища (дорослого) [301]. 

З точки зору А. Бандури, поведінку відповідно до моральних вимог та 

норм регулюють реакції самооцінки; поведінка посилюється через 

мотиваційну сферу спонуканнями, що саморегулюються. Рівень мимовільної 

мотивації суб’єкта залежить від типу і цінності спонукань і природи норм 

поведінки [20]. 

Загалом, в біхевіоральній традиції приділяється увага виключно 

моральному розвитку, яке зводиться до соціалізації маленьких дітей, 

розвитку просоціальної поведінки, формуванню соціальної компетентності. 

У руслі когнітивного підходу проведено найбільш широкі дослідження 

етика і моралі, зокрема морального розвитку особистості, який визначається 

як динамічний, поступальний процес. Так, в працях Ж. Піаже та Л. Колберга 

в фокусі уваги − моральні судження і моральне мислення як критерії рівня 

морального розвитку особистості. Когнітивний підхід запропонував 

періодизацію морального розвитку, що відповідає наступним критеріям: 

виділення якісно різних стадій мислення; інваріантний порядок стадій, 

всередині якого культурний фактор може лише прискорити або сповільнити 

розвиток, але не може змінити послідовність стадій; структурна цілісність 

стадій (один принцип мислення поширюється на всі проблемні ситуації); 

ієрархічна побудова, де вищі стадії − більш диференційовані та інтегровані, 

ніж нижчі; виникнення вищих стадій призводить до реінтеграції нижчих за 

рахунок підвищення рівня інтелектуального розвитку, звільнення від 

підпорядкування авторитетній особі, спілкування з однолітками [158; 288]. 

В дослідженнях послідовників Ж. Піаже та Л. Колберга, поряд із 

когнітивними компонентами морального розвитку, знайшли своє 

відображення й емоційно-мотиваційні: концепція просоціальної поведінки 

Н. Айзенберг [280], де фокусується увага на розвитку альтруїзму; емпатійний 
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підхід К. Гілліган [283], де основоположним є принцип турботи; теорія 

доменів соціальних норм Е. Туріеля, який вивчає ієрархію і зміст самих 

моральних норм і правил [303]. 

В діяльнісному підході проблема етики і моралі розглядалася у зв’язку 

з моральним розвитком дитини − процесом засвоєння нею моральних 

соціальних норм, зразків, еталонів, способів поведінки. Таке привласнення 

здійснюється в діяльності дитини через їх свідоме прийняття, переживання, 

переходу від інтерпсихічного до інтрапсихічного (Л.С. Виготський), набуття 

особистісних смислів для самої дитини (О.М. Леонтьєв), − тобто розвиток 

індивідуальної етики та моралі. Л.С. Виготський торкнувся проблеми 

«моральної дефективності» як недолік морального виховання індивіда, 

«випадіння» певних «мотивів цінності» [60]. 

Моральний розвиток розглядається як формування і становлення 

позитивних рис особистості в ході формування моральних дій, орієнтованих 

на зразок поведінки дорослого, як процес засвоєння заданих суспільством 

зразків поведінки в ході активної діяльності дитини та її спілкування з 

дорослими і однолітками, в результаті якого ці зразки стають внутрішніми 

регуляторами (мотивами) поведінки [38]. Моральна норма як кристалізація 

соціокультурного морального досвіду не тільки втілює імператив морального 

вчинку, але і дає його обґрунтування, в якому значення принципу 

справедливості або принципу турботи визначено історичним досвідом, 

громадською ціннісною свідомістю, сформованою практикою соціальної 

взаємодії або співробітництва, типом самої культури в діапазоні від 

колективістичного до індивідуалістичного полюса (С.М. Карпова, 

Л.Г. Лисюк [105]; Є.В. Субботський [222]; С.Г. Якобсон [273]). 

 Подані філософські та психологічні погляди на «етику» і «мораль» в 

історичному поступі науки дають можливість аналізу етико-морального 

простору буття, демонструючи різні грані і можливості для психологічного 

дослідження, дозволяють охопити всю багатогранність понять етики і моралі, 
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натомість аналіз віково-психологічних досліджень моральної сфери 

особистості − докласти ці загальні погляди на етику і мораль до конкретного, 

індивідуального онтогенезу.  

Водночас, аналіз філософської та психологічної літератури показав, що 

збережена в сучасній мові надмірна змістовна близькість понять «етика» і 

«мораль» призводить, з одного боку, до невиправданого звуження предмета 

етики, а з іншого − до настільки ж невиправданої розширювальним 

трактуванні моралі та розмивання її специфіки. Разом із цим, саме етико-

моральні предикати, пов’язані або з ідеєю блага, або з ідеєю зобов’язання, 

дозволяють виносити судження і оцінювати дії, що розглядаються як хороші 

чи погані, дозволені або заборонені [193,  с.102]. 

Аналіз понять також дозволив умовно розділити категорії етики та 

моралі на сфери індивідуального та суспільного. Так, мораль доцільно 

визначати як суспільний історичний феномен, що зумовлює регуляцію 

поведінки через встановлені норми та закони, чинні в певному суспільстві. 

Натомість, етика виражає осягнення індивідом встановлених норм моралі 

через призму власних переконань, індивідуальне розв’язання моральних 

дилем. Отже, моральна свідомість – це форма суспільної свідомості, яка 

характеризується всіма притаманними їй ознаками, ґрунтується на 

суспільних відносинах, соціальному бутті і носить об’єктивний характер. 

Термін «етична свідомість» позначає осягнення моралі особистістю, 

рефлексію моральних (соціальних) норм, та є формою індивідуальної 

свідомості. 

 У рамках нашого дисертаційного дослідження вивчається проблема 

етичної свідомості − однієї з форм індивідуальної свідомості особистості яка, 

у свою чергу, тісно взаємодіє з суспільною свідомістю − системою норм, 

традицій та поглядів, пануючих в певному суспільстві, в певних умовах 

громадського життя. Під індивідуальною свідомістю розуміється процес 

усвідомлення людиною явищ навколишнього світу і самого себе, виражених 
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в слові. При цьому свідомість, зокрема етична, − не лише відображення явищ 

навколишнього світу, не лише деяке знання, але й ставлення людини до них 

[119]. 

1.2. Психологічні підходи до вивчення етичної свідомості  

 

Розглядаючи теоретичні підходи до вивчення етичної свідомості 

необхідно наголосити, що це поняття не є широко вживаним в філософії та 

психології. У зв’язку з цим феномен, який за своєю сутністю можна 

розглядати як етичною свідомістю, позначається такими термінами, як 

«моральна свідомість», «моральна самосвідомість». Часто дослідниками 

вживаються такі поняття як «етичність» та «моральність» − абстрактні 

іменники до «етики» і «моралі». Відмінність між цими термінами полягає у 

тому, що етика та мораль, на відміну від етичності та моральності виступає 

як певна форма свідомості – сукупність усвідомлюваних людьми принципів, 

правил та норм поведінки в міжособистісних відносинах, пропонованих 

людині суспільством. Етичність та моральність найчастіше розуміють як 

утілення, дотримання цих принципів, правил і норм у реальній поведінці та 

стосунках людей [143]; як різні напрямки моральної мотивації, різні 

конфігурації совісті та шляхи самовдосконалення [99]; як психологічний 

феномен, що формується і функціонує у моральній діяльності та поведінці 

[48]. Нам імпонує позиція В.В. Знакова, згідно з якою етичність є 

характеристикою психологічної структури особистості, яка відчуває 

внутрішню потребу у виконанні моральних вимог, усвідомлює їх 

необхідність [87, с.156.]. 

Іноді у психологічній та філософській літературі можна зустріти термін 

«моральнісність» та утворений від нього прикметник «моральнісний». 

Моральнісність визначається як система ставлень до Бога, до людей, до себе, 

до справ, до навколишнього світу [123, с. 494]. Моральнісні ставлення 

виражають позитивне прийняття, увагу, доброзичливість до тих, на кого вони 
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спрямовані, й визначають гармонійний характер особистості й духовно-

моральну саморегуляцію – здатність управляти своїми емоціями і діями, 

керуючись духовно-моральними імперативами: збереження миру, любові, 

взаємоповаги. Гармонійне характероутворення відбувається в процесі 

духовно-морального розвитку особистості. Можна побачити, що терміни 

«моральнісність» («моральнісний») та «етичність» («етичний») несуть 

однакове смислове навантаження, а отже можуть вважатися синонімічними. 

У нашому дослідженні ми використовуємо терміни «етичність» та «етичний» 

як більш вживані та загальновизнані у науковому лексиконі. 

Із плином часу вивчення етичної свідомості набуває дедалі більшої 

актуальності. Роботи дослідників у рамках філософії та психології вивчають 

широке коло явищ, оскільки феномен етичної свідомості виявляється 

відбиттям соціальної реальності, формується у взаємодії особистості з 

соціально-культурним середовищем, виступає суб’єктивною стороною 

моралі, відбиває самовизначення в загальному універсумі буття [218].  

На думку О.І. Титаренка та П.А. Ландесман етична свідомість є 

цілісністю, де все взаємопов’язано і кожен елемент отримує сенс лише в 

особливому зв’язку з іншими елементами; центральним елементом етичної 

свідомості автори вважають цінності і ціннісні орієнтації [227]. І.С. Коном 

було порівняно процеси інтерналізації соціальних норм в культурно-

історичному та індивідуальному-психологічному планах. У культурно-

історичному плані йдеться про еволюцію форм соціального контролю: 

наскільки узагальненими є ті норми, дотримання яких вимагає від своїх 

членів суспільство, наскільки велика самостійність індивіда в прийнятті 

відповідних рішень, чи є він активним суб’єктом або тільки виконавцем і яке 

значення надає певна культура внутрішній стороні поведінки. У 

індивідуально-психологічному плані мова йде про формування внутрішніх 

моральних «інстанцій» особистості, ступеню усвідомленості тих норм і 

принципів, яким індивід підпорядковує або з якими співвідносить свою 
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поведінку на різних етапах свого розвитку [113]. Ю.В. Согомонов 

досліджував становлення світоглядних уявлень; на його думку моральний 

конфлікт вирішується за допомогою етичного вибору особистості − вибору 

системи цінностей, певної лінії поведінки, окремого вчинку [211].  

Отже, етика та мораль визнаються складними соціальними явищами, 

які мають загально-людський і конкретно-історичний зміст, тому містять у 

собі цінності, що зумовлюють особливості духовного розвитку всього 

народу. Усі змістові компоненти моралі та етики обумовлюють цінності 

духовної культури, критерії оцінювання власної поведінки та поведінки 

інших людей, виступають у ролі ціннісно-смислового ядра культури соціуму 

загалом [163]. 

Здійснений аналіз психологічних концепцій етичної свідомості 

свідчить про наявність відмінностей у розумінні суті феномену етичної 

свідомості, а отже й у термінології та поясненні її структурної організації. 

Разом із цим, огляд підходів до проблеми визначення поняття свідомості дає 

змогу виділити основні ознаки, які відносно співпадають у різних авторів. 

Етична свідомість, як і свідомість загалом, характеризується 

зовнішньою або внутрішньою спрямованістю. Зовнішня спрямованість 

етичної свідомості передбачає «розчинення свідомості в наявному бутті» 

[208, с. 200.] («зовнішня рефлексія», «моральна рефлексія», «буденний рівень 

свідомості»). На рівні зовнішньої свідомості індивід оперує переважно 

емпірично сприйманими даностями і не може осягнути глибину і сутність 

тих чи інших явищ суспільного життя. Це рівень звичаїв, традицій, 

моральних норм, моральної рефлексії, моральної оцінки. Внутрішня 

спрямованість етичної свідомості полягає у «внутрішній рефлексії» 

(«теоретичний рівень свідомості»), тобто переживанні, оцінюванні подій та 

вчинків з позиції блага. Це теоретичний рівень етичної свідомості, що 

містить моральні поняття, спосіб освоєння світу, який відображає глобальні 

моральні проблеми. Внутрішня спрямованість етичної свідомості містить 
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етичну рефлексію, власні вироблені моральні цінності, які пов’язані з 

мотивами і потребами особистості, забезпечуючи спрямованість свідомості 

на досягнення вищих моральних цілей, оцінюючи події та вчинки на основі 

категорій добра і зла [208]. 

Етичній свідомості властива низка загальних функцій: 1) аксіологічна, 

що полягає в оцінюванні етико-моральних феноменів, виходячи з власних, 

вироблених на основі особистісної рефлексії, критеріїв, сприяє формуванню 

образу себе і образу світу; 2) світоглядна (гностична) функція є пізнанням 

етичних відносин між членами спільності; 3) регулятивна (практична, 

прагматична) полягає у самопрограмуванні та саморегуляції діяльності; 4) 

функція цілепокладання як прогнозування та проектування діяльності на 

основі попереднього досвіду; 5) цілепокладання як психологічна умова і 

початкова ланка розгортання діяльності, результатом якої є смисловий об’єкт 

культурного значення [255]. 

Більшість психологічних робот за проблематикою етичної свідомості 

присвячені розробці структурних моделей етичної свідомості, вивченню 

особливостей розвитку та функціонування етичної свідомості в окремих 

вікових категоріях [202; 217], а також вивченню окремих аспектів вказаного 

феномена [27; 90]. 

Розглянемо уявлення дослідників щодо структурної організації етичної 

свідомості. Так, А.А. Фурман структуру морально-етичної свідомості 

розглядає через сукупність цінностей (уявлення про добро, честь, 

справедливість), норм (моральні кодекси, інструкції, правила, еталони) та 

знань, які розкривають та обґрунтовують моральні орієнтири і норми 

поведінки. Дії-вибори між моральними і неморальними ціннісними 

уподобаннями суспільства визначають адекватність моральних позицій і 

суджень особистості [246, с.96.]. 

Структурні моделі етичної свідомості представлені у роботах 

російських вчених. Л.М. Антілогова приходить до висновку, що етична 
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свідомість, як інтегральне особистісне утворення, представлена емоційно-

чуттєвою, раціональною і вольовою сферами. Це утворення формується під 

впливом зовнішніх (соціокультурних) і внутрішніх (психічних) факторів і 

виявляється в поведінці, діяльності та відносинах людини з іншими людьми. 

Структурними елементами етичної свідомості є цінності і ціннісні орієнтації, 

пов’язані між собою не тільки у систему теоретичної етичної свідомості, але і 

буденної завдяки рухливій границі між ними. Оцінки, норми та цінності 

складаються як стихійно (на рівні буденної свідомості), так і виробляються 

свідомо (на теоретичному рівні в систематичній і логічно доказовій формі). 

Розвиток етичної свідомості особистості забезпечується дієвістю таких 

психологічних механізмів, як альтруїзм, емпатія, ідентифікація, прийняття й 

освоєння ролей, адаптація та самооцінка [7]. 

Н.Г. Капустіна визначає етичну свідомість як специфічний вид 

соціального пізнання, спрямований на засвоєння ціннісних властивостей 

суспільних відносин з позицій блага. Етична свідомість є засобом вирішення 

морально-етичних ситуацій та проблем. Етичні знання, виступаючи 

переконаннями, входять у зміст моральних почуттів і уявлень, надають їм 

більш усвідомлений і дієвий характер. Формування етичної свідомості 

підпорядковується загальній закономірності явищ виховання − воно може 

формуватися цілеспрямовано або стихійно [100]. 

А.В. Бездухов, який займається проблемою формування етичної 

свідомості вчителя, вважає, що вона є певним ставленням в системі 

різноманітних відносин особистості до світу, оточуючих і до самого себе. 

Етична свідомість здатна «розпізнавати» явища і феномени моралі, вона бере 

участь у створенні програм моральної просвіти та етичної освіти учнів, 

піддає їх результати теоретичному осмисленню за критерієм добра. Етична 

свідомість робить об’єктом своїх роздумів не тільки саму себе 

(«рефлектуюча» етична свідомість), а й ставлення до норм і цінностей 

моралі, до педагогічної моралі, до моральності учня, до соціально-
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морального контексту життя суспільства, до морального світу в цілому 

(«рефлектуюча» етична свідомість, яка розуміє). Автор вказує, що 

призначення етичної свідомості полягає в двошаровій рефлексії, а саме: 

«рефлексії-в-саме-себе» і «рефлексії-в-інше» − за термінологією Г. Гегеля 

[67, с. 212], де перший шар є підставою, а другий шар − тим, який 

обґрунтовується. При цьому обидва шари рефлексії «відносяться взаємно 

один до одного» [25]. 

Крім того, система етичної свідомості містить етос, мораль, авторитет, 

моральна рефлексія, вчинок, переживання, етична рефлексія [203]. 

Отже, у зв’язку з тим, що етична свідомість виявляється 

розполюсованою на безумовну (етика) і обмежену, обумовлену наявними 

соціально-історичними умовами буття (мораль) – сторони, між ними 

виникають конфлікти. Глибина усвідомлення індивідом конфліктів між 

соціальною та індивідуальною мораллю − є одним з основних показників 

особистісного розвитку, а нормальне органічне їх розв’язання − першістю 

етики над мораллю [11; 193; 294]. 

Осмислення, усвідомлення моралі невід’ємно входить у процес 

визначення людиною власної етико-моральної позиції. На це побічно 

вказував Л.С. Виготський, який вважав свідомість головною умовою і 

засобом оволодіння собою: усвідомити означає певною мірою опанувати 

[58]. 

Етична свідомість розглядає не стільки причинну обумовленість явищ і 

вчинків, а скільки їх гідність та цінність. Етичність зумовлює вибір, який має 

бути здійснений не в силу неминучої необхідності, а в силу необхідності. 

Етична свідомість спрямовує вчинки лище по мірі відкриття можливості 

вільного вибору. Отже, проблематика етики переплятається із цінністю 

свободи, обумовлена вибором між варіантами дій та оточенням, ставленням 

до власних потреб та цінностей [122]. Ці обставини зумовлюють доцільність 

розгляду важливої проблеми зв’язку та співвідношення моралі та поведінки.  
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В.А. Малаховим виділено два підходи до розуміння моральної 

діяльності. Згідно з першим, діяльність є моральною у випадку, коли вона 

узгоджується з вимогами суспільства, нормами мораллю та цінностями, а 

відповідно до другого – моральною є лише така діяльність, яка ґрунтується 

на усвідомленому виборі її суб’єкта й має на меті активне утвердження 

певних моральних цінностей [143, с.277−278]. 

Структурним елементом моральної поведінки є моральний вчинок, 

представлений у вигляді дій, позицій, ставлень, вербальних та невербальних 

способів комунікативної діяльності. Моральний вчинок обумовлений 

розумінням людиною обов’язковості дотримання моральних норм, а й з 

глибоким усвідомленням їх необхідності для кожного й себе [46; 48]. 

Важко не погодитися з даними досліджень Л. Колберга, згідно з якими, 

обізнаність у моральних нормах і погодження з ними не є достатніми 

умовами високої моральності (етичності). Автором підкреслено, що 

самостійна робота людини, прийняття на себе відповідальності за справу і 

вироблення рішення є достатніми умовами формування моральних дій. 

Проте не всяка діяльність і професія забезпечують досягнення моральної 

зрілості особистості, адже головним чинником формування моральної 

свідомості та поведінки виступає моральний зміст роботи: наскільки вона 

робить необхідним прийняття моральної відповідальності за поведінку, свою 

та інших [289]. 

Л. Колберг виявив, що перехід від моральної свідомості до дії − 

багатоетапний. Він включає вироблення деонтичного судження (повинність), 

прийняття рішень, покладання на себе відповідальності за дію, свідомість 

боргу, его-контроль (або силу волі), інтерпретацію і оцінку моральної 

ситуації, вироблення вміння здійснювати адекватну моральну дію, 

протистояти спокусам, а також здатність відновлювати типову для 

особистості ієрархію цінностей [290]. З мірою зростання етико-морального 

розвитку, розширюється узгодженість свідомості з її діями [8]. 
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Мораль, виступаючи в якості абстрактних вимог, не реалізовується без 

суперечності з етосом і конкретним вчинком людини, який підлягає 

оцінюванню, пов’язаний із особистісною рефлексією суб’єкта й соціальною 

рефлексією. Етична свідомість актуалізується на етапі рефлексії вчинку (чи 

веде цей учинок до добра чи до зла). Повсякчас зіставляючи переживання та 

результати моральної рефлексії, індивід звертається до авторитету, яким і 

визначено легітимність моралі. Рефлексія взаємовідношент між авторитетом, 

існуючою мораллю та переживанням учинку уможливлює етичну рефлексію 

як досвіду інтерпретації цього відношення. Етична рефлексія опосередковує 

три складники: мораль, переживання вчинку і трактування авторитету, 

наслідком рефлексії яких є формулювання концепції етичних критеріїв добра 

та зла [234]. Отже, моральні уявлення і поведінка людей можуть 

розходитися. З етичної точки зору, деякі вчинки (обман, безвідповідальність, 

безпринципність) є моральними. Людина, яка порушує моральні норми, не 

розуміє, в чому полягає її моральний обов’язок перед людьми, при цьому 

може знаходити переконливі, на її думку, психологічні виправдання свого 

вчинку. Подібний вчинок, як стверджує В.В. Знаков, неможна вважати 

моральним, оскільки про він можливий лише у випадку, коли індивід 

усвідомлює провину і розкаюється за скоєне [80]. Отже, моральні орієнтири 

індивіда можуть містити не тільки позитивні, але і негативні з суспільної 

точки зору цінності. Б.С. Братусем зазначено, що маючи на увазі 

аморальність, часто мова йде не просто про заперечення особистістю моралі, 

а про чужу та збочену моральну позицію [50]. 

Узагальнюючи механізм роботи етичної свідомості, доцільно 

проаналізувати її структурно-функціональну модель, розроблену 

В.В. Турбан, що передбачає:  

- усвідомлення соціальних норм; 

- переживання суперечності соціальної норми щодо актуальної для 

особистості потреби; 
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- рефлексію соціальних, зокрема й моральних норм;  

- особистісну рефлексю (конкретизація уявлень про відповідність 

власної особистості одному з можливих значущих образів, якому надається 

ідеальний характер); 

- вибір Я (до рольової моделі) одного зі значущих образів ідеального Я 

і прийняття останнього в якості етичного обов’язку, у зв’язку з яким 

формується відповідна моральна система; 

- дію відповідно до прийнятої етико-моральної системи: етичного 

образу та моральних приписів; 

- усвідомлення соціального схвалення/несхвалення дії, здійснюваної 

відповідно до особистісно прийнятої етико-моральної системи [233]. 

Етична свідомість актуалізується особистістю за посередництва 

рефлексивних механізмів [232]. 

На сьогоднішній день не склалося єдиної думки щодо 

внутрішньоструктурного пояснення етичної свідомості, дослідники 

одностайні в тому, що єдність її структурних компонентів охоплює 

когнітивну, афективну та поведінкову сфери особистості. Так, когнітивна 

сфера етичної свідомості містить в собі моральні уявлення. Емоційний 

компонент виявляється позитивним чи негативним почуттям до об’єкта, 

емоційно-ціннісне ставлення до норм моралі, подій та вчинків, ставлення до 

себе, моральну самооцінку, оцінку міжособистісних відносин. Поведінковий 

компонент виявляється у готовності до певного способу дій, особистій 

відповідальності за поведінку. 

Слід зазначити, що основні характеристики та властивості свідомості в 

цілому, властиві і етичній свідомості, оскільки остання є її формою. З цього 

витікає, що структурна організація етичної свідомості загалом відтворює 

структурні компоненти свідомості. Ми погоджуємося з думкою 

Н.Ф. Шевченко, яка досліджуючи певні форми свідомості, дотримується 
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концепції О.М. Леонтьєва, за якої доцільно розглядати структуру свідомості 

у межах єдності трьох компонентів: значення, смислу та чуттєвої тканини.  

Ґрунтуючись на концептуальних положеннях Н.Ф. Шевченко, можна 

припустити, що структура етичної свідомості особистості представлена 

змістом, який відтворює особливості індивідуальної етичності та 

моральності, що включає значення (моральні норми й категорії); смисли 

(особистісні цінності, мотиви моральної поведінки, потреба в 

самоактуалізації); чуттєву тканину (особливості сприйняття норм моралі, 

подій та вчинків) [258, 260]. 

Етико-моральна проблематика виявляється досить цікавою й для 

зарубіжних науковців. Це проявляється у вивченні етичної свідомості з 

різних ракурсів. Так, Е. Амадо підкреслюється необхідність розвитку етичної 

свідомості учнів у процесі навчання та інтеграції у згоді з цим навчальних 

планів, при цьому моральне виховання має привертати увагу до людської 

гідності, сприяти переоцінці природного навколишнього середовища, 

виховувати повагу до всіх живих істот [275]. На думку ж І. Поллард 

цілеспрямоване етико-моральне виховання та освіта повинні починатись ще в 

дошкільному дитинстві [297]. Д. Перкінз, досліджуючи етичну свідомість 

споживачів, аналізує відносини між етичним споживанням і моральністю в 

сучасному контексті неолібералізму та розглядає етику як фетиш; автор 

стверджує, що гарантія того, що предмети споживання є етичними, зменшує 

ступінь психологічного неспокою окремих споживачів за соціальну та 

політичну відповідальність [296]. В. Валах, К. Аллен та С. Франклін 

досліджуючи роль свідомості у прийнятті вольових моральних рішень, 

вказують, що моральне пізнання підтримується загальними когнітивними 

процесами, а серед механізмів свідомості, які служать й для прийняття 

моральних рішень є ті, які інтегрують сприйняття і дії протягом декількох 

циклів, у тому числі внутрішнє моделювання відносин між агентом і його 

середовищем для формування очікувань подій і оцінка наслідків різних 
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варіантів певної дії [304]. Р. Мурхед та В. Хіншлі, вивчаючи етичну 

свідомість приватних та корпоративних юристів, приходять до висновку, що 

в обох випадках професійні етичні поняття керуються прагматичною логікою 

бізнесу, а професійна етика має мінімальний, поверхневий вплив на 

особистість юриста, аніж корисливий, комерційний прагматизм [295]. 

Незважаючи на нечисленність досліджень етичної свідомості, їх огляд 

дозволяє охопити багатогранність цього явища. В нашому дослідженні увагу 

сфокусовано на особливостях етичної свідомості студентської молоді, тобто 

на найбільш сприятливому періоді для розвитку етичних уявлень та побудові 

особистої моральної системи. 

Українськими науковцями етична проблематика представлена 

дослідженнями моральної свідомості та самосвідомості особистості різних 

вікових категорій. Перш за все зупинимося на співвідношенні понять 

«свідомість» та «самосвідомість». Загалом свідомість вистпає як здатність 

людини внутрішньо дистанціюватися від наявної дійсності і через її ідеальне 

відображення пізнавати, контролювати й прогнозувати процеси, які в ній 

відбуваються. Оскільки потреба в такому осягненні й контролі стосується і 

самої людини, яка має свідомість, вона стає об’єктом усвідомлення для самої 

себе. Тобто, самосвідомість – це є свідомість себе, передусім своєї ж власної 

свідомості, її смисловий центр.  

В контексті етичної проблематики самосвідомість можна визначити як 

процес самоусвідомлення та ціннісного ставлення до власного Я (уявлення 

особистості про себе, засновані на реальних та бажаних якостях та 

здатностях), який актуалізує нові рівні відкриття у самого себе моральних 

якостей і почуттів та піднімає особистість до осмисленого переживання 

власних дій як вільних і відповідальних вчинків [53]. 

Перехід зовнішньої вимоги (моральні приписи різної модальності) у 

структуру індивідуальної свідомості та самосвідомості відбувається завдяки 

набуття нею особистісного смислу. Засвоєння моральних принципів на 
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кожному віковому періоді залежить від загальних закономірностей генезису 

психіки та психічної саморегуляції [173]. 

 

1.3. Розвиток етичної свідомості в онтогенезі. 

 

Перейдемо до розгляду питання становлення етичної та моральної 

свідомості в онтогенезі. Становлення етичної свідомості в онтогенезі є 

стадіальним процесом, що залежить від ставлення до авторитету, історичних 

і соціально-психологічних чинників. Просоціальна поведінка онтогенетично 

починається в дошкільному дитинстві. Так, діти раннього віку демонструють 

емпатичне ставлення і первинне осмислення стандартів (на доопераційному 

етапі мислення це проявляється у вигляді природного інтересу), що задані 

дорослими [59, 60]. Все це є чинниками, що визначають подальший процес 

розвитку моральної та етичної свідомості, які розгортаються паралельно та 

зумовлюють один одного, проте не є тотожними [232]. 

 Велике визнання отримали концепції морального розвитку Ж. Піаже 

[180; 300] та Л. Колберга, які базуються на положенні, що моральність 

розвивається поступово, а кожна наступна ступень володіє структурою, яка з 

формальної точки зору знаходиться в стані більшої рівноваги, ніж структура 

попереднього ступеня. На «доконвенціональному» рівні розвитку (до 10 

років) послух дитини забезпечується страхом можливого покарання, 

очікуванням винагороди, моральні судження виявляються егоцентричними; 

на рівні «конвенціональної моралі» (10 − 13 років) − потребою в схваленні з 

боку значущих інших, соромом перед їх засудженням, відповідністю 

загальноприйнятим соціальним нормам; «автономний» 

(«постконвенціональний») рівень характеризується моральною зрілістю, 

глибоким усвідомленням моральних принципів, які стають особистісними 

переконаннями. Суб’єктивна відповідальність за власні вчинки з’являється 



47 

 

спочатку в моралі реального життя, в афективному моральному мисленні і 

тільки потім − в теоретичному мисленні. 

Згодом послідовники Л. Колберга ввели термін соціоморальної 

рефлексії, щоб звернути увагу на той факт, що морально зріла людина 

проникає крізь зовнішні (прагматичні), поверхневі міркування та робить 

висновки на основі міжособистісних відносин або суспільства [282]. 

Л.І. Божович, також досліджуючи онтогенетичний розвиток 

моральності, встановила, що усвідомлення школярами різних класів 

моральних властивостей особистості показує певну динаміку. Якщо в 

молодшому шкільному віці дитина орієнтується на зразки дорослих, то в 

підлітковому віці − вже на моральні ідеали. У молодшому віці ідеал виникає 

безпосередньо з почуття захоплення конкретною особистістю і, будучи 

прийнятий, цілком починає визначати моральну свідомість і поведінку 

школярів. Ідеал (конкретна людина) на цьому ступені вікового розвитку є 

певною мірою джерелом формування моральної свідомості дитини, він ніби 

складає фундамент, на основі якого згодом формується моральний світогляд 

− стійка, узагальнена система поглядів на мораль [37, 39]. 

В якості регуляторів і механізмів морального розвитку В.С. Мухіна 

розглядає соціальні еталони − пізнавально-емоційні узагальнення, що 

осягаються через спільне з дорослим розсудливе і емоційне спілкування 

[158]. 

Таким чином, сприйняттю моралі та засвоєнню групових норм передує 

попередній досвід розрізнення добра та зла, отриманий завдяки зв’язку зі 

значущим на певному віковому етапі для суб’єкта авторитетом. Людині від 

самого почату притаманне особистісне відношення до сторонніх (соціальних, 

моральних) норм. Ставлення до норми є опосередковане авторитетом 

(дорослим), з огляду на що соціальна норма від початку постає для дитини як 

стороння, є неінтеріоризованою як актуальна цінність. На різних вікових 
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етапах трапляється процес визначення та зміни авторитету, формуються 

етичні новоутворення [234]. 

Розглянемо дослідження вітчизняних авторів відповідно до вікових 

етапів становлення моральності в онтогенезі. Р.В. Павелківим досліджено 

розвиток моральної свідомості та самосвідомості в молодших школярів. За 

даними автора саме у цей віковий період відбувається становлення перших 

індивідуальних моральних позицій, які виявляються у бажанні активно 

відстоювати моральні принципи, при відсутності особистісного інтересу; 

висловленні критичних суджень на адресу дорослих при недотриманні ними 

моральних приписів; виникненні проявів критичного ставлення до їх 

поведінки; переході від первинних уявлень про екзистенційні категорії до 

усвідомлення людського життя як найвищої цінності. Окрім цього, саме у 

цей віковий період моральна свідомість та самосвідомість починають 

функціонування в якості цілісного конструкту, доповнюючись емоційними 

проявами [173]. 

І.С. Булах, вивчаючи психологічні засади особистісного зростання 

підлітків, надійшла висновку, що за своєю сутністю особистісне зростання 

суб’єкта ґрунтується на пізнанні нею власного «Я» як носія моральних 

цінностей.  

Специфіка особистісного зростання в період підліткового віку полягає 

у тому, що процеси самоусвідомлення, самоствердження й самореалізації 

особистості набувають нового якісного змісту. Підлітковому періоду 

властиве розширення смислових границь моральної свідомості, яка є засадою 

якісно нової рефлексивної субдомінанти – морально-духовної самосвідомості 

підлітка [55].  

Зміст моральної самосвідомості, за І.С. Булах, утворений структурними 

компонентами, яким притаманні такі характеристики: 
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- у когнітивному компоненті домінує моральна саморефлексія, в 

емоційному – нормативно-ціннісне самоставлення, у поведінковому – 

моральна саморегуляція; 

- зіткнення різних моральних мотивів (потреб, ціннісних орієнтацій, 

установок) та їх вибір, обумовлені смисловим навантаженням кожного; 

- психологічні прояви сорому, вини, совісті, честі, гідності та 

відповідальності як інтегративної особистісної якості виступають в якості її 

форм вираження. 

Отже, в період підлітковості самосвідомість виступає центральним 

структурним компонентом зростання особистості, а епіцентром феномену 

самосвідомості (джерелом її розвитку) стає усвідомлення власного 

нормативного «Я» [54]. 

М.Й. Боришевський також вивчав особливості самосвідомості 

підлітків, але основна увага в його дослідженнях концентрувалася довколо 

моральної саморегуляції. Важливою ознакою моральної саморегуляції є 

самоконтроль, що належить до числа універсальних властивостей свідомості 

й самосвідомості та виступає як обов’язкова умова адекватного психічного 

відображення особистістю свого внутрішнього світу і навколишньої 

об’єктивної дійсності. Провідною функцією самоконтролю є перевірка міри 

збігу між еталонами (моральними нормами, ідеалами, цінностями) та 

контрольованими складовими (цілями, мотивами) реалізованого морального 

вчинку. Самоконтроль дозволяє зважувати мотиви, що передують 

моральному вчинку, здійснювати вибір мотивів і цілей моральних дій, 

керувати процесом корекції залежно від міри узгодженості між ними. 

Неузгодженість у моральній самосвідомості особистості між мотивами і 

засобами досягнення цілей, реалізації конкретних моральних вчинків слугує 

тріггером коригування поведінки, спрямованої на гальмування, стримування 

неадекватних і небажаних моральних дій і повернення їх у нормативне русло 

[42; 43]. 
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Окрім цього, вчений констатує існування зв’язку морального і 

духовного. Моральність, на його думку, є головною складовою духовності, 

що дає можливість особистості осмислити сенс та мету власного життя, 

усвідомити свою неповторність, відповідальність за все, що робить, 

зрозуміти, що життя – це боротьба зі злом задля добра [48]. 

М.В. Савчин, також розвиваючи ідеї духовності, підкреслює, що 

особистісне зростання не зводиться лише до морального, що має об’єктивну 

природу та суб’єктивний вибір, воно одночасно включає й духовне, що несе 

загальнокультурний та індивідуальний творчий потенціал [200]. 

Моральна самосвідомість формується в ході розвитку особистості на 

основі пізнання оточуючого світу та побудови морально-соціальних 

відносин. Розвиток моральної самооцінки визначається здатністю людини до 

раціонального чуттєво-конкретного морального пізнання Я-іншого та 

ставлення до себе інших людей. Чим більше «кроків» власних дій може 

передбачити дитина і чим старанніше вона може порівняти різні їх варіанти, 

тим більш успішно вона буде контролювати фактичне вирішення моральних 

ситуацій [199]. 

З огляду на вищезазначені концепції можна дійти висновку, що 

свідомість виражає ставлення особистості до норм моралі, етосу та власну 

поведінку відповідно до прийнятої етико-моральної системи, а 

самосвідомість характеризує узагальнені уявлення суб’єкта про власну 

особистість через осмислення своїх думок, почуттів, якостей та поведінки в 

цілому. У зв’язку з цим можна сказати, що самосвідомість є певним рівнем 

етичної або моральної свідомості та відображає ступінь її зрілості. 

Повертаючись до питання співвідношення етичної та моральної 

свідомості, необхідно ще раз підкреслити індивідуальний характер першої та 

соціально-культурний − останньої. Принципи моральності мають всезагальне 

значення й розповсюджуються на всіх людей, фіксуючи в собі загальне та 
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основне, що складає культуру міжособистісних відношень та накладає 

відбиток у багатовіковому досвіді розвитку суспільства [34].  

Уявлення про мораль формуються в процесі осмислення правильної 

поведінки, що базується на ідеальному понятті обов’язку [200, с. 94]. Проте 

моральний вибір не має індивідуального характеру, оскільки моральні 

переконання та моральні якості особистості формуються в процесі 

виховання, активної участі в житті суспільства. Моральні переконання, як і 

моральна свідомість особистості загалом, зумовлені соціальною природою 

суспільства [45, с. 261]. 

Вікові зміни становлення етичної свідомості мають гетерохронний 

характер, тобто її різні параметри сягають власного максимуму й мінімуму в 

різні вікові періоди. У пізньому юнацькому віці і ранній зрілості, на які 

припадає період життєдіяльності студентської молоді, оформлюються 

морально-етичні якості та рефлексивні уміння особистості студента, а етична 

свідомість актуалізується, стає домінантною − світ сприймається особистістю 

як такий, що потребує турботи й поваги, ціннісного ставлення [234, с. 378, 

393]. 

Специфічну категорію молодих людей описаного вище віку складає 

студентська молодь, яка за характером діяльності, системою поглядів, 

ціннісних орієнтацій є дуже близькою до інтелігенції, спрямованість якої 

визначається продукуванням й розповсюдженням ціннісно-нормативних 

орієнтирів суспільства. Динамічність і організованість студентів робить 

привабливою цю групу для різного роду впливів на тлі демографічних та 

психологічних характеристик студентської спільноти[138; 148; 206]. 

Зважаючи на це, студентські роки можуть вважатися сензитивним періодом 

для розвитку етичної свідомості, коли молодь виходить на новий рівень 

відносин з суспільством, шукає своє місце в ньому. 

Оскільки ми говоримо про розвиток етичної свідомості студентської 

молоді, то необхідно враховувати особливості цієї соціально-вікової групи. 
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Передусім, коротко розглянемо основний зміст поняття «молодь», адже 

студентська молодь є частиною всієї молоді, та виділимо специфіку поняття 

«студентська молодь». 

І.С. Кон визначає молодь як соціально-демографічну групу, що 

відрізняється сукупністю вікових характеристик, особливостей соціального 

стану та обумовлених тими чи іншими соціально-психологічними 

властивостями. Молодь як певний період життєвого циклу біологічно 

універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов’язаний з нею соціальний 

статус і соціально-психологічні особливості характеризуються соціально-

історичною природою і залежать від суспільного устрою, культури та 

властивих певному суспільству закономірностей соціалізації [115]. 

І.М Іллінський розглядає молодь як явище конкретно-історичне, тому 

вважає, що число визначень молоді може дорівнювати числу конкретних 

суспільств. Водночас, в кожному суспільстві молоді люди вирішують одні й 

ті самі проблеми, зумовлені віком. Так, молодь тісно пов’язана з ідеєю 

залежності, адже ще не включена в процес виробництва (живе в «кредит»), не 

володіє самостійністю у прийнятті рішень, що стосуються особистого життя. 

Молоді люди вирішують проблеми етичного і духовного самовизначення, 

сфери трудової діяльності. Соціальний статус молоді в усіх конкретних 

суспільствах і в усі часи в головному однаковий: вона одночасно об’єкт і 

суб’єкт соціалізації, знаходить суб’єктність у міру самоідентифікації, 

самоусвідомлення власних інтересів, зростання своєї організованості.  

На думку вченого, молодь − це носій процесів, які розгорнуться на 

повну потужність в майбутньому, тому сучасне суспільство має відкрити 

молодь як виключно важливий фактор змін, як розповсюджувача нових ідей і 

програм, нової етики і моралі, нової парадигми життя [94, с.115; 95, с.4, 

с.208]. 

Перейдемо до питання визначення специфіки поняття «студентська 

молодь». Заслуга постановки проблеми студентства як особливої соціально-
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психологічної та вікової категорії відноситься до психологічної школи 

Б.Г. Ананьєва. Так, характерною особливістю студентської молоді виступає 

залученість до системи вищої освіти. Ця відносно однорідна за віком і 

соціальними характеристиками група включає людей, які цілеспрямовано та 

систематично оволодівають знаннями й професійними вміннями, зайняті, як 

передбачається, старанною навчальною працею. Студентський вік є 

особливим періодом розвитку особистості, коли відбувається виховання 

майбутнього фахівця, громадського діяча і громадянина, освоєння і 

консолідація багатьох соціальних функцій, формування професійної 

майстерності. Навчальна діяльність у виші виступає засобом переходу молоді 

до самостійного життя, а також засобом її самореалізації [3; 84; 138; 139]. 

Незважаючи на досить інтенсивні міждисциплінарні розвідки, у 

суспільних науках на сьогодні не існує єдиного підходу до визначення 

студентства, його місця в соціальній структурі суспільства, специфіці цієї 

групи молоді і навіть – у визначенні його соціального статусу. Так, 

С.В. Савченко, узагальнюючи відмінні погляди щодо цих питань, визначає 

студентство як одну з найпроблемніших соціальних груп, якій властиві 

динамічні внутрішні зміни та пов’язане з ними ускладнення взаємозв’язків і 

відносин у соціальній структурі суспільства. Це зумовлено мобільністю 

студентства за статевими, соціальними, віковими показниками; його 

відносною автономністю та підвищеною адаптивністю до соціально-

економічних і політичних змін у суспільстві, інституціональних та ціннісно-

нормативних актів; активною участю студентства в соціальних змінах; 

високим інтелектуальним потенціалом і відчуттям соціального альтруїзму, 

що забезпечує «соціальний ліфт» між різними групами; суперечливістю 

соціальної ролі студентства, що, з одного боку, виступає суб’єктом нової 

соціальної діяльності, з іншого, – є фактором соціальної стабільності, 

володіючи своєрідним привілеєм на майбутнє [198, с. 79]. 



54 

 

Соціальна функція студентства полягає у підготовці до виконання 

особливих професійних і культурно-етичних завдань, що зумовлено 

необхідністю відтворення соціальної структури суспільства і 

диференційованою підготовкою фахівців відповідно до суспільних потреб. 

Процес соціалізації студентства впливає не лише на систему вищої освіти, а й 

опосередковано – на розвиток усього суспільства [207; 238]. 

Оскільки належність до студентства визначається віковими критеріями, 

нижня межа яких встановлюється наявністю атестату про середню освіту, а 

верхня – традиційно не виходить за межі 30-річчя, то з огляду на соціальну 

функцію молоді та специфічну соціальну функцію студентства, використання 

поняття «студентська молодь» виявляється досить обґрунтованим [177]. 

Аналізуючи в психолого-педагогічній літературі дефініції поняття 

етичної свідомості студентської молоді можна визначити її 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 у самоактуалізації, потребою 

у прийнятті власної етико-моральної системи. 

 

1.4. Теоретичний аналіз структури етичної свідомості студентської 

молоді  

 

Обґрунтування психологічних чинників розвитку етичної свідомості 

студентської молоді доцільно розпочати з думки, про те, що студентська доба 

співпадає з пізнім юнацьким віком та іноді охоплює період ранньої зрілості, 

тому необхідним є ґрунтовний аналіз соціальної ситуації розвитку цього 

значного вікового періоду, враховуючи при цьому структурно-змістову 

сутністіь етичної свідомості. 
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Інтеріоризація загальнолюдських моральних норм, яка відбувається в 

результаті навчально-виховної діяльності у ЗВО, є провідним в утворенні та 

функціонуванні моральних механізмів поведінки особистості студента. У 

процесі розгляду поведінки особистості з позиції ціннісного усвідомлено-

емоційного засвоєння моральних норм, Л.І. Рувінським було зазначено, що 

морально виховану особистість можна характеризувати глибоким 

усвідомленням та розумінням моральних принципів і норм як принципів і 

норм власної поведінки, морально-регулюючою роллю обов’язку, 

виконанням моральних принципів і норм за внутрішнім переконанням [197, 

с. 64]. 

З мірою включення індивідів у все більш складні моральні відносини, 

до суспільної практики, виконання різних соціальних ролей, а разом з цим у 

зв’язку з посиленням світоглядних уявлень, індивідуальна свідомість 

збагачується моральними принципами, які перетворюються у сталі моральні 

ціннісні орієнтації. Під впливом засвоєння моральних принципів з опорою на 

більш складні форми моральної рефлексії (відповідальність, усвідомлення 

сенсу життя) розширюється діапазон морального вибору, який здійснюється 

все більше вільно, а моральні переконання посилюються завдяки навичкам 

поведінки, які набуваються практично [111; 153, с. 317−318]. 

Отже, моральна норма переходить у внутрішню психологічну 

структуру особистості в залежності від нормативної регуляції поведінки, за 

термінологією Л. Колберга – від рівня розвитку моральних суджень [29]. На 

думку І.С. Кона, ступінь адекватності свідомої саморегуляції індивідуальної 

поведінки грунтується на засвоєних і відпрацьованих особистістю моральних 

принципах, на відміну від регуляції ситуативної поведінки [113]. 

Отже, засвоєння моральних норм та категорій, виступаючи необхідною 

умовою розвитку етичної свідомості особистості, проявляється у моральній 

зрілості, розвиненості моральних суджень, що дозволяє визначити засвоєння 
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моральних норм та категорій психологічним фактором розвитку етичної 

свідомості. 

Виховання моральної поведінки є забезпеченням цілісністю мотивів і 

дій особистості. Моральні мотиви зумовлюють дію, надають поведінці 

особистісного сенсу. Мотиви діяльності студента складають систему 

сукупних механізмів його моральній регуляції. Моральна поведінка студента, 

в свою чергу, залежить від його етичної свідомості, саме вона характеризує 

систему установок, відносин та ставлень до тих чи інших моральних норм, 

але вони також можуть мати свою невизначеність відносно різних підходів, 

критеріїв та моральних цінностей. Для будь-якої моральної норми характерна 

відносна консервативність, яка може не відповідати сучасності, але водночас 

підтримуватись громадською думкою більшості, тому специфіка природи 

етичності та моральності полягає у забезпеченні саморегуляції поведінки 

[219]. Так, моральна норма сама по собі не може бути надійним гарантом 

моральної поведінки студента. Моральна поведінка залежить від міри 

усвідомлення соціальної цінності тієї чи іншої моральної норми, її 

об’єктивних вимог, відповідності власним інтересам особистості [114]. 

На думку А.В. Донцова, моральна поведінка особистості студента 

пов’язана з високою культурою мислення, що передбачає високий тезаурус, 

самостійність оцінок, поглядів та суджень, творчий підхід до розв’язання 

будь-якої моральної ситуації, вміння відмежувати принципове, суттєве від 

особливого і малозначущого. До основних моральних якостей особистості 

студента вчений відносить розумність, альтруїзм або чуттєвість до 

справедливості, науковий світогляд, наявність морального ідеалу, моральну 

стійкість та самовизначеність, об’єктивність, здатність до самоаналізу своєї 

поведінки. Почуття совісті є ключовим внутрішнім моральним імперативом 

поведінки особистості студента, оскільки совість результує усвідомлення і 

переживання інтересів інших людей, колективу або всього суспільства, 

виступає як результат внутрішньої боротьби особистості між егоїстичними і 
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альтруїстичними мотивами поведінки, в якій останні переважають і 

переборюють егоїстичні почуття. Совість є внутрішнім механізмом 

поведінки особистості і може функціонувати лише за умови її звільнення від 

механізмів зовнішнього соціального контролю і надання права особистості 

самостійного морального вибору. Механізм совісті підключається у 

моральну регуляцію поведінки особистості лише тоді, коли вона має чітке 

уявлення про сутність добра і зла, героїчного і ганебного [78]. 

Почуття совісті виступає найважливішим моральним критерієм, що 

характеризує ставлення студента не тільки до свого найближчого соціального 

оточення, а й до природи, фізичної і розумової діяльності, до суспільства 

загалом. Усвідомлення студентом об’єктивних критеріїв морального сенсу 

суспільного блага обумовлює вірні світоглядні орієнтири, що виступають 

надійним базисом оцінювального ставлення до власних вчинків. У 

противному разі, коли особистість не отримує сталих морально-світоглядних 

орієнтацій, її почуття совісті гальмується під впливом мотивів морального 

виправдання власної поведінки. Це відбувається тоді у випадку, коли 

особистість орієнтується на негативні вчинки інших, які в певній соціальній 

спільноті стали нормою. 

Совість особистості студента представляє поглиблене усвідомлення 

моральних принципів, їх соціальну значущість і об’єктивну необхідність їх 

дотримання, тому її прояв як механізм внутрішнього самоконтролю 

поведінки детермінується активною розумовою діяльністю [250]. 

Отже, прийняття суспільних моральних норм і етичних вимог, що 

проявляється у почутті совісності, зумовлює формування мотивів моральної 

поведінки. Тому соціальні норми і етичні вимоги виступають в якості 

факторів розвитку етичної свідомості студентської молоді. 

Період навчання у виші співпадає та сприяє формуванню цінносно-

смислових характеристик особистості, що визнається важливою умовою 

самореалізації особистості у якості суб’єкта професійної діяльності [168]. 
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Розумова діяльність молоді набуває такий рівень розвитку процесів аналізу і 

синтезу, теоретичного узагальнення та абстрагування, який робить 

можливою самостійну творчу діяльність у певних галузях [237]. Тенденція до 

причинного пояснення явищ, вміння аргументувати і доводити, критичність 

мислення надає молодим людям можливість досліджувати різні системи 

ціннісних орієнтацій, поглянути на світ іншими очима і побудувати власну 

систему цінностей, відмінну від батьківської. 

Заклад вищої освіти є інституціоналізованою формою трансляції 

цінностей: протягом навчання у виші студент засвоює суспільні ідеали, які 

спонукають його до активності, в результаті якої відбувається їх предметне 

втілення. Проте цінності виступають як джерело індивідуальної мотивації 

поведінки особистості лише у випадку, коли інтеріндивідуальні ціннісні 

відносини трансформуються у інтраіндивідуальні механізми самовладання та 

саморегуляції [135; 137]. 

Таким чином, особистісні цінності є одночасно когнітивними та 

мотиваційними утвореннями, виступають підставою для осмислення та 

оцінки людиною оточуючих її соціальних об’єктів та ситуацій, а отже, 

підставою для пізнання та конструювання цілісного образу світу [5; 205; 

298]. 

Ґрунтуючись на концепції цінностей Ш. Шварца, моральні цінності  

[101; 299] мають набувати особистісного смислу в пізньому юнацькому віці 

та періоді ранньої зрілості для оптимального етичного розвитку особистості. 

Духовні цінності є складною системою психічних утворень, спрямованих на 

процес засвоєння (сприймання, інтеріоризацію, творення) морально-

духовних орієнтацій людини. Духовні цінності є позитивною установкою 

особистості на духовні вчинки, і за умов їх цілеспрямованого формування 

вони можуть виступати у якості духовних потреб, тобто виступати системою 

мотивів активності людини, яка спонукає людину до різних видів духовної 

діяльності [145]. 
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У дослідженні О.І. Кузнецова показано, що групу духовно-моральних 

цінностей скаладють термінальні цінності совісті (як спроможності 

формулювати моральні обов’язки та дотримуватись них у поведінці та 

діяльності, реалізуючи моральний самоконтроль), справедливості (як 

спроможності дотримувати адекватних вчинків та їх зовнішньої оцінки і 

визнання), великодушності (як безкорисливої поступливості, поблажливості, 

здатності жертвувати своїми інтересами), благородства (як шляхетності, 

лицарства, піднесеності, святості, чесності), честі (як усвідомлення свого 

суспільного значення й визнання цього значення з боку суспільства), поваги 

(як визнанні гідності особистості), моральності як критерія вибору індивіда, 

прийняття ним рішення та здійснення вчинку у відповідності до категорій 

«добро – зло»). Автором також виділено інструментальні духовно-моральні 

цінності ввічливості (як духовно-моральної цінності, яка реалізується у 

поважливій поведінці, люб’язності, уважності та чемності, совісності), 

чесності (як правдивості, вірності прийнятим обов’язкам, щирості перед 

собою та іншими), порядності (як відповідальності за вчинки, не завдання 

шкоди іншим), поважності (як прояву люб'язності, галантності, ввічливості, 

вираженості поваги, коректності, шанобливості), скромності (як 

поміркованості у всіх вимогах, байдужості до багатства і розкоші, 

відсутності прагнення мати перевагу), вдячності (як подяці за добро, форми 

вираження цього почуття), відданості (як вірності і непохитній прихильності, 

заснованій на любові), відповідальності (як залежності від обов’язків), 

обов’язковості (як звичці виконувати обов’язки), принциповості (як 

безумовному слідуванню своїм переконанням, вірності ідеям та принципам) 

[125]. 

О.І. Кузнецовим також виділено групу термінальних гуманістичних 

духовних цінностей, зокрема цінність гуманізму як духовної цінності, позиції 

стосовно того, що люди мають право у вільній формі визначати зміст і форму 

свойого житті, любов до людства, альтруїзму, що виражається в активності, 
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пов'язаній з безкорисливої турботою про благополуччя інших, доброти як 

дружнього ставлення до людей, милосердя як любові до людей, незалежно 

від їх недоліків, добросердечності вчинків, толерантності як терплячого 

ставлення до інших світоглядних позицій, співчуття як вираження свого 

стану стосовно переживань іншої людини (зокрема, страждання). 

Інструментальними цінностями гуманістичної групи духовних цінностей 

автором названо лагідність як духовну цінність, яка проявляється у м'якості, 

поблажливості до занепалого і страждаючого, поблажливості як 

поступливості, відсутності строгості, терплячості до інших, терплячості як 

здатності терпляче відстоювати власні позиції, переживати труднощі, 

витривалості як здатності до тривалого перенесення труднощів життя, 

щирості як чесності, правдивості, відсутність протиріч між реальними 

почуттями і намірами щодо іншого, самовідданості як здатності до 

підпорядкування своїх інтересів і жертвування ними, безкорисливості як 

відсутності користі, прагнення до наживи, особистій вигоді [125]. 

Виступаючи смисловими утвореннями, цінності «пов’язують» 

когнітивну й мотиваційну сфери, інтегрують їх в єдину смислову сферу, 

надаючи певної цілісності особистості. Отже, ми визначаємо розвиненість 

духовно-моральних цінностей одним з психологічних критерієв розвитку 

етичної свідомості в студентської молоді. 

Студентський період розвитку характеризується внутрішньою 

потребою молодих людей в моральному самовизначенні, чутливістю до 

постановки моральних проблем, прагненням давати моральну оцінку явищам 

і вчинкам [65; 88; 166; 215]. У формуванні моральних переконань виключно 

провідну роль відіграють емоції, адже поняття етики не вичерпуються 

визначеннями раціонального змісту, в них залишається певний емоційний 

«залишок», що переживається індивідом в чуттєвій формі [228]. Без 

емоційного переживання моральна дія залишається або випадковою, або 
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формальною, а моральне переконання є надійним і ефективним керівником 

дій тільки тоді, коли наповнена як інтелектуальним, так і емоційним змістом.  

 Отже, розвиток етичної свідомості можливий лише за умови 

дослідження того, які категорії етики «привертають увагу» етичної 

свідомості молодих людей в ситуації рефлексивної поведінки [24]. З огляду 

на зазначене, ми визначаємо особисте (суб’єктивне) ставлення до категорій 

етики психологічним компонентом етичної свідомості в студентської молоді. 

Теоретичний аналіз соціальної ситуації розвитку студентського віку та 

його узгодження із структурою етичної свідомості дозволив визначити її 

структурні компоненти у студентської молоді, до яких ми відносимо 

засвоєння моральних норм та категорій; прийняття соціальних норм і 

етичних вимог; духовно-моральні цінності; особисте ставлення до категорій 

етики. 

 

1.5. Теоретичне обґрунтування психологічних чинників розвитку 

етичної свідомості студентів 

 

У результаті змін, що відбуваються в соціальній ситуації розвитку 

юнаків, проблеми, які виступали для старших школярів як теоретичні, стають 

тепер практичними. Період прийняття зобов’язань по відношенню до певної 

низки виборів, таких як система моральних цінностей, ставлення до 

моральних норм, потреба самоактуалізації також проявляється кризою 

ідентичності. На думку Е. Еріксона, молодь, яка росте і розвивається, 

насамперед намагається зміцнити свої соціальні ролі. Молоді люди 

занепокоєні власним образом в очах інших і в порівнянні з уявленнями про 

себе; а також тим, як поєднувати ті ролі і навички, які вони формували в собі 

раніше, з ідеальними еталонами сьогоднішнього дня. Така інтеграція 

проявляється у формі его-ідентичності та являє собою суму внутрішнього 

досвіду, який набутий на попередніх стадіях розвитку, на яких успішна 
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ідентифікація зумовила успішне врівноваження базових потреб особистості з 

її можливостями. Юнаки мають постійно сприймати себе «внутрішньо 

тотожними самим собі», що дозволяє формувати образ себе, який склався в 

минулому і змикається з майбутнім, тобто формувати его-ідентичності 

забезпечує безперервність минулого, сьогодення і майбутнього індивіда. 

Референтна група також повинна бачити «тотожність і цілісність» в 

особистості, що означає потрібу у впевненості у тому, що вироблена раніше 

внутрішня цілісність буде прийнята іншими людьми, значимими для неї. 

Окрім цього, молодим людям необхідно досягти «зрослої впевненості» в 

тому, що внутрішні та зовнішні плани цієї цілісності узгоджуються між 

собою. Їх сприйняття себе має підтверджуватися досвідом міжособистісного 

спілкування через зворотний зв’язок [270]. 

Формування «внутрішнього почуття ідентичності» є тривалим і 

складним процесом самовизначення. Е. Еріксон виділив два види 

ідентичності: даровану і конструйовану. Якщо дарована ідентичність 

пов’язана з процесом усвідомлення і прийняття своєї етнічної, расової, 

статевої приналежності, то конструйовану ідентичність необхідно 

побудувати. Інтроекція, ідентифікація, рольове експериментування 

розглядаються вченим як механізми самовизначення [268]. 

Д. Марсіа розвинув теорію Е. Еріксона і визначив чотири різних 

статусів ідентичності (дифузна, перед вирішена, мораторій, досягнута). Ці 

стани описані за допомогою двох параметрів: «чи пережита криза» і «чи 

прийнято рішення». Термін криза належить до того періоду великих зусиль в 

житті людини, коли вона розмірковує яким цінностям та нормам моралі 

варто слідувати в житті, яку вибрати кар’єру. 

Молоді люди, які не пройшли через кризу і не обрали власний 

моральний кодекс та професійну роль, так і знаходяться в дифузному статусі. 

Для них характерні відсутність почуття напрямку, розмитість свого Я, 

відсутність заповітної мрії. Статус перед вирішення припускає, що юнаки 
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взяли на себе зобов’язання, не пройшовши через кризу − сам процес 

прийняття рішення. Вибір цінностей, професії, засвоєння норм моралі 

швидше визначається батьками, вчителями, однолітками, ніж ними самими. 

Статус мораторію передбачає, що людина знаходиться в середині кризи 

ідентичності або процесу прийняття рішень. Молоді люди в цьому статусі 

поглинені у пошуку самих себе, пробують, порівнюють, вибирають між 

альтернативами (типовий статус ідентичності для студентської молоді) [291; 

292]. 

Формування ідентичності визначає структуру організації та інтеграції 

поведінки в різних сферах життя. Позитивна якість, пов’язана з успішним 

виходом з кризи періоду юності, − це вірність. На думку Е. Еріксона вірність 

− наріжний камінь ідентичності − являє собою здатність юних приймати і 

дотримуватися моралі, етики та цінностей суспільства, залишаючись вірним 

власним прихильностям та обіцянкам [270]. Особистість дорослої людини, 

зокрема особистості юнацького віку, не може вважатися зрілою, поки вона не 

наділена якістю ідентичності – відчуттям тотожності себе та безперервності 

особистості [212; 284; 285; 287; 293]. 

Отже, оптимальні відчуття его-ідентичності як ясності образу себе, 

пов’язані з інтегративністю свого Я виникають, коли особистість набуває 

внутрішньої впевненості у напрямку свого життєвого шляху, інтеграції ролей 

та ідентифікацій. Інтегруюча функція его-ідентичності на тлі нормативної 

кризи виступають необхідними умовами формування зрілості особистості, 

сприяють засвоєнню, прийняттю та оцінці соціальних норм і етичних вимог, 

вироблення власної моральної системи. Отже, его-ідентичність виступає 

чинником розвитку етичної свідомості студентської молоді. 

Необхідність у самоактуалізації та набутті ідентичності особистості 

студента пов’язана, з одного боку, з його спрямованістю на соціалізація і 

набуття певного статусу у суспільстві, з іншого − його прагненням до 

автономії та свободи морального вибору. Усе це стимулює розвиток 
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незалежності у прийнятті рішень, самостійності, прояснення особистісних 

цінностей, зміну значущих осіб і перебудову стосунків з батьками. І.С. Кон 

розмежовує поведінкову автономію (потреба і право самостійно вирішувати 

особисті питання), емоційну (потреба і право мати власні прив’язаності, 

обрані незалежно від батьків) і ціннісну (потреба і право на власні погляди та 

фактичну наявність таких) [113]. Становлення емоційної автономії дає 

можливість молодій людині поглянути на своїх батьків не з боку всемогутніх 

і непохитних авторитетів, а з боку переоцінки або перегляду тих ідей та 

цінностей, які були беззастережно прийняті в дитинстві. У період 

становлення поведінкової автономії молода людина може стикатися з 

когнітивними конфліктами в силу того, що їй необхідно порівнювати поради 

друзів і батьків. Ці конфлікти можуть змусити людину серйозно замислитися 

над власними віруваннями.  

Становлення ціннісної автономії передбачає формування в 

студентської молоді своїх поглядів і переконань, які мають бути у 

відповідній гармонії між собою. Свобода вибору дій і вчинків розкриває 

більш широкі можливості для соціалізації особистості студента. Особистість, 

яка позбавлена будь-якого пригноблення, більш схильна до власної 

саморегуляції своєї поведінки, яка залежить від життєвого досвіду, 

соціальних потреб і моральних переконань. Автономну особистість 

характеризує готовність і здатність самостійно, усвідомлено робити значущі 

вибори, осмислювати можливі наслідки, брати відповідальність, оцінювати 

та приймати можливі ризики [41; 136; 156; 190; 257; 274]. 

 Отже, набуття студентом автономності виступає в якості необхідної 

умови його самоактуалізації, тобто реалізації власної системи потенціалів 

[145;  278]. Зазначене дозволяє визначити автономність в якості 

психологічного чинника розвитку етичної свідомості студентів. 

Як зазначає Г.І. Меднікова, особистісна зрілість є тою системною 

якістю особистості, яка можливість просування в напрямку автономії та 
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самодетермінації [151]. В.О. Ананьєв розглядає зрілу особистість як 

особистість психологічно здорову й виділив низку якостей для її оцінки, 

зокрема схильність робити добрі справи й не чекає вигоди від цього, 

відповідає за свої дії та рішення й не обвинувачує інших, коли щось іде не 

так, здатна залишатися вірною своїй меті, незважаючи на значні труднощі, 

постійно й чітко бачить відмінності між метою й засобом її досягнення, 

добром і злом, володіє почуттям етики й філософським, неворожим гумором, 

має високий ступінь прийняття себе, інших, у тому числі різних складностей 

людської натури [5], що, на нашу думку, відповідає змісту етичної 

свідомості. Здорова, зріла особистість, що розуміється як єдине, унікальне, 

організоване ціле передбачає здатності до самоактуалізації, під якими 

мається на увазі ефективне сприйняття реальності й комфортні стосунки з 

нею, прийняття себе, інших, природи, спонтанність, простота, природність, 

центрованість на проблемі, деяка відстороненість, потреба в самоті, 

автономія, незалежність від культури й середовища, постійна свіжість 

оцінок, містичність та досвід вищих станів, почуття співпричетності, єднання 

з іншими, глибокі міжособистісні взаємини, демократичний характер, 

розрізнення засобів і цілей, добра і зла, філософське, невороже почуття 

гумору, протистояння акультурації [148].  

Зріла особистість внутрішньо детермінована, здатна координувати своє 

життя зі своїми потребами, має здатність до продуктивного застосування 

своїх особистісних можливостей та особливостей пропорційно життєвим 

завданням, володіє здатністю до саморегуляції, здатна визначати й 

скеровувати хід подій і розміщення сил у своєму житті, формувати ситуації 

життя, задавати стиль спілкування, впливати на оточуючих людей [1]. 

О. Л. Солдатова й І. А. Шляпникова під ключовими елементами особистісної 

зрілості визначили сформованість мотиваційно-потребової й ціннісно-

смислової сфер особистості, на вершині ієрархії яких перебувають вищі 

духовні, загальнолюдські й культурні потреби та цінності, автономію, 
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незалежність, самостійність і відповідальність, саморегуляцію, 

самодетермінацію, самовизначення особистості й здатність до їхньої 

реалізації, самопізнання, самореалізацію, самоактуалізацію, саморозвиток, 

самовдосконалення, самотрансценденцію й здатність до їхньої реалізації. 

Найбільш узагальненими властивостями особистості, які визначають 

особистісну зрілість, є здатність до саморегуляції, самоактуалізації, 

самовдосконалення, самовизначення, самодетермінації, самотрансценденції. 

Між цими двома наборами змінних існує тісний взаємозв'язок: способи 

самовираження й самоздійснення особистості залежать від рівня 

сформованості відповідних особистісних структур. Так, здатність до 

самодетермінації проявляється в здатності особистості бути автономною, 

ухвалювати незалежні рішення, що, у свою чергу, обумовлене ступенем 

зрілості внутрішніх джерел мотивації, тобто відповідних потреб і цінностей, 

а також сформованістю інструментів оволодіння своєю поведінкою, 

наприклад, рівнем розвитку рефлексії, самоконтролю тощо [213]. 

О. С. Штепа  сенситивним періодом становлення особистісної зрілості 

визначає вік 11-20 років, який відповідно до епігенетичної теорії Е. Еріксона 

відзначений нормативною кризою его-ідентичності [265]. Подальше 

становлення особистісної зрілості розглядається О. С. Штепою крізь призму 

ненормативних криз, пов’язаних із ситуаціями вибору в умовах змін життєвої 

перспективи, коли знижується рівень саморозуміння особистості [266]. 

Отже, сутністю психологічної особистісної зрілості є здатності до 

самоактуалізації та саморегуляції, які визначаються нами як внутрішні 

психологічні фактори розвитку етичної свідомості особистості. 

На думку А. Бандури [20], для більшості дій немає жодних абсолютних 

мір відповідності, тому люди мають оцінити свої дії щодо дій інших. 

Референтні порівняння можуть прийняти форму вчинків інших в аналогічних 

ситуаціях, стандартні норми, засновані на представницьких групах, власну 

минулу поведінку. Чим більше дії відповідають особистісним цінностям та 
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смислам, тим більш імовірно, що реакції самооцінки будуть виявлені в 

діяльності [цит. за 166, с. 42-43]. Отже, процес зіставлення власних дій та 

здібностей з діями інших або зі стандартними нормами розглядається нами 

як чинник розвитку етичної свідомості. Ця думка підтверджується 

висновком, зробленим В.О. Олефіром, за яким згідно теорії саморегуляції 

А. Бандури, люди обирають таку лінію поведінки, що забезпечує 

самовдоволення і почуття власної значущості, утримуючись від таких шляхів 

поведінки, які призводять до самоосуду [166, с. 43]. 

Ч. Карвер та М. Шейєр [278] сутність саморегуляції людини вбачають у 

поведінці як саморегульованому явищі з контрольованим зворотним зв’язком 

і спрямованій на досягнення цілей, які утворюють ієрархію різного роду 

абстракції. В.О. Олефіром [166] до компонентів, які забезпечують основні 

функції саморегуляції віднесено процес слідування стандартам, контроль 

себе і поведінки, зміни власних реакцій та поведінки. Е. Хіггінс із колегами 

[285] розподіляє стандарти на ідеальні та належні, причому перші формують 

основу позитивних прагнень у напрямі шляху до того, як хотілося б, щоб 

було, то другі – коріняться у розумінні того, що хотілося б, але чого треба 

уникати.  

На основі визначення саморегуляції О. О. Конопкіна «… як системно-

організованого процесу внутрішньої психічної активності людини з ініціації, 

побудови, здійснення, підтримання та управління всіма видами та формами 

активності, які спрямовані на досягнення цілей, що прийняті суб’єктом» [117, 

с. 12-13], В. І. Моросановою [160] було розроблено концепцію 

індивідуально-стильових особливостей усвідомленої саморегуляції довільної 

активності людини. Ці особливості проявляються у конкретних функціях 

цілісного регуляторного процесу: плануванні, моделюванні, програмуванні, 

оцінюванні результатів та корекції. За В.І. Моросановою, індивідуальний 

стиль саморегуляції виступає є індивідуально-типологічною своєрідністю 

саморегуляції та реалізації довільної активності людини.  
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Ключовими стильовими особливостями саморегуляції за 

В.І. Моросановою віднесено індивідуальні особливості регуляторних 

процесів, які реалізують основні ланки системи саморегуляції  - планування, 

моделювання, програмування та оцінка результатів, доповнені другорядними 

стильовими особливостями – самостійністю, надійністю, гнучкістю, 

ініціативністю [цит за 166, с. 36-37]. 

У концептуальній моделі регуляторного досвіду людини 

О. К. Осницького [170] розглянуто суб’єктну активність, а регуляторний 

досвід є динамічною системою, що включає інформацію про зовнішній і 

внутрішній світ, яка отримана безпосередньо-чуттєвим і опосередкованим 

шляхом, та наповнена особистісним змістом і визначає стратегію поведінки. 

На нашу думку, врахування регуляторного досвіду саморегуляції особистості 

як фактору становлення її особистісної зрілості є важливим у розгляді 

психологічної детермінації етичної свідомості.   

Важливою з точки зору розвитку етичної свідомості є фактор 

рефлексивності, в основі якої лежать рефлексивні процеси. О. С. Шаровим 

рефлексія визначається як центральний феномен внутрішньої активності 

людини та базовий механізм самоорганізації психічної активності, а отже, є 

механізмом регуляції взаємодій людини у світі [255], є фактором розвитку 

етичної свідомості. У гуманістичному підході (Р. Асаджіолі, А. Маслоу, 

К. Роджерс) рефлексивність виступає найважливішою людською 

властивістю, яка забезпечує процеси самовдосконалення та самоактуалізації 

особистості [цит. за  79].  

О. С. Ноженкіна [164] визначає рефлексію як таке явище, що 

консолідує Я-концепцію особистості, з одного боку, сприяючи динамічності 

її змісту, з іншого – підтримуючи її стабільність. Автор розрізняє 

рефлексивність як особистісну якість (схильність обмірковувати те, що 

відбувається у житті, свої дії, вчинки інших людей), рефлексивність як 

осмисленість життя (цілеспрямованість, наявність цілей, часової 
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перспективи, задоволеність життям тощо); рефлексивність як 

самоактуалізацію (прагнення до найбільшого виявлення своїх можливостей); 

рефлексивність як орієнтацію на цінності творчого самовираження у 

педагогічній діяльності. 

А. В. Карпов рефлексивність визначає як психічну властивість, 

характеристику інтегративної психічної реальності, яка погоджується з 

рефлексією загалом [102]. Д. О. Леонтьєвим [133] розроблено диференційний 

підхід до визначення рефлексивності, виокремлено три її форми, зокрема 

інтроспекцію (самокопання), пов’язану із зосередженістю на власному стані, 

власних переживаннях; 2) системну рефлексію, пов’язану із 

самодистанціюванням та поглядом на себе збоку, що дозволяє охопити 

одночасно полюс суб’єкта і полюс об’єкта; 3) квазірефлексію, спрямовану на 

об’єкт, що не має відношення до актуальної життєвої ситуації і пов’язана з 

відривом від актуальної ситуації буття у світі. Такий підхід дозволяє 

розділити конструктивні та деструктивні впливи рефлексивності на 

морально-етичну поведінку та розвиток етичної свідомості особистості. 

На нашу думку, ще одним психологічним чинником розвитку етичної 

свідомості є відповідальність, яка є моральною якістю особистостості [127; 

188; 268]. Так, на думку Р. Ассаджіолі, відповідальність, поряд з її вищим 

проявом милосердя, виявляється в альтруїстичній любові, співчутті та 

розумінні людей, моральних почуття та почуттях відповідальності за власні 

вчинки стосовно інших людей [14]. О.І. Кочарян  розглядає відповідальність 

як симпомокомплекс особистості та визначає його типи: нормативність, 

етичність, самопожертва, самоствердження та принциповість [121]. 

Виявлення ролі симптомокомплексу відповідальності у розвитку етичної 

свідомості є нагальною науковою проблемою. 

Отже, психологічними чинниками етичної свідомості виступають его-

ідентичність, автономність, особистісна зрілість як відповідальність, 
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комплекс здатностей до саморегуляції та самоактуалізації, рефлексивність 

особистості. 

 

Висновки до першого розділу 

 

 1. Здійснений філософсько-психологічний аналіз понять «етика» та 

«мораль» дозволяє охарактеризувати мораль як суспільно-історичний 

феномен, що виступає як регуляція поведінки людей через встановлені 

норми та закони, чинні в певному суспільстві. Етика виражає осягнення 

індивідом встановлених норм моралі через призму власних моральних 

переконань.  

 2. Моральна свідомість виявляється формою суспільної свідомості, 

яка ґрунтується на соціальному бутті, суспільних відносинах і носить 

об’єктивний характер. Етична свідомість є формою індивідуальної свідомості 

та означає осягнення моралі особистістю, рефлексію моральних (соціальних) 

норм. Етична свідомість як відображення суспільного буття формується в 

процесі взаємодії особистості з соціально-культурним середовищем, 

виступає як суб’єктивна сторона моралі. 

3. Порівняльний аналіз філософського та психологічного підходів до 

розуміння феномену етичної свідомості особистості демонструє відмінності у 

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 у життєдіяльності людини.  

4. Розвиток концепції свідомості О.М. Леонтьєва в системі теоретичних 

положень Н.Ф. Шевченко дозволяє розглядати структуру етичної свідомості 

в єдності трьох складових: чуттєвої тканини, значень та смислів – ядерних 

утворень етичної свідомості. Зміст трикомпонентної структури етичної 

свідомості відображує специфіку індивідуальної етичності та моральності: 
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по-перше, це значення, які виражаються моральними нормами й категоріями; 

по-друге, смисли, які виражаються особистісними цінностями, мотивами 

моральної поведінки, спрямованістю на добро, морально-етичною 

відповідальністю; по-третє, чуттєва тканина, яка характеризується 

особливістю сприйняття норм моралі, подій та вчинків. 

5. 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 

описати комплекс пов’язаних між собою психологічних чинників розвитку 

етичної свідомості студентської молоді. До вказаних чинників ми відносимо 

відповідальність, его-ідентичність, автономність, особистісну зрілість як дію 

чинників саморегуляції та самоактуалізаії особистості. 

 

Матеріали першого розділу відображено у публікаціях автора: 1; 3; 

5; 8; 9. 
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РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ТА 

ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ЇЇ РОЗВИТКУ В СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ 

Матеріали першого розділу свідчать про недостатністю 

представленість в педагогічній та віковій психології ґрунтовних емпіричних 

досліджень етичної свідомості студентської молоді, що й створило теоретичні 

підстави для проведення експериментального дослідження, конкретизації 

способів досягнення цілей та завдань дисертаційної роботи. 

У розділі подано методичні підходи до вивчення етичної свідомості та 

психологічних чинників її розвитку, обґрунтовано емпіричні методи та 

психодіагностичні методики дослідження; представлено результати 

констатувального експерименту з вивчення специфіки розвитку етичної 

свідомості та провідних психологічних чинників її розвитку в студентської 

молоді, здійснено їх аналіз. 

 

2.1. Методологія та організація вивчення розвитку етичної 

свідомості та її психологічних чинників 

 

У відповідності з викладеними в попередньому розділі 

методологічними положеннями та авторською позицією стосовно сутності 

етичної свідомості студентської молоді і психологічних чинників її розвитку, 

подальші напрямки та конкретизація дослідження здійснювалися за 

допомогою проведення експериментальних заходів: відбіркового, 

констатувального, формувального й контрольного етапів. У цьому розділі 

розглянуті особливості перших двох етапів дослідження. 

Перший (відбірковий) етап (2015 р.) передбачав розробку концепції 

експериментальної роботи, визначення мети, завдань та підбору адекватних, 

взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих методів та методик. Одержані 
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результати пілотажного дослідження дозволили уточнити й скоригувати 

організацію та проведення наступного етапу дослідження.  

Другий (констатувальний) етап експериментальної роботи (2015−2016 

рр.) мав на меті дослідження психологічних чинників, які активізують 

розвиток етичної свідомості в студентському віці. До зазначених чинників 

належать засвоєння моральних норм та категорій; прийняття соціальних 

норм і етичних вимог; моральні цінності; его-ідентичність; автономність; 

рефлексивна здатність; емоційне ставлення до категорій етики. 

Відповідно до мети завданнями цього етапу дослідження стали: 

- сформувати дослідницьку вибірку та створити комплекс 

психодіагностичних методик, відповідних предмету і завданням 

дослідження; підібрати методи та методики відповідно до змісту 

психологічних чинників розвитку етичної свідомості; 

- провести емпіричне дослідження розвитку етичної свідомості 

студентської молоді;  

- визначити критерії, показники та рівні розвитку етичної свідомості 

студентів І – V курсів; 

- дослідити психологічні чинники розвитку етичної свідомості 

респондентів. 

Психодіагностичний інструментарій дослідження формувався з 

урахуванням можливостей його використання як під час константувального, 

так і формувального експериментів. Відбір методик передбачав їх 

адекватність поставленим завданням дисертаційної роботи, а також 

відповідність віковим особливостям досліджуваних. Методологічною 

основою емпіричного дослідження стали наукові уявлення щодо структурної 

організації свідомості та її форм (О.М. Леонтьєв [132]; Н.Ф. Шевченко [259]); 

положення теорії когнітивної детермінації етичного розвитку (Ж. Піаже 

[179]; Л. Колберг [174]; К. Гілліган [68]); концептуальні засади дослідження 

етичної свідомості (В.В. Турбан [234]; А.В. Бездухов [23; 24]); 
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психосемантичний підхід до вивчення свідомості (О.Ю. Артемьєва, 

І.Б. Ханіна [12]; В.Ф. Петренко [176]; О.Г. Шмельов [263]). 

Згідно з визначеними методологічними та теоретичними положеннями 

в дослідженні, використовувались наступні методики:  

- методика вивчення рівня розвитку моральних суджень (авт. 

Л. Колберг, адапт. Л.І. Анциферової) для дослідження засвоєння моральних 

норм та категорій [151];  

- «Шкала совісності» (авт. В.В. Мєльніков, Л.Т. Ямпольський) задля 

з’ясування прийняття студентською молоддю соціальних норм і етичних 

вимог [91, с.399−400.];  

- методика дослідження рівня морально-етичної відповідальності 

І.Г. Тимощука [224]; 

- методика для вивчення духовних цінностей особистості (авт. 

О.І. Кузнецова) [126];  

- методика «Добро і Зло» (авт. І.Л. Попов) [185];  

- метод семантичного диференціала (авт. Ч. Осгуд, адапт. 

В.Ф. Петренка) для вивчення емоційного ставлення до категорій етики [176]; 

- опитувальник діагностики особистісного симптомокомплексу 

відповідальності (авт. І.О. Кочарян) з метою встановлення рівнів розвитку 

етичної свідомості студентської молоді [121]; 

- методика вивчення ясності «Я»-концепції (SCC) (авт. Дж. Кемпбелл) 

для дослідження его-ідентичності особистості [109];  

- опитувальник міжособистісної залежності (авт. Р. Гіршфільд, адапт. 

О.П. Макушиної) з метою виявлення прагнення до автономії [142];  

- методика «Самоактуалізація особистості» (Е. Шостром) [264]; 

- методика діагностики стильової саморегуляції поведінки особистості 

В.І. Моросанової і Є.М. Коноз [159]; 

- опитувальник «Диференційний тип рефлексії» (Д. О.  Леонтьєв, К. М. 

Лаптєва, Є. М. Осін, А. Ж. Саліхова) [133]. 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/973/973012.htm#_15._%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%AE.%D0%9C.
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/973/973012.htm#_15._%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%AE.%D0%9C.
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Надамо коротку характеристику обраних методик. 

Відповіді респондентів оцінюються наступним чином: за кожну 

позитивну відповідь – 1 бал, за кожну негативну відповідь – 0 балів. 

Середній рівень вираженості ознаки відповідає інтервалу на шкалі стенів: 

інтервал від 0 до 3,5 – низька вираженість ознаки; від 3,5 до 7,5 інтервал – 

середня; від 7,5 до 10 – висока вираженість ознаки. 

З метою дослідження засвоєння моральних норм та категорій ми 

використали методику «дилеми Л. Колберга» [151]. В ході експерименту 

досліджуваним пропонується прочитати дві короткі розповіді, у яких герой 

потрапляє у ситуацію морального вибору, моральної дилеми. Досліджуваний 

має зробити вибір, розв’язати поданий моральний конфлікт, обґрунтовуючи 

при цьому власні відповіді. За визначенням самого Л. Колберга, таких 

життєво і морально важливих принципів налічується 10: життя, свобода, 

закон, покарання, власність, прихильність, влада, справедливість, правда і 

секс. 

Інтерпретація результатів методики проводиться шляхом віднесення 

кожної відповіді респондента до певної стадії розвитку морального 

судження. Л. Колберг виокремив три рівні розвитку моральних суджень 

(доконвенціональний; рівень конвенційної моралі; постконвенціональний), 

кожен із яких відповідає певній моральній стадії, яка у свою чергу – стадіям 

мислення, виокремленним Ж. Піаже [180]. Послідовність стадій, на думку 

автора, є універсальною, такою, що відображає поступовий і безперервний 

процес морального розвитку. При цьому, автором були окреслені вікові 

тенденції – вірогідність попадання в ту чи ту групу за характером суджень. 

Розглянемо докладніше характеристики зазначених рівнів. 

Узагальнені положення концепції Л. Колберга представлені в таблиці 

2.1 [69]. 

 

 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/973/973012.htm#_15._%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%AE.%D0%9C.
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/973/973012.htm#_15._%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%AE.%D0%9C.


76 

 

Таблиця 2.1 

Рівні та стадії морального розвитку за Л. Колбергом 

Рівні 

морально

го 

розвитку 

Вік Стадії морального 

розвитку 

Підстави морального 

вибору 

 

Характеристика судження 

Д
о
к
о
н

в
ен

ц
іо

н
а

л
ь
н

и
й

 

 

0-2 0 – егоцентрична Роблю те, що мені приємно 

2-3 1 – гетерономна Страх покарання Підкоряюся правилам, щоб 

уникнути покарання 

4-7 2 – гедоністична  Особисті інтереси Потрібно підкорятися 

правилами заради 

отримання винагороди 

К
о
н

в
ен

ц
іо

н
ал

ь
н

и
й

  

7-10 3 – рольова Міжособистісні 

стосунки 

Потрібно підкорятися 

правилами, щоб уникнути 

несхвалення або ворожості 

з боку інших людей 

10-12 4 – нормативна  Право і порядок Потрібно підкорятися 

правилами, щоб уникнути 

осуду з боку встановлених 

авторитетів і подальшого 

почуття провини 

П
о
ст

к
о
н

в
ен

ц
іо

н
ал

ь
н

и
й

 

Після 13 5 – раціонально-

релятивістська 

Мораль суспільної 

домовленості 

Потрібно змінювати 

закони, що втратили 

корисність за принципом 

«люди важливіші за закони, 

тому що законів без людей 

не буває» 

Після 18 6 – духовно-

універсалістська  

Індивідуальні 

моральні принципи 

Мораль, орієнтована на 

індивідуальні принципи 

совісті; повага до 

унікальних можливостей 

кожної людини 

 

І рівень − доконвенціональний (доморальний). На цьому рівні, який 

передує розумінню і прийняттю соціальних конвенцій, вчинки визначаються 

зовнішніми обставинами і точка зору інших людей в розрахунок не 

приймається. Діти на цих стадіях ще не можуть прийняти на себе роль 

іншого. 

0) Нульова стадія («егоцентрична») – стадія «магічного бажання», коли 

поведінкою дитини керує не свідомість, а бажання (роблю те, що мені 

приємно). 
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1) Перша стадія – стадія підкорення моралі іншого («гетерономна»). 

Діти підкоряються зовнішнім правилам або тиску, щоб уникнути покарання, 

яке може спричинити за собою певний вчинок. У дітей присутня орієнтація 

на покарання і покірність, однак без свідків легко порушують норми 

поведінки. 

2) Друга стадія характеризується гедонізмом: судження про вчинок 

виноситься вже відповідно до тієї користі, яку з нього можна отримати. Діти 

орієнтуються на реальні наслідки своїх вчинків і можуть відчувати сильне 

почуття провини за проступок.  

ІІ рівень − конвенціональний. Індивід дотримується умовної 

позитивної ролі, заданої соціумом, орієнтуючись на принципи інших людей. 

3) На третій стадії («рольова» стадія) судження ґрунтується на тому, чи 

отримає вчинок схвалення інших людей чи ні. У дітей присутня мораль 

«хорошого», збереження добрих відносин, проте у них ще не виробилося 

ставлення до цілісної суспільної системи і до її норм. 

4) На четвертій стадії («нормативна» стадія) судження виноситься 

відповідно до встановленого порядку, поваги до влади і закону та 

приписаними нею правил. Суспільна система розглядається як більш 

пріоритетна, ніж права її індивідуальних членів. Характерна мораль 

підтримки авторитету. 

ІІІ рівень – постконвенціональний (рівень автономної моралі). На 

цьому рівні індивід судить про поведінку, виходячи зі своїх власних 

критеріїв, що передбачає високий рівень розумової діяльності та 

моральності, який вважається зрілим насамперед тому, що моральні 

принципи вибираються самостійно і не залежать від соціального схвалення 

або несхвалення. 

5) На п’ятій стадії («раціонально-релятивістська» стадія) виправдання 

вчинку ґрунтується на повазі демократичного прийняття рішення або взагалі 

на повазі прав людини: мораль орієнтації на суспільний договір. Моральний 
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релятивізм передбачає взаємну домовленість і можливість зміни моральних 

правил. Пріоритетними виступають індивідуальні права, які суспільство 

повинно максимально підтримувати. Життя людини вважається найвищою 

цінністю. 

6) Шоста стадія («духовно-універсалістська») – стадія універсальних 

етичних принципів. Учинок вбачається правильним, якщо він продиктований 

совістю. Крім того, суспільство розглядається тут в системі всього людства. 

Наступна використана нами психодіагностична методика − «Шкала 

совісності» задля з’ясування прийняття студентською молоддю соціальних 

норм і етичних вимог. Методика була розроблена В.М. Мєльніковим і 

Л.Т. Ямпольським на підставі методик MMPІ та 16-факторного 

опитувальника Р. Кеттелла. 

Методика містить 14 тверджень, з якими досліджуваний може бути 

згоден або не згоден. В процесі обробки даних за кожну позитивну відповідь 

нараховується по 1 балу, за негативну – 0. Підрахована сума балів вказує на 

ступінь вираженості почуття совісності, тобто ступеня поваги до соціальних 

норм і етичних вимог. 

Високі значення за фактором «совісності» характеризують такі 

особистісні особливості, як почуття відповідальності, сумлінність, стійкість 

моральних принципів. При цьому індивід керується почуттям обов’язку, 

строго дотримується етичних стандартів, завжди прагне виконувати 

соціальні вимоги; віжзначається високою сумлінністю, яка зазвичай 

поєднується з хорошим самоконтролем. 

Методика діагностики рівня морально-етичної відповідальності 

особистості (І. Г. Тимощук) [225] є багатошкальним і містить 30 тверджень (у 

дослідженні враховувалась сумарна шкала). Високий рівень сформованості 

морально-етичної відповідальності пов'язаний із соціальною 

відповідальністю, високим рівнем саморозуміння, низьким рівнем соціальної 

бажаності. Морально-етична відповідальність є самостійним пошуком та 
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формуванням сенсу життя, етичних ідеалів, етичному розвитку та 

самореалізації особистості, поглибленні самопізнання у професійній сфері. 

Методика  «Добро і Зло» (Л. М. Попов) [185]. Для виявлення ролі 

моральної спрямованості особистості була використана методика Л. М. 

Попова, А. П. Кашина «Добро-Зло» (ДЗ). Вона являє собою розгорнуту 

анкету з питаннями, виявляючими якості особистості, що впливають на 

моральну, аморальну поведінку і дозволяє провести експрес-обстеження 

групи. 

Стимульний матеріал методики «ДЗ» представлено в формі анкети і 

складається з 44 пунктів-тверджень. Реалізація супроводжується інструкцією.  

Порядок дослідження здійснюється за певною схемою індивідуальним або 

груповим способом. 

З метою дослідження цінностей особистості студентського віку ми 

використали методику О.І Кузнецова [126], який розвинув новий 

теоретичний та методологічний підхід до вивчення духовних цінностей. В 

основі методики вивчення духовних цінностей, яку він розробив, лежить 

концепція М. Рокіча про існування термінальних (особистісні переконання, 

цінності-цілі) та інструментальних (цінності-засоби) цінностей, а також 

власна концепція про існування гуманістичних, морально-духовних, 

естетичних та релігійних цінностей [125]. 

Розроблений О.І. Кузнецовим опитувальник є шкалою для виміру 

значущості духовних цінностей та складається з двох частин, що 

відрізняються процедурою проведення.  

У першій частині − «Огляд темінальних духовних цінностей» − 

досліджуються нормативні ідеали, цінності особистості на рівні переконань, 

а також структуру цінностей, що впливає на всю особистість, але може не 

проявлятися в соціальній поведінці. Огляд цінностей представлено двома 

списоками з двадцяти слів: 1. Доброта. 2. Краса. 3. Духовність. 4. Любов до 

Бога. 5. Гуманізм. 6. Альтруїзм. 7. Совість. 8. Справедливість. 9. 
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Великодушність. 10. Любов. 11. Толерантність. 12. Співчуття. 13. Надія. 14. 

Благородство. 15. Честь. 16. Повага. 17. Смирення. 18. Милосердя. 19. 

Моральність.20. Віра. 

У нашому дослідженні були виключені цінності краси (естетична 

духовна цінність) та любові до Бога, милосердя, любові, надії та віри 

(релігійні та узагальнені моральні цінності). Таким чином, у представленому 

дослідженні вивчалася прихильність студентів 13 гуманістичним та духовно-

моральним термінальним цінностям.   

До списку інструментальних цінностей відносяться: 1. Ввічливість. 2. 

Чесність. 3. Порядність. 4. Поблажливість. 5. Скромність. 6. Терплячість. 7. 

Поважність. 8. Совісність. 9. Відповідальність. 10. Релігійність. 11. 

Душевність. 12. Вдячність. 13. Відданість. 14. Лагідність. 15. Витривалість. 

16. Обов'язковість. 17. Щирість. 18. Принциповість. 19. Самовідданість. 20. 

Безкорисливість. У нашому дослідженні була виключена цінність 

релігійності.  

Для вивчення емоційного ставлення до категорій етики ми застосували 

метод семантичного диференціала Ч. Осгуда (адапт. В.Ф. Петренка) [169; 

176]. Цей метод, розроблений американськими науковцями, призначений для 

вимірювання значень, які різні об’єкти мають для різних осіб. Мається на 

увазі те унікальне значення, яке певний об’єкт придбав для конкретної особи 

в результаті її індивідуального досвіду на відміну від загальноприйнятого 

значення. Семантичний диференціал дозволяє отримати кількісні 

характеристики емоційного ставлення випробуваного до об’єктів практично 

будь-якого типу, вираженим у формі понять [216]. 

Процедура семантичного диференціала, запропонована Ч. Осгудом, 

полягає в оцінці певного набору понять, що цікавлять дослідника, за 

допомогою 7-бальних шкал (від -3 до +3), полюси яких представлені 

антонімічними прикметниками. Для мінімізації кількості ознак авторами 

було виділено 3 універсальних семантичних фактора. До першого фактора − 
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фактора оцінки – входять шкали, що виражають емоційну привабливість 

об’єктів, як (хороший – поганий; світлий – темний; добрий − злий; чистий – 

брудний). Другий фактор − фактор сили − включає шкали типу, що 

характеризують суб’єктивний ступінь впливу об’єктів на людину (ситий – 

голодний; великий – маленький; сильний – слабкий; щасливий − нещасний). 

Третій фактор − фактор активності − об’єднує шкали, що відповідають 

ступені динамічності, мінливості об’єктів в часі (активний – пасивний; 

швидкий – повільний; гучний − тихий; яскравий − тьмяний). 

Фактори представлені як ортогональні осі семантичного простору, 

поняття − як точки, координати яких в цьому просторі або їх проекції на осі 

факторів відповідають значенням понять. Відстані між точками є показником 

відмінності між поняттями. 

Унікальність методики полягає в тому, що не існує стандартного 

набору шкал і понять, адже їх вибір визначається завданнями окремого 

дослідження. Семантичний диференціал може служити інструментальною 

мірою самих різних психічних явищ. Для побудови семантичного простору – 

«операціональної метамови психосемантики» [176, С. 80], особливим чином 

структурованої системи ознак, описів об’єктної та соціальної дійсності, – у 

якості означеної дійсності ми обрали понятійний апарат етики. До об’єктів − 

стимули, що розкривають його зміст.  

Виходячи з представленого у І розділі аналізу психологічних складових 

етичної свідомості особистості, а також враховуючи емпіричні дослідження 

[23; 24] та уявлення науковців щодо основних категорій етики [13; 51; 98; 

143; 231], ми визначили 8 понять, які можуть бути використані як стимули 

для проведення методу семантичного диференціала: добро, вірність, 

обов’язок, гідність, відповідальність, правда, совість, справедливість. В ході 

дослідження респондентам пропонувалося оцінити кожне поняття-стимул за 

зазначеними дванадцятьма двополюсними шкалами. 
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З метою вивчення психологічних чинників розвитку етичної свідомості 

студентів були використані такі методики. 

З метою встановлення загального рівня розвитку етичної свідомості 

студентської молоді ми використовували опитувальник діагностики 

особистісного симптомокомплексу відповідальності І.О. Кочаряна [111; 112]. 

Методика діагностики відповідальності спрямована на виявлення 

вираженості у досліджуваних типологічних варіантів відповідальної 

поведінки. Методика базується на положенні про те, що будь-які 

властивості характеру особистості можуть бути представлені як 

симптомокомплекси, які мають різні функціональні характеристики та 

визначаються індивідуально-специфічним поєднанням рис в системі 

цілісної особистості [54, c. 506]. Така властивість характеру, як 

відповідальність, на думку автора, також може бути представлена як 

особистісний симптомокомплекс. Так, методика діагностує п’ять 

типологічних варіантів відповідальності: «принциповість», 

«самоствердження», «нормативність», «етичність» і «самопожертва». 

Методика має форму опитувальника, складається з 5 шкал і містить 67 

тверджень. Завдання відображають когнітивний, емоційний і поведінковий 

компоненти, та представлять такі сфери прояву відповідальності, як сім’я, 

навчання, здоров’я і міжособистісні стосунки. 

Для дослідження особливостей его-ідентичності особистості 

студентського віку ми застосовували методику вивчення ясності «Я»-

концепції (Self-Concept-Clarіty − SCC) американського психолога 

Дж. Кемпбелла. Слід зауважити, що поняття ясності Я-концепції збігається з 

більш традиційним поняттям ідентичності, але є доступнішим для 

емпіричного підходу в дослідженнях [106, с.82−83]. З цих причин нами була 

обрана саме ця методика. 

Методика містить 12 тверджень, які повинні оцінити респонденти, 

використовуючи 5-бальну шкалу: 1 − абсолютно не згоден; 2 − не згоден; 3 − 
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частково згоден, частково не згоден; 4 − згоден; 5 − абсолютно згоден. 

Отримані бали підсумовуються, що дозволяє встановити ступінь ясності Я-

концепції (усвідомленості уявлення про самого себе). 

Ясність є одним із аспектів Я-концепції – тобто межі, в яких зміст 

індивідуальної Я-концепції є чітко і послідовно визначений, внутрішньо 

завершений і достатньо стабільний на певному етапі розвитку особистості 

[264]. Ясність є характеристикою самовірувань (уявлень людей про самих 

себе), будучи структурною характеристикою, вона теоретично незалежна 

стосовно змісту Я-концепції.  

За Дж. Кемпбеллом, ясність Я-концепції представлена такими 

феноменами: суперечність думок про власне Я (1); часта зміна їх (2); 

витрачання багато часу на з’ясування якою людиною я є і якою був у 

минулому (3, 5); відсутність переживання конфліктів між різними сторонами 

особистості (6); думка про інших людей краща, ніж про себе (7); уявлення 

про себе дуже часто змінюються (8, 9); важко встановити, яким є насправді 

(10); не знання власних потреб (12) тощо. Люди з низькою ясністю Я-

концепції більше залежать від соціального середовища, вища ясність 

пов’язана з вищою самооцінкою і свідомістю.  

З метою виявлення прагнення до автономії ми використали 

опитувальник міжособистісної залежності (Іnterpersonal Dependency 

Іnventory) Р. Гіршфільда (адапт. О.П. Макушиної);  

Опитувальник складається з 48 тверджень, які необхідно оцінити в 

залежності від того, в якій мірі вони можуть бути віднесені до респондента: 

не характерно для мене; трохи характерно для мене; цілком характерно для 

мене; дуже сильно характерно для мене. Всі питання розподіляються за 3 

шкалами: 

- емоційна опора на інших (ЕО) (Emotіonal Relіance on Others, 18 

питань); 

- невпевненість в собі (Н) (Lack of Self-Confіdence, 16 питань); 
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- прагнення до автономії (A) (Assertіon of Autonomy, 14 питань). 

Підсумкове значення залежності (3) підраховується шляхом 

підсумовування отриманих балів але першим двома шкалами і вирахування з 

цієї суми балів, отриманих за третьою шкалою: 3 = ЕО + Н – А 

Обробка результатів тесту здійснюється шляхом підсумовування балів 

по пунктах, що належать до кожної шкали, з урахуванням наявності прямих і 

зворотних тверджень. Отриманий сумарний бал є підсумковий показник за 

шкалою, який оцінюється у відповідності з наведеними нижче нормами. При 

цьому тестові норми за шкалами емоційної опори на інших, автономії та 

залежності розрізняються для чоловіків і для жінок, а за шкалою 

невпевненості в собі норми єдині. 

Методика «Самоактуалізація особистості» (Е. Шостром) [264]. 

Опитувальник Е. Шострома був переведений і вдосконалений групою 

московських психологів (Л. Я. Гозманом, Ю. Е. Альошиною, М. В. Загікой і 

М. В. Кроз ) і містить 100 пунктів, що характеризують 11  шкал: 1. Шкала 

орієнтації в часі; 2. Шкала цінностей; 3. Шкала «Погляд на природу 

людини»; 4. Шкала потреби в пізнанні; 5. Шкала прагнення до творчості або 

креативності; 6. Шкала автономності; 7. Шкала спонтанності; 8. Шкала 

саморозуміння; 9. Шкала аутосимпатії; 10. Шкала контактності; 11. Шкала 

гнучкості в спілкуванні.  

Опитувальник «Диференційний тип рефлексії» (Д. О.  Леонтьєв, 

К. М. Лаптєва, Є. М. Осін, А. Ж. Саліхова) [133], містить 30 тверджень, 

згрупованих у три шкали: системна рефлексія, інтроспекція, квазірефлексія. 

Відповідно до моделі рефлективності Д. О. Леонтьєва продуктивним 

варіантом рефлексії виступає системна, яка дозволяє особистості звертатись 

до власного внутрішнього світу, аналізувати досвід життя, краще розуміти 

себе. Непродуктивними варіантами рефлексивності виступають інтроспекція 

та квазірефлексія. Інтроспекція є «самокопанням», квазірефлексія – відходом 

від реальності, зануренням у світ фантазій та мрій. Інтроспекція передбачає 
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зосередженість на власному стані, переживаннях. Системна рефлексія 

передбачає самодистанціювання, здатність до погляду на себе збоку, 

охоплення полюсів суб'єкта і об'єкта. Квазірефлексія, на думку 

Д.О. Леонтьєва, спрямована на об'єкт, який не має відношення до актуальної 

життєвої ситуації,  пов'язана з відривом від актуальної ситуації буття в світі. 

Натомість, системна рефлексія передбачає самодетермінацію, є найбільш 

об'ємною і багатогранною, дозволяє бачити як саму ситуацію взаімодії у всіх 

її аспектах, так і альтернативні можливості.  

Інтерпретація отриманих результатів включає побудову семантичного 

профілю кожного поняття; визначення факторних навантажень 

досліджуваних понять-стимулів за кожним із факторів; побудову графічного 

векторного зображення положення певного поняття-стимулу у семантичному 

просторі. 

Загальна структура констатувального експерименту відповідає нашому 

розумінню структурно-змістової сутності етичної свідомості та 

психологічних чинників її розвитку (табл. 2.2). Вибір психодіагностичних 

методик проводився відповідно до загальноприйнятих вимог: адекватності 

поставленим завданням дисертаційної роботи та теоретичним засадам 

дослідження; відповідності критеріям валідності та надійності [56; 140; 164]. 

Деякі з методик відповідно до мети й завдань дослідження підлягали 

модифікації, розширенню способів обробки й інтерпретації одержаних 

результатів.  

Таким чином, комплекс психодіагностичного інструментарію 

дозволяє всебічно проаналізувати сукупність змістових особливостей 

психологічних чинників розвитку етичної свідомості студентської молоді. 
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Таблиця 2.2 

Психодіагностичний інструментарій дослідження структури і 

психологічних чинників розвитку етичної свідомості 
 

 

Компо

ненти 

ЕС 

Зміст 

компоненті

в 

Чинники та показники 

розвитку 

Автори, чиї праці 

слугували для 

виділення чинників 

розвитку ЕС 

Методики дослідження 

З
н

ач
ен

н
я Моральні 

норми та 

категорії 

Засвоєння моральних норм 

та категорій 

→ Розвиненість моральних 

суджень 

Л.І. Рувінський  

Л.М. Архангельський 

Л. Колберг 

Дж. Беррі 

Методика вивчення рівня 

розвитку моральних суджень, Л. 

Колберг (адапт. 

Л.І. Анциферової)  

С
м

и
с
л
и

 

Мотиви 

морально-

етичної 

поведінки 

Прийняття соціальних норм 

і етичних вимог 

→ Вираженість совісності; 

→ Морально-етична 

відповідальність 

→спрямованість на добро 

А.В. Донцов; 

Л.Д. Чорна; 

М. І. Бобнева; 

К. В. Шорохова; 

В.В.Мельніков; І.Г. 

Тимощук, Л.М. Попов 

«Шкала совісності», 

В.В. Мєльніков, 

Л.Т. Ямпольський; Діагностика 

рівня морально-етичної 

відповідальності І.Г. Тимощука; 

Методика «Добро і Зло» Л.М. 

Попова  

Цінності 

 

Моральні цінності 

→ Розвиненість 

термінальних та 

інструментальних морально-

духовних цінностей  

Д. О. Леонтьєв;  

Г. М. Андреєва; 

М. Рокич; Ш. Шварц, 

О. Кузнецов 

 Методика для вивчення 

духовних цінностей особистості, 

О.І. Кузнецов  

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 

Б.Г. Гаппіров;  

В.О. Титов; 

Е.М. Ольшевська 

Б.С. Братусь; А.В. 

Бездухов 

Методика семантичного 

диференціала, Ч. Осгуд (адапт. 

В.Ф. Петренка)  

П
си

х
о

л
о

гі
ч

н
і 

ф
а
к
то

р
и

 р
о

зв
и

тк
у

 е
ти

ч
н

о
ї 

св
ід

о
м

о
ст

і 

Потреба 

самоактуаліз

ації 

Его-ідентичність 

→ Високий рівень ясності 

образу себе 

 

Е. Еріксон; Д. Марсіа; 

О.Л. Солдатова; 

Д. МакАдамс; 

Дж. Кемпбелл 

Методика вивчення ясності «Я»-

концепції (SCC), Дж. Кемпбелл  

 

Потреба у самоактуалізації 

→ високий рівень 

самоактуалізації 

А. Адлер, А. Маслоу,  

А.М. Большакова,  

Г.І. Медінкова 

Методика «Самоактуалізація 

особистості» 

(Е. Шостромадаптована 

Л. Я. Гозманом, Ю. Е. 

Альошиною, М. В. Загікой і 

М. В. Кроз  

Рефлексивність 

→ здатність до системної 

рефлексії 

Є.В. Заїка, А.В. Карпов,  

Д.О. Леонтьєв, Т.Б. 

Хомуленко 

Диференціальний тест рефлексії 

Д.О. Леонтьєва  

Особистісна 

зрілість 

Автономність 

→ Наявність прагнення до 

автономії 

І.С. Кон; Б. Шварц; 

А. Маслоу; 

Д. О. Леонтьєв; 

Р. Гіршфільд, 

Опитувальник міжособистісної 

залежності, Р. Гіршфільд (адапт. 

О.П. Макушиної)  

Саморегуляція 

→високий рівень 

саморегуляції 

Г.І. Меднікова, 

В.І. Моросанова, 

К.І. Фоменко 

Опитувальник стильової 

саморегуляції поведінки 

В.І. Моросанової, Є.М Коноз 

Відповідальність  

→ етичний тип 

відповідальності 

І.О. Кочарян Методика діагностики 

особистісного 

симптомокомплексу 

відповідальності І.О. Кочаряна 
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Дослідження особливостей прояву етичної свідомості студентів 

здійснювалося на базі Запорізького національного університету, 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національної 

металургійної академії України, Дніпропетровського національного 

університету ім. О. Гончара, Дніпропетровського університету імені 

Альфреда Нобеля. 

Вибірку респондентів склали студенти І, ІІ, ІІІ, ІV та V курсів 

гуманітарних і технічних спеціальностей. Загальна кількість досліджуваних − 

280 осіб (n=280, віком 17–26 років), з яких 56 респондентів – на І курсі 

(n=56); 54 – на ІІ (n=54); 56 – на ІІІ (n=56); 60 − ІV (n=60); 54 – на V (n=54). 

Дослідження проводилося наприкінці весняного семестру 2015/2016 

навчального року та на початку осіннього семестру 2016/2017 навчального 

року. 

У поданому дослідженні ми виділяємо наступні критерії розвитку 

етичної свідомості. 

Критерієм розвитку компонента «значення», ґрунтуючись на 

концептуальних положеннях В.В. Турбан, Р.В. Павелківа, М.В. Савчина, 

Ж. Піаже, Л. Колберг, К. Гілліган можна визначити засвоєння моральних 

норм і категорій, тобто опанування особистістю в процесі онтогенезу 

встановлених в соціумі правил, принципів, традицій; дотримання 

імпліцитних паттернів і правил поведінки, соціальних норм. 

Критерієм розвитку компонента «смисли» слід вважати суб’єктивацію 

моральної системи (А.А. Фурмана, А.В. Бездухов, В.П. Бездухов, 

Т.В. Жирнова, І.О. Кочарян, І.С. Кона, Н. Булл, У. Кей), тобто вироблення 

особистісних смислів та орієнтацій морально-етичної поведінки, морально-

духовних цінностей, відчуття відповідальності за дотримання соціальних і 

моральних норм. 

Для компонента «чуттєва тканина» критерієм розвитку, на основі 

досліджень В.В. Турбан, Т.С. Яценко, П.М. Якобсона, Ю.В. Согомонова, 
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Н.Г. Капустіної може виступати осмисленість етичного бачення світу – 

усвідомлений емоційний відгук (М.І. Дьяченко, Л.О. Кандибович [93, с.39]) 

на етичні явища, переживання етичних критеріїв добра та зла. 

Отже, вікові особливості розвитку та система освітнього процесу вищої 

школи впливають на етичний розвиток особистості студента. Результати 

констатувального експерименту вказують на необхідність розробки та 

впровадження практико-орієнтовних заходів розвитку етичної свідомості 

студентської молоді; четвертий рік навчання у ЗВО (вік респондентів 20 – 23 

роки) є найбільш оптимальним періодом для цілеспрямованого розвитку 

етичної свідомості студентів. 

 

2.2. Специфіка засвоєння моральних норм та категорій студентами 

як компонента розвитку компонента етичної свідомості «значення» 

 

У ході оцінки засвоєння моральних норм та категорій були 

проаналізовані моральні судження респондентів при розв’язанні ними 

дилеми морального змісту. 

Задля наочності змістовного наповнення отриманих статистичних 

даних представимо зміст застосованої моральної дилеми Л. Колберга: 

«Одна жінка була хвора на дуже тяжку форму раку, від якої не існувало 

ліків. Доктор Джефферсон знав, що їй залишилось жити 6 місяців. Пацієнтка 

страждала від жахливого болю, марила та була дуже слабкою. Іноді жінка 

просила доктора дати їй таку дозу морфію, щоб скоріше померти. Хоча 

доктор Джефферсон знав, що вбивство з милосердя протизаконно, він думав 

виконати її прохання. Чи слід доктору дати пацієнтці ліки, від яких вона би 

померла? 

ІІ. Доктор Джефферсон скоїв милосердне вбивство, свідком якого став 

доктор Роджерс. Роджерс знав ситуацію та намагався зупинити колегу, але 
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ліки вже були дані пацієнтці. Доктор Роджерс коливався, чи повинен він 

повідомити про Джефферсона. 

Продовження: доктор Роджерс повідомив про свого колегу, в 

результаті чого доктор Джефферсон був засуджений. Присяжні зробили 

висновок, що Джефферсон винен». Чи повинен суддя покарати доктора 

Джефферсона або повинен звільнити його? 

У процесі дослідження були отримані результати, які представлені в 

таблиці 2.3, в яких показано розподіл студентів (у відсотках) за рівнями 

морального розвитку. 

Таблиця 2.3 

Рівень розвитку морального судження за Л. Колбергом у студентів І−V 

курсів 

Рівні 

морально

го 

розвитку 

Стадії 

морального 

розвитку 

Кількість відповідей за курсами (%) 

І ІІ ІІІ ІV V 

 

Доконвен

-ціональ- 

ний 

0 – егоцентрична 3,12 9,12 3,91 0,89 1,02 

1 – гетерономна 1,2 5,8 2,6 2,68 2,3 

2 – гедоністична  5,76 4,42 2,08 1,34 0,77 

Конвенці

ональний  

3 – рольова 33,81 3,87 3,39 1,35 3,33 

4 – нормативна  38,85 30,67 25,78 29,08 23,27 

Пост- 

конвенці

ональльн

ий 

5 – раціонально-

релятивістська 
13,43 39,5 53,91 57,72 59,59 

6 – духовно-

універсалістська  
3,84 6,63 8,33 6,94 9,72 

 

Як видно із таблиці 2.3 розподіл моральних суджень відбувся на всіх 

трьох рівнях доконвенціональному, конвенціональному та 

постконвенціональному. Це зокрема:  

– нульова стадія – егоцентрична (домінантне судження: роблю, що мені 

приємно). Для цієї стадії характерні вислови досліджуваних «Не хочу 
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відповідати на питання» (без зазначення причини), «Не знаю», «Не розумію» 

(без бажання уточнити суть питання в експериментатора), «Глупе питання», 

«Ніяк не впливає / ніяк не відноситься» (без аргументації) або ігнорування 

питання. Відповіді такого типу не зачіпають спроби розв’язання моральної 

дилеми, що, очевидно, вказує на небажання співпраці з предмету 

дослідження та особистісні особливості досліджуваних (лінь, небажання 

міркувати над морально-етичною проблематикою). Слід зазначити, що 

відсоток подібних відповідей виявився незначним, а загальна тенденція 

вказує на зменшення їхньої кількості (від 3,12% на І курсі до 1,02% – на V). 

– перша стадія – гетерономна (домінантне судження: треба підкорятися 

правилам, щоб запобігти покарання). Недоцільність евтаназії 

обґрунтовувалася ймовірністю покарання; респонденти не висловлювалися 

про доцільність милосердного вбивства: «Якщо доктор це скоїть, його 

покарають»;  «Навіщо втрачати ліцензію лікаря, якщо жінка все одно 

помре?». Прикметно, що кількість подібних суджень є найменшою на І курсі 

(1,2%), найбільшою – у другокурсників (5,8%) та стабільною з ІІІ по V курси 

(2,6%; 2,68%; 2,3%). Відповіді такого типу можуть свідчити про загальну 

особистісну інфантильність досліджуваних, а також не до кінця оформлене 

власне ставлення студентів початкових курів до безумовного підкорення 

правилам та покарання. 

– друга стадія – гедоністична (домінантне судження: треба підкорятися 

правилам заради винагороди або особистої вигоди). Респонденти 

висловилися про доцільність милосердного вбивства, пояснюючи це тим, що 

хвора жінка страждає, а її смерть завдяки достатньої дози морфію позбавить 

її від фізичних страждань. У таких судження простежується очевидна 

відсилка до винагороди, а у якості мотиву такого вчинку – не цінність 

людського життя, а бажання схвалення («Чоловік буде вдячний»; «Життя її 

рідних стане легшим»). Було встановлено поступове зменшення кількості 
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подібних суджень (5,76% − на І курсі; 4,42% − на ІІ; 2,08% − на ІІІ; 1,34% − 

на ІV; 0,77% − на V). 

– третя стадія – рольова (домінантне судження: дію таким чином, як від 

мене очікують оточуючі та щоб уникнути несхвалення). На думку 

досліджуваних, доктор Джефферсон має дати смертельну дозу ліків, бо саме 

цього від нього очікує вмираюча жінка та її чоловік: «Він доктор, тому 

повинен зробити все, щоб пацієнт не страждав»; «Чоловік пацієнтки 

повинен дати дозвіл на евтаназію»; «Родичі повинні вирішити долю жінки, 

адже вона не здатна адекватно оцінювати ситуацію». Зустрічалися 

судження й такого типу: «Ні, доктору не слід давати пацієнтці ліки, бо він 

втратить свою репутацію / бо він стане вбивцею»; «Лікарська етика цього 

не схвалює»; «Треба повідомити медсестру, а вона нехай вирішує»; «Суддя 

має покарати доктора, бо він – представник закону. Якщо він виправдає 

вбивцю, наслідки для нього, судді, можуть бути сумними». Відповіді 

рольового типу мали такий вигляд: «Я не буду порівнювати людину і 

тварину»; «За тварину – жити їй чи ні – вирішує людина (хазяїн)»; «Людина 

і тварина – це різні рівні організації. Відносно до тварини евтаназія може 

бути застосовна»; «Людина – не домашня худоба». Судження цієї стадії 

відносяться до більш високого – конвенціонального – рівня, однак для 

означеної вікової аудиторії виявляються незрілими. Водночас, було 

зафіксовано значне зменшення відсоткового співвідношення таких суджень 

по мірі дорослішання студентів (33,81% − на І курсі; 3,87% − на ІІ; 3,39% − 

на ІІІ; 1,35% − на ІV; 3,33% − на V).  

– четверта стадія – нормативна (домінантне судження: дію так, як 

велить закон, звичай та встановлені авторитети; уникаю подальше почуття 

провини). На думку респондентів, доктор у ніякому разі не повинен давати 

жінці смертельні ліки, навіть із почуття жалості, бо це все одно злочин: 

«Доктор Джефферсон заслуговує покарання та звільнення від лікарської 

практики»; «Доктор Роджерс повинен повідомити поліцію про колегу-
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вбивцю»; «Евтаназія заборонена законом»; «Закон – це обмеження, яке має 

контролювати людину»; «В понятті «закон» не має совісті»; «Доктор має 

бути покараним. Закон єдиний для всіх; люди не повинні відчувати 

вседозволеність». Велика кількість висловлювань мала релігійне 

обґрунтування: «Доктор не Бог, щоб забирати життя»; «Не має давати 

морфій, бо на все воля Бога»; «Самогубство / вбивство – великий гріх»; «Бог 

дає стільки випробувань, скільки людина може витримати. Тому жінка не 

має право на евтаназію»; «Людина має прожити стільки, скільки їй 

відведено та померти без сторонньої допомоги»; «Люди повинні 

підкорятися, перш за все, закону Божому». Зустрічалися відповіді й з 

посиланням на почуття провини: «Якщо доктор вб’є пацієнтку, він не зможе 

з цим жити»; «Не повинен давати ліки, адже потім сам буде страждати 

від почуття провини». Виявлено, що подібні судження залишається 

домінуючими в студентському віці (38,85% − на І курсі; 30,67% − на ІІ; 

25,78% − на ІІІ; 29,08% − на ІV; 23,27% − на V). Зазначений факт може 

пояснюватися тим, що моральні судження респондентів залежать від 

соціального середовища, в якому вони перебувають та засвоюють моральні 

норми. Звідси випливає обв’язок перед церквою, необхідність любою ціною 

підкорятися закону. 

– п’ята стадія – раціонально-релятивістська (домінантне судження: дію 

згідно з власними принципами, поважаю принципи інших та демократично 

прийнятий закон). Для цієї стадії характерні наступні вислови респондентів, 

які погоджуються з тим, що доктор повинен дати пацієнтці смертельну дозу 

морфію: «Так, доктору слід дати жінці морфій, адже це останнє прохання 

помираючої. Заради цього можна переступити закон»; «Суддя повинен 

виправдати доктора. Джефферсон не просто вбив людину, а позбавив мук і 

так вмираючу людину, за її ж волі»; «Це індивідуальне право людини – жити 

чи померти. Кожний – хазяїн власного життя й треба поважати його 

вибір»; «Смертна кара не має існувати, адже кожен злочинець повинен 
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мати шанс на виправлення»; «Кожен конкретний випадок евтаназії повинен 

розглядатися індивідуально (з консиліумом лікарів, родичами) та необхідно 

розробити закони для подібних випадків»; «Доктору Роджерсу не слід 

доносити на свого колегу, адже він сам може опинитися в такій ситуації 

складного морального вибору. Роджерсу треба поставити себе на місце 

Джефферсона та розуміти його почуття»; «За законом Роджерс має 

донести на колегу, а за совістю – ні. Я б ні в якому разі не повідомляв»; 

«Іноді закон – не по совісті, а совість – не за законом, тому роблячи благо, 

можна порушити закон»; «Доктору варто обійти закон, але обов’язково 

узгодити все з родичами пацієнтки»; «Совість – це критерій особистої 

відповідальності людини. За совістю – значить без особистої вигоди, 

ненавмисно»; «У всіх різна мораль, часто – історично різні норми»; «Сліпе 

слідування закону призводить до нелюдських рішень»; «Закон повинен 

виховувати людини, а не просто карати». Було зафіксовано стабільне та 

значне зростання кількості суджень цієї стадії (13,43% − на І курсі; 39,5% − 

на ІІ; 53,91% − на ІІІ; 57,72% − на ІV; 59,59% − на V), що свідчить про 

поступове засвоєння моральних норм студентською молоддю в процесі 

навчання, розширенні меж комунікації та засвоєнні нових соціальних ролей, 

набуття особистого життєвого досвіду. 

– шоста стадія – духовно-універсалістська (домінантне судження: дію 

згідно з власними принципами совісті та загальнолюдськими принципами 

моральності). У висловлюваннях досліджуваних артикулюється пріоритет 

унікальних можливостей кожної людини перед соціальними нормами; 

міркування про етичні категорії, життя та універсалії. Показово, що в 

судженнях такого рівня висловлювалося погодження з тим, щоб звільнити 

хвору жінку від страждань: «Доктору слід дати ліки, якщо це викликане 

почуттям милосердя, а також якщо він здатен нести цю ношу»; «Смертну 

кару недарма скасували, адже це таке ж саме вбивство, яке повинен хтось 

коїти. Ніхто не має морального права вбивати навіть злочинців»; «Закон 
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побудований дуже егоїстично по відношенню до людини, помирає в муках. 

Евтаназія – це прояв милосердя, співчуття і гуманізму»; «Смертний вирок 

відкидає всі поняття про особистість. Чим ви краще вбивці, вбиваючи 

вбивцю?»; «Чи має людина зобов'язання жити? Це залежить від її 

внутрішніх повинностей. Якщо є можливість змінити рішення людини – 

відмінно, якщо ні – це її право поступити певним чином із власним 

життям»; «Морально вірним було б дати можливість жінці самій 

прийняти або не прийняти смертельні ліки. Здорова людина може купити 

отруту і передумати, хвора – теж»; «Закони необхідно переглядати з 

точки зору гуманності – щоб вони завжди були на боці людини. Слід 

розглядати кожен випадок правопорушення як унікальний, з урахуванням 

унікальних мотивів та обставин»; «Вбивство – це порушення всіх 

моральних, духовних і кримінальних законів». Незважаючи на нечисленність 

відсоткового співвідношення таких суджень, у порівнянні з нормативними та 

раціонально-релятивістськими, можна відзначити тенденцію до зростання 

(від 3,84% на І курсі – до 9,72% на V курсі).  

Необхідно зауважити, що судження духовно-універсалістської стадії 

жодного разу не формулювалися респондентами в чистому вигляді, тобто у 

поясненні відповіді на певне питання завжди містилося звернення до 

цінностей доконвенціонального та конвенціонального рівнів. Важко не 

погодитися з В.В. Турбан у тому, що людина ніколи не може бути вільною 

від соціально-рольових статусів [234, с.319]. Водночас, за результатами 

методики можна помітити, що від курсу до курсу моральний вибір 

респондентів поступово стає адекватнішим ситуації, правильнішим з 

морального погляду, підвищується рівень узагальнення, універсалізації тих 

цінностей, норм, на які орієнтується суб’єкт. 

Підсумовуючи результати дослідження за методикою Л. Колберга, 

можна зробити висновок, що моральні судження студентської молоді, 

зазвичай, здійснюються на конвенціональному та постконвенціональному 
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рівнях («нормативна» та «раціонально-релятивістська» стадії), що засвідчує 

соціалізованість цих осіб, високий рівень освіти (що постійно підвищується) 

та соціального статусу, високий інтелектуальний потенціал. 

У таблиці 2.4 показано середні значення показників моральних 

суджень, які виражають рівень морального розвитку, у студентів різних 

курсів навчання у виші. 

Таблиця 2.4 

Середні значення показнику морального розвитку студентів 

Показники 
Середні значення показників за курсами (у балах) 

F 

І ІІ ІІІ ІV V 

Рівень 

моральних 

суджень 

3,69 3,79 4,23 4,35 4,43 3,24* 

* p<0,05 

Отримані дані вказують на те, що з мірою дорослішання та оволодіння 

професією у студентів зостає загальний рівень морального розвитку, що 

загалом по групі студентів позначається у переході від гедоністичної та 

рольової стадій морального розвитку до нормативної та раціонально-

релятивістської стадій.  

Отже, якщо на початку навчання у виші студенти здебільшого прагнуть 

подобатись іншим, пзбавитись від почуття сорому через здійснення 

моральних учинків, павильне поводження, то наприкінці навчання у вищій 

школі студенти більшою мірою усвідомлюють моральні правила та закони, 

інтеріоризують моральні мотиви поведінки, у певної частини студентів 

моральна поведінка автономізується, світогляд стає більш гуманістично 

орієнтованим, інтеріризуються взірці поведінки, які є цінними у 

демократичному суспільстві. 
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2.3. Оцінка розвитку компонента етичної свідомості «смисли» 

Розглянемо специфіку прийняття студентською молоддю соціальних 

норм і етичних вимог, показником чого виступає вираженість совісності. 

В ході дослідження за методикою В.В. Мєльнікова, Л.Т. Ямпольського 

буди отримані наступні результати (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Рівень розвитку показника совісності у студентів І− V курсів 

Рівень розвитку 

за шкалою 

совісності 

Розподіл показників совісності досліджуваних за курсами 

(%) 

І ІІ ІІІ ІV V 

Низький 10,71 7,41 3,57 6,67 7,41 

Середній 64,29 74,07 64,29 66,67 66,67 

Високий 25 18,52 32,14 26,67 25,93 

 

З таблиці 2.6 видно, 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%). Ймовірно, на початковому курсі совість, як 

внутрішній моральний імператив поведінки особистості, ще не звільнена від 

механізмів зовнішнього соціального контролю, адже студенти тільки 

починають відчувати право власного морального вибору [78]. На ІІІ курсі цей 

показник найнижчий – 3,57% досліджуваних. 

Високий рівень совісності було зафіксовано в досить значної кількості 

студентів всіх курсів, однак ці показники незначно збільшуються від курсу 

до курсу. Виключення складають лише показники ІІІ курсу, де в 32,14% 

респондентів було відзначено високий рівень совісності. Такі результати 

можна пов’язати із здійсненням студентами квазіпрофесійної діяльності, 

розширенням меж спілкування, усвідомленням почуття громадського 

обов’язку, розвитком автономного морального мислення. Очевидно, що це − 
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період найактивнішої розумової діяльності, з її постійним пошуком істинних 

критеріїв моральної поведінки і утворення справедливих стосунків з іншими. 

В студентів всіх п’яти курсів переважає середній рівень розвитку 

совісності. Можна відзначити також тенденцію до збільшення цих 

показників (від 64,29% на І курсі − до 66,67% на V). Такі результати можуть 

свідчити про те, що в більшої кількості студентів моральний розвиток 

особистості не зазнає значних якісних змін − моральної автономії, 

досягнення глибокої моральної рефлексії [154, с. 275], хоча й вказує на 

прийняття ними соціальних норм і етичних вимог. У таблиці 2.6 показано 

відмінності у середніх значеннях показників совісності студентів різних 

курсів навчання. Отже, показники совісності зростають, починаючи з 

третього курсу навчання у ЗВО. 

Таблиця 2.6 

Середні значення показників совісності у студентів І− V курсів 

Показники 

Середні значення показників за курсами (у 

балах) 

F 

І ІІ ІІІ ІV V 

Совісність 12,76 12,72 14,94 14,15 14,38 2,72* 

* p<0,05 

В ході дослідження за методикою І.Г. Тимощука буди отримані 

наступні результати (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Рівень розвитку показника морально-етичної відповідальності у 

студентів І−V курсів 

Рівень розвитку за 

шкалою морально-

етичної 

відповідальності 

Розподіл показників морально-етичної 

відповідальності досліджуваних за курсами (%) 

І ІІ ІІІ ІV V 

Низький 53,57 12,50 19,64 3,33 29,62 

Середній 23,22 23,22 30,36 31,67 35,20 

Високий 23,21 64,28 50,00 65,00 35,18 
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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 

навчанням у бакалавраті 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).  

У таблиці 2.8 показано відмінності у середніх значеннях показників 

морально-етичної відповідальності студентів різних курсів навчання.  

Таблиця 2.8 

Середні значення показників морально-етичної відповідальності у 

студентів І− V курсів 

Показники 

Середні значення показників за курсами (у 

балах) 

F 

І ІІ ІІІ ІV V 

Рівень морально-

етичної 

відповідальності 

8,62 9,95 15,12 17,88 15,18 18,84* 

* p<0,0001 

З таблиці 2.8 видно, що показнки 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. Отримані результати відповідають показаному у дослідженні 

О.Ю. Головіної [69]. Отже, рівень морально-етичної відповідальності 

характеризується позитивною мікровіковою динамікою. Від курсу до курсу 

навчання студенти виявляють більшу міру схильності до рефлексії на 

морально-етичні теми, ситуації та колізії, що може бути обумовлено 

збагаченням їх досвіду соціальних стосунків, зануренням у самостійне життя 

та зростаючою відповідальністю за нього. Зростання морально-етичної 

відповідальності у пізньому юнацькому віці та у період молодості 
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відбувається здебільшого за рахунок збільшення ролі екзистенційної 

відповідальності, адже суттєве зушення альтруїстичних емоцій, інтуїції у 

морально-етичній сфері та морально-етичних цінностей у межах незначного 

часового проміжку є сумнівним. Утім, як показано у дослідженні 

О.Ю. Головіною вікова динаміка морально-етичної відповідальності є не 

суттєвою [69]. 

Здатність до морально-етичної рефлексії як характеристика морально-

етичної відповідальності виступає спроможністю до швидкого і глибокого 

розуміння моральних і аморальних аспектів власних комунікативних 

інтенцій, до рефлексії дії факторів, які перешкоджають прояву відповідальної 

поведінки і властива більшою мірою студентам наприкінці навчання у ЗВО. 

Менш чітке усвідомлення способів і можливостей прояву відповідальності 

характеризує студентів на початку навчання у вищій школі.  

В основі морально-етичної відповідальності лежить морально-етична 

мотивація як глибинне внутрішнє прагнення особистості створювати етичну 

атмосферу взаємодії з іншою людиною, бажання встановлювати близькі 

стосунки на основі емпатії та прихильності, що характеризує студентів 

починаючи з третього курсу навчання. Етична мотивація є підставою для 

формування морально-етичної системи цінностей і світоглядних установок 

особистості, а відтак сформованість моральних цінностей властива більшою 

мірою наприкінці юнацького віку.  

Морально-етична відповідальність характеризує особистість студента з 

альтруїстичнии почуттями, тобто здатних до емпатії, любові, чуйності, 

гідності, обов’язку, що відображає гуманно-відповідальне значення відносин 

особистості. Саме наприкінці навчання альтруїстичні почуття набувають 

більшої актуальності, так само як і моральна інтуїція, за допомогою якої 

студент усвідомлює і віддає перевагу гуманістичним цінностям.  

Екзистенційна відповідальність як компонент морально-етичної 

відповідає за чітке усвідомлення особистістю сенсу життя, що сприяє 
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виробленню і «повторному огляду» власних смислоутворюючих цінностей. 

Очевидним стає зростання показників екзистенційної та морально-етичної 

відповідальності із дорослішанням юнаків та дівчат. Екзистенційна 

відповідальність попереджає втрату сенсу життя, допомагає відрізнити 

соціально  зрілу особистість від соціально незрілої.  

Морально-етичні цінності є складовою морально-етичної 

відповідальності, яка синтезує й інтегрує світогляд, установки, інтереси й 

ідеали суб'єкта, які грунтуються на моральних цінностях. Саме наприкінці 

юнацького віку відбувається стабілізація світогляду та моральних цінностей 

сучасних студентів, що обумовлює зростання  них морально-етичної 

відповідальності. 

З таблиці 2.9 видно, що студентів з високим рівнем спрямованості на 

добро стає більше поступово, протягом навчання у вищій школі. 

Таблиця 2.9 

Рівень розвитку показника спрямованості на добро у студентів І−V 

курсів 

Рівень 

спрямованості 

на добро 

Розподіл показників спрямованості на добро 

досліджуваних за курсами (%) 

І ІІ ІІІ ІV V 

Низький 7,14 5,55 17,85 6,66 7,41 

Середній 73,22 91,53 72,87 73,34 62,67 

Високий 19,64 2,92 9,28 20 29,92 

 

Слід зазначити, що на третьому курсі відбувається суттєве спадання 

показників спрямованості на добро, утім найвищий рівень цієї диспозиції 

сягає п’ятого курсу навчання у ЗВО. 

З таблиці 2.10 видно позитивну динаміку показників спрямованості на 

добро у студентів. Ці дані показують, що статистично значущих відмінностей 

у рівні розвитку спрямованості на добро у студентів різних курсів не існує. 
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Отже, неможна достовірно точно судити, про перевагу того чи іншого 

періоду навчання у виші у розвитку спрямованості на добро. 

 

Таблиця 2.10 

Середні значення показників морально-етичної відповідальності у 

студентів І− V курсів 

Показники 

Середні значення показників за курсами (у 

балах) 

F 

І ІІ ІІІ ІV V 

Спрямованість на 

добро 
94,73 96,60 90,58 95,71 95,65 1,85 

 

Перейдемо до аналізу наступного чинника розвитку компонента 

«смисли» − моральних цінностей студентської молоді. На думку В.В. Турбан 

саме цінності особистості покладаються в основу її етичного розвитку, а сам 

етичний розвиток може бути представлений як формування відповідальності 

особистості [234, с.319.]. В рамках дослідження нас цікавить вираженість 

духовних цінностей особистості за методикою О.І. Кузнецова. 

У таблиці 2.11 відображено числові показники духовних цінностей та 

ступінь їх важливості для студентської молоді. 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. Така ж сама тенденція властива цінностям 

альтруїзму та поваги, сутність яких – поведінкові прояви доброти до інших 

людей.       

Динаміка цінності духовності є позитивною за винятком деякого 

спадання на третьому курсі. Спадання показників духовних цінностей на 

третьому курсі навчання також властива стосовно цінності гуманізму. Криза 
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«третього курсу» в основному зв'язується з труднощами формування 

професійної ідентичності [62; 123; 145; 154; 195]. 

 

Таблиця 2.11 

Середні значення показників термінальних духовних цінностей у 

студентів І− V курсів 

Термінальні 

цінності 

Середні значення показників за 

курсами (у балах) 

F 

І ІІ ІІІ ІV V 

Доброта 4,09 4,27 4,32 4,53 4,12 2,40* 

Духовність 3,46 3,50 3,45 3,85 3,98 3,48** 

Гуманізм  4,25 4,19 3,61 3,93 4,38 7,57**** 

Альтруїзм 3,80 4,00 3,23 4,18 3,83 6,35**** 

Совість 4,00 3,71 3,34 3,83 3,72 4,29** 

Справедливість 4,21 3,25 2,37 3,26 4,27 23,90**** 

Великодушність 3,64 3,75 3,17 3,88 4,37 8,77**** 

Толерантність 2,63 3,06 2,98 2,92 3,50 2,68* 

Співчуття 3,68 3,60 3,55 4,42 4,80 13,26**** 

Благородство 2,12 3,58 3,96 3,11 2,40 19,13**** 

Честь 3,89 3,62 2,91 3,12 3,67 11,18**** 

Повага 3,34 3,54 3,01 3,82 3,68 7,61**** 

Моральність  3,66 3,92 4,54 4,07 4,07 6,58**** 

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, **** p<0,00001 

У середині навчання у ЗВО багато студентів звертаються до питання 

про правильність вибору вишу, професії, спеціалізації; у них часто виникає 

когнітивний конфлікт, пов'язаний з розбіжністю ще абітурієнтських уявлень і 

придбаного в процесі навчання більш реального бачення професії. Успішним 

розв'язанням кризи третього курсу стає більш відповідальне ставлення до 
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професійного навчання, формується спрямованість на особистісний і 

професійний саморозвиток.  Саме цими обставинами пояснюється зростання 

показників духовних цінностей гуманізму, альтруїзму, співчуття, совісті, 

справедливості, починаючи з четвертого курсу. Утім, третій курс навчання є 

періодом кризи професійної ідентичності, що може відбиватись на 

переоцінці духовних цінностей.   Динаміка цінностей великодушності і 

толерантності є позитивною протягом навчання у вищій школі – достовірно 

можна стверджувати, що навчання у вищій школі формує більшу терплячість 

до інших людей, терпиме ставлення до недоліків та відмінностей інших. 

Розподіл рангів особистісних цінностей студентської молоді 

представлений в табл. 2.12. Значущість цінності духовності зростає з 11 до 7 

рангу при переході з третього на четвертий і п’ятий курси навчання, цінності 

співчуття – з 7-8 рангів до третього і 2-1 – на четвертому і п’ятому 

відповідно,  і п’ятий курси навчання, а цінність совісті, навпаки, спадає.    

На І курсі найбільш значущими є цінності гуманізму, справедливості, 

доброти, найменш значущими – цінності духовності, поваги та 

толерантності, благородства. На ІІ курсі значущими є цінності доброти, 

гуманізму та альтруїзму, а найменш значущими – цінності духовності, 

справедливості та толерантності. Отже, при переході з першого на другий 

курс втрачається значущість цінності справедливості, що може бути 

обумовлено включенням у нові реаліх дорослого життя, інтеріоризації 

мотивів поведінки, зростанням відповідальності, розвіюванням юнацьких 

ілюзій. 

Провідними цінностями студентів ІІІ курсу є моральність, доброта  та 

благородство, а найменш значущими – толерантність, честь та 

справедливість. На  ІV курсі цінність доброти знов стає найбільш значущою, 

зберігається висока значущість цінностей співчуття, альтруїзму, а цінності 

честі, толерантності та справедливості так само як і на другому курсі є 

малозначущими. На початку навчання у магістратурі студенти мають інакшу 
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ієрархію духовних цінностей – провідними є цінності співчуття, гуманізму та 

великодушності, а пригніченими цінностями – честі, толерантності та 

благородства. 

Таблиця 2.12 

Ранги термінальних духовних цінностей у студентів І− V курсів 

Цінність 
Ранги цінностей 

І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс 

Доброта 3 1 2 1 5 

Духовність 10 11 6 7 7 

Гуманізм  1 2 4 5 4 

Альтруїзм 6 3 8 3 8 

Совість 4 6 7 8 9 

Справедливість 2 12 13 10 3 

Великодушність 9 5 9 6 2 

Толерантність 12 13 11 13 12 

Співчуття 7 8 5 2 1 

Благородство 13 9 3 12 13 

Честь 5 7 12 11 11 

Повага 11 10 10 9 10 

Моральність  8 4 1 4 6 

 

Розглянемо рангове співвідношення духовних цінностей студентів. 

Перше місце за значущістю в студентів І та ІV курсів посідає доброта, а на 

першому – гуманізм, на ІІІ курсі – моральність, на V курсі – співчуття. 

Цінності гуманізму та справедливості втрачають значущість на ІІІ курсі, хоча 

на початку та наприкінці навчання у виші ця цінність є високо значущою. 

Цінності толерантності та поваги є малозначущими для усіх курсів навчання. 

У таблиці 2.13 показано середні значення інструментальних духовних 

цінностей у студентів на різних курсів навчання. За результатами 

дослідження інструментальних цінностей було виявлено скачкоподібну 

нелінійну динаміку цінностей ввічливості, чесності, порядності, совіслівості, 

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

безкорисності. Значущість більшості з цих цінностей істотно знижується на 
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третьому курсі, якому властива криза професійної ідентичності. Отже, існує 

певний мерідіанний період навчання у ЗВО, який може розглядатись як 

період загострення моральних та внутрішньоособистісних конфліктів 

студентів. 

Таблиця 2.13 

Середні значення показників інструментальних духовних цінностей у 

студентів І−V курсів 

Інструментальні 

цінності 

Середні значення показників за 

курсами (у балах) 

F 

І ІІ ІІІ ІV V 

Ввічливість 4,23 4,37 3,85 3,98 3,93 3,37** 

Чесність 4,27 2,87 3,20 2,98 3,95 14,41**** 

Порядність 4,20 3,10 3,36 3,01 4,05 11,70**** 

Поблажливість 3,79 3,94 3,59 3,58 3,75 0,93 

Скромність 3,89 3,69 3,61 3,71 3,83 0,58 

Терплячість 2,82 3,06 3,45 2,97 3,37 1,92 

Поважність 4,02 4,17 3,80 4,13 4,10 1,33 

Совіслівість  4,21 3,31 3,62 3,02 4,13 11,25**** 

Відповідальність 3,66 3,79 3,77 4,07 4,05 2,04 

Душевність 3,23 3,68 3,25 3,37 3,43 1,10 

Вдячність 3,27 3,48 3,54 3,73 3,55 2,13 

Відданість 2,98 3,52 2,80 2,70 3,46 7,07**** 

Лагідність 3,16 3,83 3,68 3,42 3,40 2,36 

Витривалість 2,93 4,21 4,29 1,00 3,70 87,38**** 

Обов’язковість  3,52 3,73 4,46 3,93 4,07 6,67**** 

Щирість 3,50 3,81 3,26 3,50 3,42 1,37 

Принциповість 4,25 3,19 3,60 3,03 3,80 9,69**** 

Милосердя 3,68 3,12 3,09 3,38 4,00 7,11**** 

Безкорисності 2,45 3,46 3,84 1,73 2,47 25,16**** 

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, **** p<0,00001 
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Статистично значущих відмінностей у цінностях поблажливості, 

скромності, терплячості, поважності встановлено не було. Значущість 

цінностей чесності, порядності, скромності, совіслівості, принциповості є 

надзвичайно високою на початку навчання у виші, утім спадає протягом 

навчання у ЗВО. Цінності порядності, совіслівості, обов’язковості, відданості 

заново набувають значущості наприкінці навчання у вищій школі.  

Найменшу значущість для студентів мають цінності терплячості на 

першому курсі, чесності – на другому курсі, відданості – на третьому курсі,  

витривалості та безкорисності – на четвертому курсі. Усі з цих цінностей, 

беручи до уваги, їх середні значення, не мають високого значення. Винятком 

стає четвертий курс, на якому усі інструментальні духовні цінності 

набувають високої значущості і досить складно визначити їх ієрархію. 

Розподіл рангів духовних інструментальних цінностей студентської 

молоді представлений в табл. 2.14. На першому курсі найбільш значущими є 

цінності чесності, принциповості, ввічливості, які вказують на їх провідну 

роль у юнацькому віці. Пригніченими у цьому віці є цінності витривалості, 

терплячості та безкорисності. Чесність та принциповість у юнацькому віці є 

керівними цінностями, еталонами поведінки, а значущість вольових якостей 

та пов’язаних з ними моральних цінностей витривалості і терплячості 

недооцінюється.   

На другому курсі найбільш значущими є цінності ввічливості, 

витривалості та поважності, а найменш значущими – цінності порядності, 

терплячості та чесності. Отже, інструментальні цінності, які забезпечують 

успішність пофесійної комунікації з викладачами та адміністрацією вищої 

школи набувать значущості, починаючи з другого курсу навчання.  

На третьому курсі на тлі зниження значущості усіх інструментальних 

цінностей провідними є цінності обов’язковості, витривалості та ввічливості. 

Найменш значущими є цінності щирості, відданості, милосердя. На 
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четвертому курсі провідне значення набувають цінності поважності, 

відповідальності, ввічливості, найменше значення – відданості, 

безкорисності, витривалості. Так само як і на другому курсі, на третьому і 

четвертому курсах провідного значення набувають цінності-інструменти, які 

забезпечують успішність навчально-професійної діяльності. 

Таблиця 2.14 

Ранги інструментальних духовних цінностей у студентів І−V курсів 

Інструментальні 

цінності 

Ранги цінностей 

І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс 

Ввічливість 3 1 3 3 8 

Чесність 1 19 16 15 7 

Порядність 4 17 14 14 3 

Поблажливість 7 4 11 7 11 

Скромність 8 10 9 6 9 

Терплячість 18 18 13 16 18 

Поважність 6 3 5 1 2 

Совіслівість  5 14 8 13 1 

Відповідальність 10 7 6 2 5 

Душевність 14 9 15 10 15 

Вдячність 13 13 12 5 13 

Відданість 16 11 19 17 14 

Лагідність 15 5 7 11 17 

Витривалість 17 2 2 19 12 

Обов’язковість  11 8 1 4 4 

Щирість 12 6 17 8 16 

Принциповість 2 15 10 12 10 

Милосердя 9 16 18 9 6 

Безкорисності  19 12 4 18 19 

 

На п’ятому курсі найбільш значущими є цінності совіслівості та 

поважності, найменш значущими – цінності терплячості та безкорисності. 

Крім того, усі з представлених цінностей мають високі показники, що 

свідчить про розвиток морально-етичної свідомості студентів протягом 

навчання у вищій школі. 
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2.4. Емоційне ставлення до категорій етики як компонент розвитку 

компонента етичної свідомості «чуттєва тканина» 

 

У ході дослідження особистого ставлення до категорій етики за 

методикою семантичного диференціала Ч. Осгуда було порівняно числові 

показники смислових значень етичних понять у свідомості студентів І − V 

курсів.  

В табл. 2.15 наведено факторні навантаження (фактори Оцінки, Сили та 

Активності) кожного з восьми понять-стимулів. Числові показники табл. 2.15 

дозволяють побачити динаміку розвитку індивідуальних значень понять 

етики у свідомості студентів І − V курсів. 

Перейдемо до якісного аналізу отриманих результатів та проаналізуємо 

шкальні та факторні показники індивідуальних значень для кожного поняття-

стимулу. 

1. Добро. Категорія добра є вищою цінністю етичної свідомості. Добро 

є формою стосунків між людьми, яка сприяє становленню духовного зв’язку, 

єднання між ними (дружба, товариство, братство). В моральному сенсі добро 

виступає безкорисливою допомогою, за яку людина не очікує винагороди. 

Зростання показників індивідуальних значень за фактором оцінки було 

зафіксовано на V курсі (9,59), порівняно з іншими курсами. Однак за 

факторами сили та активності найвищими виявилися показники студентів І 

та ІV курсів (5,61; 4,7). Отже, перевага та позитивна динаміка значень за 

стимулом спостерігається лише стосовно фактора оцінки; добро виявляється 

більш «хорошим», ніж «сильним» та «активним».  

Можна припустити, що студенти високо оцінюють значимість блага та 

добра в житті людини, але не можуть оцінити силу й активність власних 

проявів доброти. Так, для того щоб ідея блага здобула безпосередньої 
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значущості, вона має бути осмисленою в якості чинника волевизначення 

особистості.  

Таблиця 2.15 

Динаміка розвитку індивідуальних значень категорій етики у свідомості 

студентів І − V курсів 

№ Стимул Курс 
Фактори 

Оцінки Хо Сили Хс Активн. Ха 

1 Добро 

І 8,11 5,61 4,32 

ІІ 8,63 4,26 3,22 

ІІІ 9,32 5,25 3 

ІV 7,23 5,30 4,70 

V 9,59 4,74 4,11 

2 Вірність 

І 8,86 5,42 3,18 

ІІ 7,70 4,66 2,96 

ІІІ 8,68 5,82 2,93 

ІV 7,87 4,90 3,80 

V 8,93 5,52 2,22 

3 Обов’язок 

І 3,82 3,46 2,93 

ІІ 4,26 3,63 2,07 

ІІІ 4,25 1,93 2,54 

ІV 0,80 2,53 1,27 

V 3,48 2,67 1,52 

4 Гідність 

І 8,17 5,82 4,64 

ІІ 6,22 6,48 3,81 

ІІІ 8,54 5,96 4,68 

ІV 7,90 4,93 4,93 

V 8,33 6,11 3,96 

5 Відповідальність 

І 6,75 5,82 3,50 

ІІ 6,52 4,26 4,15 

ІІІ 7,79 6,46 4,36 

ІV 6,13 4,17 3,17 

V 5,56 4,56 4,48 

6 Правда 

І 6,43 3,07 3,39 

ІІ 6,30 4,44 3,52 

ІІІ 8,07 4,14 4,04 

ІV 6,13 3,87 2,80 

V 6,07 3,85 4,26 

7 Совість 

І 7,25 4,75 2,89 

ІІ 4,85 3,41 1,63 

ІІІ 7,79 5,79 4,29 

ІV 6,97 4,37 3,17 

V 6,89 4,30 2,67 

8 Справедливість 

І 7,64 5,54 4,29 

ІІ 7,30 4,89 4,15 

ІІІ 7,75 3,82 3,54 

ІV 7,87 5,77 4,43 

V 7,11 5,74 4,89 
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Отже, те, що людина сприймає не в абстрактно-світоглядному плані, а 

в якості рушійної сили власного вибору, джерела власних зобов’язань, стає 

особисто знаущим моральним орієнтиром. Осмислена таким чином, ідея 

блага трансформується в ідею добра. Графічне векторне зображення 

положення поняття-стимулу «добро» у семантичному просторі наочно 

демонструє його значущість для студентів І − V курсів (рис. 2.1). 

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

активності; ОА, ОВ, ОС, ОD, ОЕ – векторне зображення в семантичному 

просторі середнього факторного навантаження у студентів, відповідно І, ІІ, 

ІІІ, ІV та V курсів. 

Довжина векторів склала:  

OA
 =

222 aXcXoX  = √8,11
2
+5,61

2
+4,32

2
≈10,77; 

OВ  = 222 aXcXoX  = √8,63
2
+4,26

2
+3,22

2
≈10,15; 

OС  =
222 aXcXoX  = √9,32

2
+5,25

2
+3

2
≈11,11; 

DO =
222 aXcXoX  = √7,23

2
+5,3

2
+4,7

2
≈10,12; 

=
222 aXcXoX  = √9,59

2
+4,74

2
+4,11

2
≈11,46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Семантичний простір поняття «Добро» за факторами 

оцінки, сили й активності у студентів І−V курсів  

Е O 
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Як було зазначено, оцінка значення певного поняття-стимулу в шкалі 

семантичного диференціала дозволяє помістити його в точку семантичного 

простору, положення якої характеризується віддаленістю від нейтральної 

позиції. Вектор віддаленості точки семантичного простору від нейтральної, 

довжина якого дорівнює 10,77 одиниць на І курсі; 10,15 – на ІІ; 11,11 − на ІІІ; 

10,12 − на ІV та 11,46 − на V, − демонструє досить інтенсивну емоційну 

реакцію респондентів всіх курсів на цей стимул. Однак, найбільш значимим 

поняття «добро» виявилося для студентів V курсу.  

Отже, тривимірне зображення семантичного простору стимулу «добро» 

показує, що його індивідуальне значення зазнає трансформації у свідомості 

студентської молоді, а в кінцевому підсумку набуває певних позитивних 

змін. 

Перейдемо до аналізу числових показників наступних 7 стимулів-

понять. 

2. Вірність. Це морально-етичне поняття досить часто розглядається як 

чеснота. Вірність є широким поняттям, адже не обмежується виконанням 

обіцянки і домовленостей. Існують зобов’язання, прийняті на себе без даного 

будь-кому слова; практично всі людські відносини, навіть самі незначні, в які 

вступають люди, ґрунтуються на неявних домовленостях. Негласно кожен 

визнає безліч домагань чужої особистості, принаймні, доки ставить себе на 

місце іншого. Крім того, вірність поширюється на все, на що може бути 

спрямована інтенція людської волі. Можна бути вірним або невірним 

переконанням, цілі, справі. 

Найвищі бали за фактором оцінки було виявлено в студентів V курсу 

(8,93), а за фактором сили – на ІІІ курсі (5,82). За фактором оцінки було 

відзначено негативну динаміку, тобто респонденти із ріку в рік все більш 

негативно оцінюють мінливість вірності в часі (від 3,18 балів на І курсі – до 

2,22 на V).  



112 

 

Такі результати є свідченням того, що для студентської молоді вірність 

виступає вкрай важливим поняттям. Водночас, по мірі дорослішання та 

становлення особистісної системи цінностей, ступінь динамічності вірності 

знижується. Так, вірність – це будь-яка незмінність особистості в поставленій 

меті, намірі, життєвих завданнях, − в любові або ворожнечі, шануванні або 

презирстві – по відношенню до народу, батьківщини, держави, будь-якого 

соціального об’єднання. Будь-яка вірність, оскільки вона є безперервністю 

умонастрою, є одночасно стійкістю особистості, адже це вірність щодо 

самого себе [66]. 

OA
≈10,86; 

OВ
≈9,47; 

OС
≈10,86; 

DO
≈10,02; ≈10,73. 

Отже, найбільш значимим поняття «вірність» виявилося для студентів І 

та ІІІ курсів.  

3. Обов’язок. Зазначена моральна категорія описує набуття загальним 

уявленням про належне форми конкретної особистої вимоги, відповідно до 

стану особистості та ситуації, в якій вона перебуває в певний момент. 

Показники за цим стимулом-поняттям виявилися найнижчими серед 

інших стимулів за всіма трьома факторами. Фактори оцінки та сили отримали 

найбільші значення на ІІ курсі (4,26; 3,63), а фактор активності – на І курсі 

(2,93). Отже, за всіма факторами простежується зниження показників, що 

свідчить про досить негативне емоційне ставлення до цього стимулу. 

Обов’язок позначає таке моральне усвідомлення належного, за якого 

здійснення останнього виступає перед індивідом як її нагальне практичне 

завдання. Очевидно, молоді люди не відчувають свою суб’єктивну 

причетність до реалізації цього належного, не достатньо усвідомлюють, що 

без власних цілеспрямованих зусиль воно, можливо, ніколи й не буде 

здійснене. 

Довжина векторів за цим стимулом склала: 

OA
≈5,93; 

OВ
≈5,97; 

OС
≈5,31; 

DO
≈2,94; ≈4,64. 

Е O 

Е O 
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Найемоційніше до поняття «обов’язок» ставляться студенти ІІ курсу.  

4. Гідність. Ця етична категорія стверджує принципову цінність 

особистості загалом як представника людства, саме цим і визначаючи 

моральний стандарт його самооцінки. У вужчому розумінні проблема 

гідності пов’язана із забезпеченням поваги до кожної людини, її прагнень і 

прав. 

Найвищі бали за фактором оцінки встановлено в респондентів ІІІ курсу 

(8,54), за фактором сили – в студентів ІІ курсу, а за фактором активності – в 

досліджуваних ІV курсу (4,93). Подібно до результатів, отриманих за іншими 

стимулами, домінуючими на всіх курсах є показники за фактором оцінки, 

тобто «гідність» визнається скоріш як «світла» та «чиста», аніж «сильна» та 

«активна». Зазначене може бути пояснено тим, респонденти усвідомлюють 

свої обмежені можливості прояву гідності, адже її специфіка полягає в 

імперативно-оцінному характері. Людина має поводитися гідно, тобто не 

принижуватись і не дозволяти принижувати себе. Зміцнити, відстояти або 

втратити свою гідність особистість здатна лише в такій гранично широкій 

перспективі – в проекції власного індивідуального Я на загальнолюдські 

потенції, цінності й ідеали [143]. 

Довжина векторів за цим стимулом склала: 

OA
≈11,05; 

OВ
≈9,76; 

OС
≈11,42; 

DO
≈10,54; ≈12,69. 

Так, найбільший емоційний відгук стимул «гідність» викликає в 

студентів V курсу. 

5. Відповідальність. Етична категорія відповідальності характеризує 

особистість з точки зору виконання нею обов’язку. Якою мірою індивід 

виконує свій обов’язок або ж якою мірою він винний в його невиконанні – це 

і є питання про її моральну відповідальність. 

За факторами оцінки та сили найбільшими виявилися показники 

респондентів ІІІ курсу (7,79; 6,46), а за фактором активності – показники 
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респондентів V курсу (4,48). Очевидно, у молодих людей, які навчаються на 

початкових курсах, ще недостатньо сформовані відповідальність за власне 

життя та позиція авторства власного життя. Збільшення ж показників можна 

пояснити бажанням молоді розпочати самостійне життя та готовністю нести 

відповідальність та планувати життєві перспективи [117]. 

Довжина векторів за цим стимулом склала: 

OA
≈7,72; 

OВ
≈8,82; 

OС
≈11,02; 

DO
≈6,3; ≈8,47. 

Отже, найбільш значимим поняття «відповідальність» виявилося для 

студентів ІІІ курсу.  

6. Правда. Це поняття виявляє і визначає особливі взаємозв’язки та 

відношення між людськими уявленнями та дійсністю, окреслені духовним 

сприйняттям знання. Правда визначає відношення об’єктивної дійсності до 

людських ідеалів буття. Правда є знанням про стан речей, до якого 

небайдужа особистість і з огляду на який вона будує образ мети діяльності, 

бажаного буття, світу.  

Позитивну індивідуальних значень було зафіксовано за фактором 

активності (від 3,39 балів на І курсі – до 4,26 балів на V); правда виявляється 

«активною», «швидкою», «гучною» та «яскравою». Однак за факторами 

оцінки та сили найвищими виявилися показники студентів ІІІ та ІІ курсів 

(8,07; 4,44).  

Пояснюючи наявність позитивної динаміки значень за фактором 

активності, можна сказати, що із дорослішанням юнаки починають 

усвідомлювати свою правду. Це, у свою чергу, свідчить про те, що настав 

момент, коли своє життя особистість перетворила на об’єкт самопізнання та 

волі, що вона відрізняє себе дійсну від бажаної. Таке усвідомлення стає 

основою для самозміни, саморозвитку особистості. Тому правду можна 

назвати принципом формування світу реального відповідно до образу світу 

належного.  
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Довжина векторів за цим стимулом склала: 

OA
≈7,89; 

OВ
≈8,47; 

OС
≈9,93; 

DO
≈7,77; ≈8,36. 

Найбільш значимим це поняття виявилося для студентів ІІІ курсу. 

7. Совість. Етична категорія совісті у представленому досліженні 

розглядається як внутрішнє духовне осмислення людиною цілісності своєї 

життєвої реалізації згідно з її принциповою моральною оцінкою.  

Найбільш значимим зазначене етичне поняття виявилося для 

досліджуваних ІІІ року курсу – за всіма трьома факторами (відповідно 7,79; 

5,79; 4,29). Такі результати повністю збігаються з даними, отриманими нами 

за методикою «Шкала совісності» В.В. Мєльнікова, Л.Т. Ямпольського. Саме 

цей період життя особистості студентського віку співпадає з періодом її 

найактивнішої розумової діяльності (здійснення квазіпрофесійної діяльності, 

розвиток автономного морального мислення), пошуком серед категорій 

добра і зла, утворенням стосунків з іншими. Особистість усвідомлює і 

переживає ті моральні норми, які випливають з об’єктивної необхідності 

вирішення першочергових соціальних і моральних завдань, що стоять перед 

суспільством. 

Довжина векторів за цим стимулом склала: 

OA
≈9,14; 

OВ
≈6,15; 

OС
≈10,61; 

DO
≈8,82; ≈8,55. 

Так, найбільший емоційний відгук стимул «совість» викликає в 

студентів ІІІ курсу. 

8. Справедливість. Ця категорія фіксує саме той належний порядок 

людського співжиття, належний стан справ загалом, який і має бути 

встановлений унаслідок відповідального виконання людьми свого обов’язку.  

Найвищі бали за факторами оцінки та сили було встановлено в 

респондентів ІV курсу (7,87 та 5,77 балів відповідно). За фактором активності 

найвищі результати було відзначено в досліджуваних V курсу (4,89). Подібне 

зростання показників на старших курсах може бути свідченням того, що по 
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мірі дорослішання молоді люди замислюються, чи повинні вони 

дотримуватися вимог моралі в умовах, коли інші люди часто нехтують ними, 

і наскільки це справедливо. Поряд з категоріями обов’язку, відповідальності, 

справедливості мораль втілюється в таких проблемних поняттях, які 

стимулюють суб’єктивний душевний пошук молодих людей, виключаючи 

саму можливість заздалегідь підготовлених відповідей, загальнообов’язкових 

імперативів і схем. 

Довжина векторів за цим стимулом склала: 

OA
≈10,37; 

OВ
≈9,72; 

OС
≈9,34; 

DO
≈10,72; ≈10,36. 

Найемоційніше до поняття «справедливість» ставляться студенти ІV 

курсу. 

Отже, шкальний та факторний аналіз показників індивідуальних 

значень за 8 стимулами-поняттями в студентів І − V курсів дозволив виявити, 

як упродовж п’яти років змінюється їх розуміння та емоційне ставлення до 

етичних понять. Було виявлено, що індивідуальні значення понять етичного 

простору у свідомості студентів всіх курсів визначаються смисловим 

навантаженням за фактором оцінки. Зазначена перевага вказує на оцінність 

мислення респондентів, на нестабільність (нестачу сили та активності) 

власних моральних переконань, цінностей, якостей.  

На ІІІ курсі було встановлено найемоційнішу позитивну реакцію на 

стимули-поняття («вірність», «відповідальність», «правда», «совість»), а 

також значне підвищення показників індивідуальних значень за факторами 

оцінки, сили й активності, порівняно з попередніми курсами. Зазначений 

факт може пояснюватися особливостями соціальної ситуації розвитку 

особистості студентського віку у цей період життя. Так, цей період може 

характеризуватися як період найактивнішої розумової діяльності (на фоні 

здійснення навчальної та професійної діяльності, розширення меж 

міжособистісних стосунків), розвитку автономного морального мислення, 
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етичної та моральної рефлексії. Перед молодою людиною постає пошук 

серед етичних понять та категорій, її гостро хвилюють моральні цінності та 

якості, які характеризують особистість. Саме це й сприяє посиленню 

емоційної реакції на етичні поняття. 

На V курсі було виявлено зростання показників фактора оцінки за 

стимулами «добро» та «вірність». Позитивна динаміка фіксувалась й за 

фактором активності (стимули-поняття «відповідальність», «правда», 

«справедливість»). Зазначене свідчить про те, що в період студентства етична 

свідомість молодих людей наповнюється суб’єктивним смислом. У процесі 

морального розвитку особистісні смисли студентів зазнають трансформації, 

утворюються нові смисли, що забезпечує процес розвитку моральної та 

етичної свідомості.  

Говорячи про фактор сили слід зазначити, що зростання показників не 

відбулося за жодним стимулом-поняттям. За стимулом «справедливість» 

найвищі бали отримано в досліджуваних ІV курсу. В інших випадках було 

зафіксовано зниження показників за фактором сили. Такі результати можуть 

пояснюватися тим, що вироблені власні моральні переконання, погляди та 

цінності ще не виступають для молодих людей фактором упевненості, вони 

усвідомлюють суб’єктивні обмежені можливості прояву і реалізації цих 

принципів в самостійному житті та діяльності. 

Отже, отримані дані засвідчили, що протягом усього періоду навчання 

у вищій школі відбувається динаміка за всіма структурними компонентами 

етичної свідомості – значеннями, смислами, чуттєвою тканиною. Так, 

показники розвитку етичної свідомості за окремими змінними цих 

компонентів продемонстрували певні відмінності в досліджуваних групах 

студентів різних курсів. Водночас, незважаючи на наявність поступових змін, 

які відбуваються у свідомості молоді, числові показники досліджуваних всіх 

курсів залишаються в однаковому діапазоні, найчастіше – в діапазоні 

середнього рівня розвитку. Зокрема, моральний розвиток студентів І − V 
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курсів відповідає конвенціональному та постконвенціональному рівням 

(компонент «значення»).  

За компонентом «смисли» в досліджуваних переважають середні рівні 

розвитку совісності, ясності Я-концепції, прагнення до автономії, 

рефлексивності. Встановлено, що пріоритетними для студентської молоді 

виступають егоїстичні цінності; моральні цінності універсалізму та безпеки 

не є актуальними. 

За компонентом «чуттєва тканина» виявлено, що індивідуальні 

значення понять етичного простору у свідомості студентів всіх курсів 

визначаються смисловим навантаженням за фактором оцінки, що вказує на 

оцінність мислення, нестабільність моральних переконань, цінностей та 

якостей. 

Таким чином, результати дослідження дозволяють зробити висновок, 

що процес вироблення власних моральних принципів відбувається в молодих 

людей дуже повільно, а деякі моральні норми і категорії не набувають для 

них реального особистісного смислу. 

 

2.5 Психологічні чинники розвитку етичної свідомості у 

студентському віці 

 

2.5.1 Потреба у самоактуалізації як фактор розвиненості етичної 

свідомості особистості студента 

 

Перейдемо до аналізу дослідження наступного чинника розвитку 

етичної свідомості на рівні «значень» та «смислів» − его-ідентичності, 

показником якої виступає, за нашим попереднім теоретичним дослідженням, 

високий рівень ясності образу себе. Ясність Я-концепції вказує на 

актуалізацію потреби у самоактуалізації, вміння оцінювати себе, 

усвідомлювати мотиви власних учинків, розуміти інших. Більшість з 
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параметрів самоактуалізації, запропонованих у традиційних концепціях 

гуманістичної психології, вказують на те, що розвинута Его-ідентичність є 

суттєвим чинником морального розвитку особистості. В ході дослідження за 

методикою Дж. Кемпбелла буди отримані такі дані (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

Показники ясності «Я»-концепції студентів у І−V курсів 

Рівень ясності 

«Я»-концепції 

Розподіл показників рівня ясності «Я»-концепції 

досліджуваних за курсами (%) 

І ІІ ІІІ ІV V 

Вкрай високий 0 3,85 0 0 3,7 

Середній, 

ближчий до 

високого  

28,57 42,31 14,29 40 62,96 

Середній 57,14 26,92 64,29 43,33 22,22 

Середній, 

ближчий до 

низького 

14,29 26,92 21,43 13,33 11,11 

Вкрай низький 0 0 0 3,33 0 

 

В студентів І, ІІІ, ІV курсів переважає середній рівень ясності образу 

себе (57,14%; 64,29%; 43,33% відповідно), а в студентів ІІ та V курсів – 

середній, ближчий до високого (42,31%; 62,96%). Слід зазначити, що саме 

студенти ІІ та V курсів показали найвищі результати: в деяких респондентів 

рівень ясності «Я»-концепції досягав вкрай високого рівня розвитку (3,85%; 

3,7%).  

Найменший відсоток відповідей був зафіксований в діапазоні вкрай 

низького рівня (3,33% на ІV курсі) та середнього, ближчого до низького 

(14,29% на І курсі; 26,92% − на ІІ; 21,43% − на ІІІ; 13,33% − на ІV; 11,11% − 

на V).  

Подібну нестабільність показників можна пояснити тим, що типовий 

статус ідентичності (у нашому дослідженні ми розглядаємо ясність Я-

концепції та ідентичність як тотожні поняття, ґрунтуючись на дослідженнях 



120 

 

О.В. Киричука та С.О. Тарасюк [107, с.82−83]) для студентської молоді є 

«мораторій», коли молоді люди знаходяться в середині кризи ідентичності, 

поглинені у пошуку самих себе, порівнюють, обирають власний моральний 

кодекс та професійну роль. Окрім цього, розуміння свого «Я», відчуття 

внутрішньої константності в потоці метаморфоз особистісного розвитку, як 

вказують дослідники, є не статичним, а динамічним психічним утворенням, з 

яким узгоджуються почуття й емоції, вчинки, психологічне здоров’я, дії та 

очікування, успіх у діяльності особистості [84;125]. 

У таблиці 2.17 показано особливості розвитку етичної свідомості у 

студентів з різним рівнем Его-ідентичності. У представленому дослідженні 

студенти з низьким та високим рівнем ясності Я-концепції виявились у 

незначній представленості, тому не були взяті в окремі групи для порівняння.  

Таблиця 2.17 

Середні значення показників етичної свідомості у студентів з різним 

рівнем ясності «Я»-концепції студентів у І−V курсів 

Показники Рівень Его-ідентичності F 

Середній, 

ближчий до 

низького 

Середній Середній, 

ближчий до 

високого 

Совісність 8,86 13,03 18,31 163,50* 

Морально-етична 

відповідальність 
6,74 12,36 19,31 

98,25* 

Спрямованість на добро 94,80 93,54 95,74 0,77 

Моральні судження 2,74 4,54 4,54 57,75* 

* p<0,0001 

На високому рівні значущості відмінності між представленими 

ггрупами студентів за рівнем ясності Я-концепції встановлені для показників 

совісності, морально-етичної відповідальності та моральних суджень. 

Спрямованість на добро властива усім категоріям студентів незалежно від 

ясності їх Я-концепції. Чим вищою є розвинутість Его-ідентичності, тим 

більш вираженими є показники розвитку етичної свідомості на рівні 

«значень» та «смислів». 
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У таблиці 2.18 показано відмінності у прояву термінальних духовних 

цінностей студентів з різним рівнем ясності Я-концепції. Чим вищою є Его-

ідентичність, тим більшою мірою значущими є цінності доброти, альтруїзму,  

совісті, великодушності, співчуття, моральності та поваги. Істотних 

відмінностей за іншими цінностями у студентів з різним рівнем ясності Я-

концепції встановлено не було. 

Таблиця 2.18 

Середні значення показників термінальних духовних цінностей у 

студентів з різним рівнем ясності «Я»-концепції студентів  

Показники Рівень Его-ідентичності F 

Середній, 

ближчий до 

низького 

Середній Середній, 

ближчий до 

високого 

Доброта 3,71 4,21 4,69 29,36** 

Альтруїзм 3,56 4,04 4,15 7,59** 

Совість 3,65 3,73 4,24 11,27** 

Великодушність 3,58 3,52 4,56 32,35** 

Толерантність 3,17 3,37 2,78 4,22* 

Співчуття 3,06 4,47 4,64 54,57** 

Повага 3,20 3,41 4,07 30,24** 

Моральність 3,65 4,00 4,34 11,52** 

* p<0,01, ** p<0,0001 

 

Визначено, що студенти з вищим за середній рівень ясності Я-

концепції відрізняються більшим проявом інструментальних духовних 

цінностей, зокрема цінності ввічливості, чесності, порядності, 

поблажливості, скромності, поважності, совіслівості, відповідальності, 

душевності, вдячності, лагідності, щирості. Зазначені цінності-якості є 

еталонними, передусім, для реалізації поведінки у ситуації взаємодії з 

іншими людьми, прояву емпатії, встановлення взаєморозуміння (табл. 2.19).   
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Таблиця 2.19 

Середні значення показників інструментальних духовних цінностей у 

студентів з різним рівнем ясності «Я»-концепції студентів  

Показники Рівень Его-ідентичності F 

Середній, 

ближчий до 

низького 

Середній Середній, 

ближчий до 

високого 

Ввічливість 3,94 3,77 4,47 19,03*** 

Чесність  3,12 3,50 3,65 3,37* 

Порядність 3,20 3,64 3,69 3,48* 

Поблажливість 3,42 3,64 4,01 6,32** 

Скромність 3,56 3,50 4,17 13,06*** 

Терплячість 3,08 3,46 2,81 5,52** 

Поважність 3,86 3,81 4,43 14,52*** 

Совіслівість  3,26 3,75 3,82 4,86** 

Відповідальність 3,59 3,72 4,24 12,30*** 

Душевність  3,03 3,44 3,55 3,79* 

Вдячність 3,08 3,37 3,97 28,01*** 

Лагідність 3,14 3,37 3,86 8,04** 

Обов’язковість 3,48 4,27 3,90 12,07*** 

Щирість 3,32 3,35 3,75 3,67* 

Принциповість 3,20 3,83 3,55 5,64** 

Самовідданість 2,95 3,73 3,51 10,21*** 

* p<0,05, ** p<0,01,  *** p<0,0001 

 

Ділові інструментальні якості, які забезечують успішність та надійність 

навчально-професійної діяльності, представлені у осіб із середнім рівнем 

ясності Я-концепції, а саме: терплячість, обов’язковість, принциповість, 

самовідданість.  

У таблиці 2.20 показано особливості прояву етичної свідомості на рівні 

«чуттєвої тканини» за означеними категоріями у студентів з різним рівнем 

ясності Я-концепції. Усі морально-етичні категорії набувають більшого 

значення з мірою зростання показників ясності Я-концепції. Так, у студентів 

з середнім рівнем розвитку Его-ідентичності показники за факторами оцінки, 

сили і активності етичних категорій вище, ніж у студентів з середньо-
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низьким рівнем. Утім, студенти із середньо-високим рівнем ясності Я-

концепції істотно перевищують за цими показниками студентів із середнім 

рівнем ясності Я-концепції.   

Таблиця 2.20 

Показники розвитку індивідуальних значень категорій етики у 

свідомості студентів з різним рівнем ясності Я-концепції 

№ Стимул 
Ріень Его-

ідентичності 

Фактори 

Оцінки Хо Сили Хс Активн. Ха 

1 Добро 

Середньо-низький 7,21 3,51 3,45 

Середній  8,62 4,26 3,82 

Середньо-високий 9,11 5,65 4,16 

2 Вірність 

Середньо-низький 7,82 4,12 1,11 

Середній  7,75 4,16 2,91 

Середньо-високий 8,66 5,22 3,94 

3 Обов’язок 

Середньо-низький 3,84 3,26 2,83 

Середній  4,21 3,67 2,17 

Середньо-високий 5,65 3,43 2,14 

4 Гідність 

Середньо-низький 6,67 5,72 4,14 

Середній  7,42 6,38 4,31 

Середньо-високий 9,14 6,06 4,38 

5 Відповідальність 

Середньо-низький 5,85 4,82 3,10 

Середній  6,62 5,16 4,05 

Середньо-високий 7,99 6,76 4,56 

6 Правда 

Середньо-низький 5,41 3,27 3,19 

Середній  6,31 4,14 3,72 

Середньо-високий 7,17 4,74 4,01 

7 Совість 

Середньо-низький 4,35 2,95 1,87 

Середній  5,75 3,71 1,93 

Середньо-високий 6,19 6,09 2,19 

8 Справедливість 

Середньо-низький 7,14 4,52 3,19 

Середній  7,37 4,87 4,14 

Середньо-високий 7,77 5,72 4,53 

 

Самоактуалізація є прагненням до найбільш повного самовираження та 

самореалізації власних можливостей. Нами було теоретично обґрунтовано, що 

потреба у самоактуалізації є значущм фактором розвиненості етичної 

свідомості, що потребує додаткового роз’яснення, наведеного нижче. З цією 

метою було виявлено типи самоактуалізації студентів, отримані у результаті 

кластерного аналізу методом К-середнії і наведені на рис. 2.2.  
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Рис. 2.2. Кластерні профілі самоактуалізації студентів. 

Примітка: 1 – орієнтація у часі; 2 – ціннісні орієнтації; 3 – погляд на природу 

людини; 4 – потреба у пізнанні; 5 – прагнення до творчості; 6 – автономність; 7 

– спонтанність; 8 – саморозуміння; 9 – аутосимпатія; 10 – контактність; 11 – 

гнучкість у спілкуванні. 

 

Перший кластер утворений середніми показниками орієнтування у часі 

та ціннісних орієнтацій, низькими показниками погляду на природу людини, 

середніми показниками потреби у пізнанні, прагнення у творчості, низькими 

показниками автономності, спонтанності, саморозуміння, аутосимпатії, 

контактності та гнучкості у спілкування. Типологічний профіль був названий 

«Недостатньо самоактуалізований творчий конфліктний», оскільки його 

провідною якістю 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. Прагнення до творчості у таких студентів є компенсаторною 
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реакцією на нездоланні внутрішні конфлікти та непереборні труднощі у 

взаємодії з іншими людьми. Профіль репрезентований 27,5% досліджуваних. 

Другий кластер утворений високими показниками орієнтації у часі та 

ціннісних орієнтацій, середніми показниками погляду на природу людини, 

високими показниками потреби у пізнанні, прагнення у творчості, 

автономності, середніми показниками спонтанності, високими показниками 

саморозуміння, аутосимпатії, контактності та гнучкості у спілкуванні. Профіль 

був названий «Самоактуалізований нетолератний до інших», тому що на тлі 

високого рівня загальної самоактуалізації у студентів цього типу проявляється 

брак порозуміння інших людей, нездатність розуміти природу людини, мотиви 

вчинків, потреби оточуючих, неспроможність бути толерантним до інших. 

Профіль представлений 36,4% досліджуваних. 

Третій кластер утворений середньо-низькими показниками орієнтації у 

часі, ціннісних орієнтацій, низькими показниками погляду на природу людини, 

середніми показниками потреби у пізнанні, прагнення до творчості, 

автономності, спонтанності, високими показниками саморозуміння, середніми 

показниками аутосимпатії, контактності та гнучкості у спілкування. Профіль 

був названий «Недостатньо самоактуалізований егоїстичний», оскільки його 

найбільш вираженими недоліками є зниження розуміння природи людини, 

контактності, гнучкості у спілкуванні на тлі високго рівня саморозуміння. 

36,1% досліджуваних склали цей профіль.  

У таблиці 2.21 показано розподіл студентів за типами самоактуалізації у 

студентів в залежності від курсу навчання. Визначено, що більшість 

самоактуалізованих студентів представлено на першому курсі, а не третьому 

курсі їх найменше, що може бути пояснено тим, що на початку навчання у 

виші студенти сповнені надії на успіх, оптимізму та впевненості у своїх силах, 

а на третьому курсі у більшості студентів наступає переоцінка значущості 

майбутньої професії, криза професійної ідентичності, почуття нудьги та втрати 

віри у себе. Початок навчання у вищій школі, який слідує за періодом 
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напруження, пов’язаного із здачею ЗНО, вибором майбутньої професії та 

безпосереднім вступом у виш, є відносно благополучним періодом на 

життєвому шляху, який триває до періоду здачі першої сесії. У цей час цілком 

очевидним вияляється оцінка власної потреби у само актуалізації як такої, що 

проявляється достатньо виражено.  

Таблиця 2.21 

Показники самоактуалізації студентів у І−V курсів 

Тип самоактуалізації 

Розподіл показників самоактуалізації за курсами 

(%) 

І ІІ ІІІ ІV V 

Недостатньо 

самоактуалізований 

творчий конфліктний 

23,2 29,6 42,8 43,3 22,2 

Самоактуалізований 

нетолератний до 

інших 

64,3 41,6 23,3 41,7 42,6 

Недостатньо 

самоактуалізований 

егоїстичний 

12,5 29,6 33,9 15 35,2 

 

Розподіл студентів за типами самоактуалізації на другому, четвертому та 

п’ятому курсах є майже однаковим – недостатньо самоактуалізовані студенти 

у сукупності скадають більшу частку вибірки, ніж самоактуалізовані.     

У таблиці 2.22 показано відмінності у показниках етичної свідомості 

студентів з різними типами самоактуалізації. Визначено, що 

«Самоактуалізовані нетолератні до інших» студенти мають вищі показники 

морально-етичної відповідальності та совісності, ніж студенти двох інших 

профілів з низьким рівнем самоактуалізації. На рівні «значень» студенти з 

різними типами самоактуалізації не відрізняються між собою.  

Отже, вищий рівень самоактуалізації передбачає вищу міру прояву 

совісності та морально-етичної відповідальності. На показники 

спрямованості на добро та моральної усвідомленості самоактуалізація 

очевидно не має суттєвого впливу.  
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Таблиця 2.22 

Середні значення показників етичної свідомості у студентів з різним 

типом самоактуалізації  

Показники Тип самоактуалізації F 
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Совісність 11,57 16,66 12,45 48,73* 

Морально-етична 

відповідальність 
10,84 17,02 11,22 

40,18* 

Спрямованість на 

добро 
95,10 94,72 93,88 

0,37 

Моральні судження 3,94 4,36 3,93 2,52 

* p<0,0001 

 

У таблиці 2.23 показано відмінності у показниках термінальних 

духовних цінностей у студентів з різними типами самоактуалізації. 

Визначено, що студенти типу «Самоактуалізований, не толерантний до 

інших» характеризуються вищою мірою прояву цінностей доброти, 

гуманізму, альтруїзму, справедливості, великодушності, співчуття, честі і 

поваги. Попри те, що зазначена група студентів має суттєве зниження 

здатності розуміти природу людини, тобто приймати людей такими, які вони 

є, у латентному стані ці здатності у них є, адже в них виражені ті термінальні 

духовні цінності, які лежать в основі прийняття людей, виявлення гуманної 

поведінки, сповідування справедливості і лояльності до інших. Менщ само 

актуалізовані студенти двох інших профілів характеризуються зниженням 
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цих здатностей, про що свідчить нижчий рівень актуалізації зазначених 

цінностей. 

 Таблиця 2.23 

Середні значення показників термінальних духовних цінностей у 

студентів з різним типом самоактуалізації студентів  

Показники Тип самоактуалізації F 
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Доброта 3,94 4,62 4,10 18,31*** 

Духовність 3,79 3,53 3,71 1,73 

Гуманізм 3,90 4,18 4,11 2,67 

Альтруїзм 3,89 3,98 3,43 6,13** 

Совість 3,94 3,83 4,03 0,98 

Справедливість 3,28 3,74 3,32 3,35* 

Великодушність 3,50 4,00 3,75 4,88* 

Толерантність 3,13 2,69 3,42 5,79* 

Співчуття 4,19 4,30 3,43 12,21*** 

Благородство 3,10 2,92 3,06 0,39 

Честь 3,37 3,69 3,11 8,30*** 

Повага 3,14 3,88 3,26 23,27*** 

Моральність 4,28 4,10 3,69 7,99*** 

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,0001 

 

У таблиці 2.24 показано відмінності у прояві інструментальних 

духовних цінностей студентів в залежності від типу самоактуалізації. 

Студенти типу «Самоактуалізований, не толерантний до інших» 

характеризуються найвищим рівнем прояву цінностей ввічливості, 

поблажливості, скромності, поважності, вдячності та відданості. Такі дані 

свідчать на користь думки про позитивний вплив потреби у самоактуалізації 
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на розвиненість етичної свідомості, зокрема актуалізації морально-духовних 

цінностей. 

Таблиця 2.24 

Середні значення показників інструментальних духовних цінностей у 

студентів з різним типом самоактуалізації студентів  
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Ввічливість 3,78 4,39 3,89 13,86*** 

Поблажливість 3,57 3,95 3,64 3,21* 

Скромність 3,56 4,04 3,58 6,03** 

Терплячість 3,44 2,60 3,52 12,10*** 

Поважність 3,86 4,35 3,91 8,42** 

Вдячність 3,22 4,04 3,27 28,40*** 

Відданість 2,87 3,43 2,88 7,43** 

Витривалість 3,19 2,76 3,91 8,96** 

Обов’язковість  4,38 4,00 3,69 8,49** 

* p<0,05, ** p<0,01,  *** p<0,0001 

 

Цінності втривалості і терплячості характеризують студентів типу 

«Недостатньо самоактуалізований егоїстичний»,  а цінність обов’язковості – 

студентів типу «Недостатньо самоактуалізовані творчі і конфліктні». За 

іншими цінностями статистично значущих відмінностей встановлено не 

було. Отримані дані свідчать на користь думки про позитивну роль 

самоактуалізації на розвиток інструментальних духовних цінностей-

здатностей. 

У таблиці 2.25 показано індивідуальні значення провідних категорій 

етики в залежності від типу самоактуалізації студентів.  
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Таблиця 2.25 

Показники розвитку індивідуальних значень категорій етики у 

свідомості студентів з різним типом самоактуалізації 

№ Стимул Тип самоактуалізації 

Фактори 

Оцінки 

Хо 

Сили 

Хс 

Активн. 

Ха 

1 Добро 

Недостатньо самоактуалізований творчий конфліктний 7,14 4,62 3,12 

Самоактуалізований нетолератний до інших 8,83 5,22 4,22 

Недостатньо самоактуалізований егоїстичний 7,31 4,43 3,54 

2 Вірність 

Недостатньо самоактуалізований творчий конфліктний 7,83 4,32 2,28 

Самоактуалізований нетолератний до інших 8,70 5,63 4,91 

Недостатньо самоактуалізований егоїстичний 7,38 4,81 2,94 

3 Обов’язок 

Недостатньо самоактуалізований творчий конфліктний 3,83 2,26 2,33 

Самоактуалізований нетолератний до інших 4,22 3,67 3,07 

Недостатньо самоактуалізований егоїстичний 3,23 1,91 2,51 

4 Гідність 

Недостатньо самоактуалізований творчий конфліктний 7,12 4,89 3,24 

Самоактуалізований нетолератний до інших 8,26 6,48 4,85 

Недостатньо самоактуалізований егоїстичний 7,24 4,93 3,62 

5 
Відповідал

ь-ність 

Недостатньо самоактуалізований творчий конфліктний 6,35 4,81 3,51 

Самоактуалізований нетолератний до інших 7,55 6,26 4,14 

Недостатньо самоактуалізований егоїстичний 6,72 4,43 3,16 

6 Правда 

Недостатньо самоактуалізований творчий конфліктний 6,41 3,17 3,32 

Самоактуалізований нетолератний до інших 7,37 4,44 4,52 

Недостатньо самоактуалізований егоїстичний 6,23 3,11 3,24 

7 Совість 

Недостатньо самоактуалізований творчий конфліктний 5,25 3,75 2,83 

Самоактуалізований нетолератний до інших 7,25 5,42 4,63 

Недостатньо самоактуалізований егоїстичний 5,71 4,23 2,21 

8 
Справедли

-вість 

Недостатньо самоактуалізований творчий конфліктний 7,11 3,14 3,32 

Самоактуалізований нетолератний до інших 7,77 5,89 4,15 

Недостатньо самоактуалізований егоїстичний 7,21 3,86 3,51 

 

Визначено, що чим вищою є самоактуалізація (як у випадку з типом 

«Самоактуалізовані нетолератні до інших»), тим більшою є міра розвитку 

позитивного ставлення до етичних категорій, їх значущість в етичній 

свідомості студентів. 

Наступним фактором розвитку етичної свідомості нами була визначена 

рефлексивність, яка обслуговує потребу у самоактуалізації особистості. У 

таблиці 2.26 наводяться дані щодо розподілу студентів за трьома типами 

рефлексивності відповідно до концепції Д.О. Леонтьєва [133]. Визначено, що 
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студенти різних курсів по-різному розподіляються за типами рефлексивності 

(χ
2

Емп = 53,888, p<0,0001).  

Таблиця 2.26 

Показники рефлексивності студентів у І−V курсів 

Тип рефлективності 
Розподіл показників рефлексивності за курсами (%) 

І ІІ ІІІ ІV V 

Інтроспекція 23,2 29,6 42,8 43,3 22,2 

Квазірефлексія 64,3 41,6 23,3 41,7 42,6 

Системна рефлексія 12,5 29,6 33,9 15 35,2 

 

Так, серед студентів першого курсу більше тих, кому властива 

квазірефлексія (χ
2

Емп = 53,888, p<0,0001), тобто схильність ухилятись від 

роздумів на актуальні проблеми, занурення у внутрішній світ, думки про 

минуле чи майбутнє, відстороненість, мрійливість. На другому курсі ця 

тенденція менш виражена – за типами рефлексійності студенти розподілені 

майже рівномірно (χ
2

Емп = 2,90, p>0,05). На третьому курсі відбувається 

переорієнтація рефлексивності убік інтроспекції – схильність до переживань, 

самокопання, занурення у внутрішній світ проблем і конфліктів, що загалом 

характеризує кризовий період навчання у ЗВО. Утім зазначені результати не 

досягають значущості тенденції (χ
2

Емп = 5,53, p<0,1). Виявляється суттєве 

зменшення системної рефлексивності на четвертому курсі як здатності 

адекватно оцінювати себе та ситуацію (χ
2

Емп = 14,78, p<0,01), утім зазначена 

тенденція вирівнюється на пятому курсі, на якому усі студенти представлені 

трьома типами рефлексивності майже рівномірно з пеевагою квазірефлексії та 

системної рефлексії (χ
2

Емп = 6,24, p<0,05). Отримані дані свідчать на користь 

думки про доцільність розвивальних впливів саме на четвертому курсі з 

опорою на розвиток системної рефлексії. 

У таблиці 2.27 показано відмінності у показниках етичної свідомості 

студентів з різними типами рефлексивності. Визначено, що студенти із 
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домінуванням системної рефлексії мають вищі показники морально-етичної 

відповідальності та совісності, ніж студенти двох інших типів рефлексивності. 

Крім того, рівень спрямованості на добро у студентів із системною рефлексією 

є статистично вищим, ніж у студентів із домінуванням інтроспекції та 

квазірефлексії. На рівні «значень» студенти з різними типами рефлексивності 

не відрізняються між собою.  

Таблиця 2.27 

Середні значення показників етичної свідомості у студентів з різним 

типом рефлексивності 

Показники Тип рефлексивності F 

Інтроспекція Квазірефлексія Системна 

рефлексія 

Совісність 12,28 11,14 17,39 63,53** 

Морально-етична 

відповідальність 
11,24 9,94 18,09 

43,26** 

Спрямованість на 

добро 
95,70 94,38 98,90 

5,02* 

Моральні судження 3,77 4,15 4,39 4,87* 

* p<0,01, ** p<0,0001 

 

Отже, совісність, морально-етична відповідальність, спрямованість на 

добро та моральні судження більшою мірою виражені у студентів із 

системною рефлексією, яка забезпечує адекватне сприйняття та усвідомлення 

дійсності.  

У таблиці 2.28 показано особливості прояву термінальних цінностей у 

студентів в залежності від типу рефлексивності. Визначено, що домінування 

системної рефлексії у студентів позитивно позначається на рівні розвитку 

цінностей доброти, альтруїзму, справедливості, великдушності, співчуття, 
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честі, поваги та моральності. Отже, схильність до системної рефлексії 

передбачає прихильність більшості термінальних духовних цінностей.  

Таблиця 2.28 

Середні значення показників термінальних духовних цінностей у 

студентів з різним типом рефлексивності студентів  

Показники Тип рефлексивності F 

Інтроспекція Квазірефлексія Системна 

рефлексія 

Доброта 3,94 4,10 4,62 18,31*** 

Духовність 3,79 3,71 3,53 1,73 

Гуманізм 3,90 4,11 4,18 2,67 

Альтруїзм 3,89 3,43 3,98 6,13** 

Совість 3,94 4,03 3,83 0,98 

Справедливість 3,28 3,32 3,74 3,35* 

Великодушність 3,50 3,75 4,00 4,88* 

Толерантність 3,13 3,42 2,69 5,79* 

Співчуття 4,19 3,43 4,30 12,21*** 

Благородство 3,10 3,06 2,92 0,39 

Честь 3,37 3,11 3,69 8,30*** 

Повага 3,14 3,26 3,88 23,27*** 

Моральність 4,10 3,69 4,28 7,99*** 

** p<0,01, *** p<0,0001 

 

У таблиці 2.29 показано відмінності у показниках інстументальих 

цінностей у студентів з різними типами рефлексивності. Визначено, що 

студенти із домінуванням системної рефлексії характеризуються вищою 

мірою прояву інструментальних духовних цінностей ввічливості, 

поблажливості, скромності, поважності, відповідальності, вдячності, 

відданості та лагідності. Отже, здатність до самодистанціюванням та вміння 

оцінювати себе, що дозволяє охопити одночасно полюс суб’єкта і полюс 

об’єкта передбачає вищий рівень розвитку більшості ключових 

інструментальних духовних цінностей.   
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Таблиця 2.29 

Середні значення показників інструментальних духовних цінностей у 

студентів з різним типом рефлексивності студентів  

Показники Тип рефлексивності F 

Інтроспекція Квазірефлексія Системна 

рефлексія 

Ввічливість 3,82 3,91 4,38 12,20*** 

Чесність  3,41 3,56 3,46 0,23 

Порядність 3,45 3,64 3,59 0,50 

Поблажливість 3,49 3,58 4,02 6,76** 

Скромність 3,59 3,63 3,99 4,50* 

Терплячість 3,33 3,51 2,70 8,86*** 

Поважність 3,83 3,86 4,36 10,79*** 

Совіслівість  3,52 3,76 3,72 1,01 

Відповідальність 3,70 3,78 4,09 4,73** 

Душевність 3,18 3,40 3,55 2,20 

Вдячність 3,27 3,36 3,84 13,76*** 

Відданість 2,94 2,79 3,41 8,73*** 

Лагідність 3,20 3,46 3,76 5,26** 

Витривалість 3,22 3,27 3,06 0,39 

Обовязковість  4,02 3,83 3,97 0,69 

Щирість 3,33 3,36 3,71 2,82 

Принциповість 3,45 3,64 3,65 0,76 

 Самовідданість 3,35 3,63 3,45 1,23 

Безкорисність 2,65 2,63 2,93 1,28 

* p<0,05, ** p<0,01,  *** p<0,0001 

 

У таблиці 4.30 показано особливості представленості в етичній 

свідомості морально-етичних категорій в залежності від типу 

рефлексивності. Категорії «добра», «вірності», «гідності», 

«відповідальності», «правди», «совісті», «справедливості» більш виражені у 

студентів з системною рефлексивністю. Усвідомлене ставлення до дійсності, 

адекватне самосприйняття характеризує етичну свідомість, в якій основні 

морально-етичні категорії мають високу значущість.  
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Таблиця 2.30 

Показники розвитку індивідуальних значень категорій етики у 

свідомості студентів з різним типом рефлексивності  

№ Стимул Тип рефлексивності 
Фактори 

Оцінки Хо Сили Хс Активн. Ха 

1 Добро 

Інтроспекція 6,12 4,61 3,22 

Квазірефлексія 7,63 4,24 3,23 

Системна рефлексія 9,35 6,75 5 

2 Вірність 

Інтроспекція 6,86 4,45 2,28 

Квазірефлексія 7,12 4,66 2,92 

Системна рефлексія 8,68 5,82 2,96 

3 Обов’язок 

Інтроспекція 3,81 2,46 1,63 

Квазірефлексія 3,11 2,63 1,02 

Системна рефлексія 4,25 3,83 3,58 

4 Гідність 

Інтроспекція 6,34 4,82 3,64 

Квазірефлексія 6,23 4,48 3,81 

Системна рефлексія 8,54 5,93 4,68 

5 Відповідальність 

Інтроспекція 5,73 3,82 3,50 

Квазірефлексія 5,44 4,26 4,15 

Системна рефлексія 7,78 6,46 5,36 

6 Правда 

Інтроспекція 4,43 3,02 2,39 

Квазірефлексія 4,30 4,43 3,32 

Системна рефлексія 8,07 4,15 5,04 

7 Совість 

Інтроспекція 3,23 4,75 2,89 

Квазірефлексія 4,85 3,41 1,63 

Системна рефлексія 5,71 5,79 4,29 

8 Справедливість 

Інтроспекція 5,61 4,02 4,29 

Квазірефлексія 6,30 4,11 4,15 

Системна рефлексія 8,15 4,82 3,52 

 

2.5.2  Особистісна зрілість студента як фактор розвиненості етичної 

свідомості  

 

Розглянемо результати вивчення наступного чинника розвитку 

компонента «смисли» − автономності, показником якої є наявність 

особистісна зрілість, ознаками якої є прагнення до автономії, 

відповідальність і достатній рівень саморегуляції.  

В ході дослідження прагнення до автономії за методикою 

Р. Гіршфільда були отримані такі дані (рис. 2.3). 
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За результатами діагностики в досліджуваних всіх курсів переважає 

середній рівень прагнення до автономії (53,57% − на І курсі; 51,85% − на ІІ; 

57,14% − на ІІІ; 70% − на ІV; 74,07% − на V).  

Отримані дані дозволяють сказати, що для молодих людей характерно 

відчувати себе досить емоційно незалежними від оточення, не піддаватися 

емоційному тиску та зовнішньому впливу інших людей, зокрема батьків та 

друзів. На думку науковців [119; 253; 278], зазначене сприяє здатності до 

оцінки певних ідей та цінностей, формуванню власних поглядів і переконань. 

Водночас, молоді люди не надто впевнені в особистій самоефективності 

тобто в них не сформована система адекватних переконань про власну 

компетентність, вони не завжди здатні самостійно, усвідомлено робити 

значущі вибори та рішення, брати відповідальність, оцінювати та приймати 

можливі ризики, слідувати особистим цілям (поведінковий аспект 

автономності). 

 

Рис. 2.3. Розподіл показників прагнення до автономії у студентів І−V 

курсів (%) 

З рис. 2.3 також видно, що показники, які відповідають високому рівню 

прагнення до автономії, переважають над показниками, які відповідають 

низькому. Це вказує на те, що юнаки та дівчата прагнуть бути незалежними, 

намагаються прогнозувати й планувати майбутні дії та перспективи, 

спираючись на рефлексію власних потреб, мотивів, цінностей, поглядів і 
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переконань [119]. Отже, у період навчання у ЗВО студентській молоді 

притаманний середній рівень розвитку автономності. 

У таблиці 2.31 показано середні значення та відмінності у показниках 

етичної свідомості на рівні «смислів» і «значень» у студентів з різним рівнем 

прагнення до автономності. 

Таблиця 2.31 

Середні значення показників етичної свідомості у студентів з різним 

рівнем прагнення до автономії студентів у І−V курсів 

Показники Рівень прагнення до автономії F 

Низький  Середній Високий 

Совісність 7,78 12,69 19,10 165,7* 

Морально-етична 

відповідальність 
6,86 12,07 19,15 

52,78* 

Спрямованість на 

добро 
96,22 94,34 94,07 

0,39 

Моральні судження 1,84 4,53 4,33 90,85* 

* p<0,0001 

 

Визначено, що за показниками совісності та морально-етичної 

відповідальності студенти з високим рівнем прагнення до автономії мають 

найвищі показники. Натомість студенти з середнім рівнем цього прагнення 

перевищують студентів з низьким рівнем за цими параметрами. Моральні 

судження як показник розвиненості етичної свідомості на рівні «значень» 

також характеризуються найвищим рівнем прояву у студентів з високим 

рівнем прагнення до автономії. 

Визначено, що студенти з високим рівнем прагнення до автономії 

характеризуються вищою мірою прояву духовних термінальних цінностей 

доброти, гуманізму, великодушності, співчуття, честі, поваги (таблиця 2.32). 

Отже, більшість духовних термінальних цінностей є більш значущими за 



138 

 

умови високого рівня прагнення до автономії. Утім, позитивний вплив 

прагнення до автономії не є однозначним, оскільки деякі духовні цінності 

проявляються більшою мірою за умови середнього рівня прагнення до 

автономії. Цінності совісті, духовності, справедливості, толерантності і 

моральності проявляються найбільше у студентів з середнім рівнем 

прагнення до автономії. 

Таблиця 2.32 

Середні значення показників термінальних духовних цінностей у 

студентів з різним рівнем прагнення до автономії студентів 

Показники Рівень прагнення до автономії F 

Низький  Середній Високий 

Доброта 3,46 4,21 4,72 29,60** 

Духовність 3,41 3,81 3,50 3,52* 

Гуманізм 3,51 4,10 4,40 13,79** 

Альтруїзм 3,59 3,76 3,89 0,89 

Совість 3,08 4,23 3,76 27,39** 

Справедливість 2,35 3,77 3,65 17,82** 

Великодушність 3,38 3,63 4,19 8,54** 

Толерантність 2,19 3,64 2,32 35,04** 

Співчуття 3,43 3,99 4,46 8,40** 

Благородство 2,68 3,07 2,82 1,47 

Честь 3,22 3,34 3,74 5,02* 

Повага 3,24 3,27 3,97 19,23** 

Моральність 4,02 4,19 3,93 0,88 

* p<0,01, ** p<0,0001 

 

За умови низького рівня прагнення до автономії духовні цінності 

проявляються найнижчою мірою. Отже, за умови низького рівня прагнення 

до автономії духовні цінності пригнічуються, проте за умови досягнення 

достатнього рівня прагнення до автономії духовні цінності актуалізуються.   

У таблиці 2.33 показано особливості прояву інструментальних 

духовних цінностей студентів з різним рівнем прагнення до автономії. 

Значущість відмінностей стосовно інструментальних цінностей виявляється 
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навіть більшою, ніж для термінальних цінностей. Визначено, що цінності 

ввічливості, поблажливості, скромності, поважності, вдячності, лагідності, 

щирості проявляються більшою мірою у студентів з високим прагненням до 

автономії.  

Таблиця 2.33 

Середні значення показників інструментальних духовних цінностей у 

студентів з різним рівнем прагнення до автономії студентів  

Показники Рівень прагнення до автономії F 

Низький  Середній Високий 

Ввічливість 4,03 3,81 4,65 25,57*** 

Чесність  2,54 3,70 3,71 14,66** 

Порядність 2,65 3,80 3,78 15,29*** 

Поблажливість 3,35 3,63 4,19 9,71*** 

Скромність 3,81 3,48 4,36 19,58*** 

Терплячість 2,35 3,71 2,51 30,72*** 

Поважність 3,95 3,85 4,56 15,95*** 

Совіслівість  2,76 3,89 3,93 17,17*** 

Вдячність 3,16 3,32 4,01 21,92*** 

Лагідність 3,22 3,39 3,92 5,84** 

Щирість 3,22 3,43 3,82 3,64* 

Принциповість 2,68 3,81 3,78 15,63*** 

Самовідданість 2,49 3,84 3,38 28,35*** 

* p<0,05, ** p<0,01,  *** p<0,001, **** p<0,0001 

При середньому рівні прагнення до автономії рівень прояву цінностей 

терплячості, совіслівості, самовідданості є найбільшим. Цінності чесності, 

порядності та принциповості пригнічуються за умови низького рівня 

прагнення до автономії. Отже, за умови достатнього рівня прагнення до 

автономії інструментальні духовні цінності проявляються більшою мірою.  

Розглянемо представленість в етичній свідомості індивідуальних значень 

категорій етики у студетів в залежності від рівня прагнення до автономії. Чим 

вищим є прояв прагнення до автономії у студентів, тим більш позитивним є 

ставлення до категорій добра,  вірності, обов’язку, гідності, відповідальності, 

правди, совісті та справедливості. Ці категорії є більщ значущими та мають 
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керівний вплив на поведінку студентів тим більше, чим більшим є прагнення 

до автономії.   

Таблиця 2.34 

Показники розвитку індивідуальних значень категорій етики у 

свідомості студентів з різним рівнем прагнення до автономії 

№ Стимул 
Рівень прагнення до 

автономії 

Фактори 

Оцінки Хо Сили Хс Активн. Ха 

1 Добро 

Низький 7,21 3,41 3,31 

Середній 8,61 4,14 3,52 

Високий 9,11 5,54 4,02 

2 Вірність 

Низький 7,16 3,31 1,22 

Середній 8,10 4,63 2,92 

Високий 9,08 5,12 3,91 

3 Обов’язок 

Низький 2,83 1,41 1,13 

Середній 4,44 1,34 2,01 

Високий 5,15 3,98 3,55 

4 Гідність 

Низький 5,12 5,11 3,62 

Середній 7,27 6,41 4,80 

Високий 8,34 6,16 4,18 

5 Відповідальність 

Низький 3,98 4,12 3,90 

Середній 6,53 5,20 4,10 

Високий 8,19 7,16 5,16 

6 Правда 

Низький 4,40 2,37 2,39 

Середній 7,31 4,42 3,12 

Високий 8,27 5,12 5,01 

7 Совість 

Низький 4,21 3,15 1,89 

Середній 5,83 3,47 2,53 

Високий 7,39 5,11 4,21 

8 Справедливість 

Низький 5,61 4,50 3,25 

Середній 6,36 5,81 3,85 

Високий 8,73 6,12 4,54 

 

При виборі методики дослідження розвиненості етичної свідомості 

студентської молоді ми спиралися на положення В.В. Турбан, згідно з якими 

«етичний розвиток особистості може бути представлений як формування 

відповідальності особистості; переживання відповідальності є ключовою 

характеристикою етичної свідомості» [233, с.319]. Отже, рівень вираженості 

«етичної» відповідальності може вважатися показником розвитку етичної 

свідомості особистості. Зазначене зумовило вибір опитувальника діагностики 

особистісного симптомокомплексу відповідальності І.О. Кочаряна [120; 121]. 



141 

 

В ході дослідження за зазначеною методикою ми виділили ознаки 

«етичної» особистості (особистості, якій властива етична форма 

відповідальності): 

- високий рівень моральності (утілення, дотримання моральних 

принципів, правил і норм у реальній поведінці та стосунках); 

- відповідальність до виконання будь-якої діяльності; 

- усвідомлення значущості власних учинків для себе і для інших 

людей; 

- внутрішня потреба у відповідальності; 

- контроль вчинків і діяльності відповідно до власних уявлень про 

етику і мораль. 

За результатами діагностики буди отримані наступні дані (табл. 2.35). 

Таблиця 2.35 

Вираженість етичної відповідальності у студентів І−V курсів 

Рівень розвитку 

за шкалою 

методики 

Вираженість етичної відповідальності досліджуваних за 

курсами (%) 

І ІІ ІІІ ІV V 

Низький 10,72 14,81 7,14 20 18,52 

Середній 85,71 77,78 67,86 70 70,37 

Високий 3,57 7,41 25 10 11,11 

 

Як бачимо з таблиці 2.16, найбільша кількість досліджуваних всіх 

курсів має середній рівень вираженості етичної відповідальності (85,71% на І 

курсі; 77,78% − на ІІ; 67,86% − на ІІІ; 70% − на ІV; 70,37% − на V). 

Відповідно до визначених показників, такі студенти дотримуються певних 

моральних правил і норм у поведінці та стосунках, однак індивідуальна 

етико-моральної система в них не є повністю сформованою. Відповідальність 

до виконання будь-якої діяльності в таких молодих людей є вибірковою, а 

також заради прагнення підтримати певні встановлені норми і традиції. Вони 

усвідомлюють значущість власних вчинків для себе та оточуючих. 
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Досить представленим в студентської молоді є низький рівень 

вираженості етичної відповідальності (10,72% на І курсі; 14,81% − на ІІ; 

7,14% − на ІІІ; 20% − на ІV; 18,52% − на V). Такі молоді люди засвоюють 

моральні та соціальні норми, але не відчувають внутрішньої потреби у їх 

виконанні; індивідуальна етико-моральної система в них незріла. Їм 

притаманна відповідальність на догоду власних інтересів та видимого 

дотримання соціально відповідальної поведінки.  

Найменша кількість досліджуваних всіх курсів продемонструвала 

високий рівень вираженості етичної відповідальності (3,57% на І курсі; 

7,41% − на ІІ; 25% − на ІІІ; 10% − на ІV; 11,11% − на V). Молоді люди, яким 

притаманний високий рівень вираженості «етичності» як форми 

відповідальності, є високоморальними. Такі студенти завжди відповідальні, 

але відповідальні не на шкоду власним інтересам, а тому, що їм щиро 

хочеться це робити. Вони усвідомлюють значимість своїх вчинків не тільки 

для себе, але і для інших людей. Діяльність таких людей контролюється 

відповідно до власних уявлень про етику і мораль, згідно з власними 

принципами совісті. 

Отримані результати засвідчили, що найбільша кількість 

досліджуваних мають середній та низький рівні вираженості етичної 

відповідальності. Як ми зазначали, розвиток етичної свідомості невід’ємний 

від процесу розвитку особистості. Водночас, розвиток особистості 

студентського віку має деякі особливі риси на різних курсах [175; 247]. 

Так, соціальна ситуація розвитку студентів початкових курсів 

характеризується істотною перебудовою життя, психічних і фізіологічних 

станів. Молода людина ще не є у повній мірі зрілою особистістю, в неї не 

сформована система цінностей, які покладаються в основу етичного розвитку 

[234, с.319]. Зазначене відображено в результатах дослідження: кількість 

студентів І – ІІ курсів з низьким рівнем етичної відповідальності перевищує 

кількість респондентів з високим рівнем. 
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Слід відзначити результати студентів ІІІ курсу, де кількість 

респондентів з високим рівнем етичної відповідальності перевищує кількість 

респондентів з низьким рівнем. Це може бути пов’язано з тим, що у цей 

період на фоні інтенсивного включення в усі форми навчання, виховання, 

розвитку і поглиблення професійних інтересів, у студентів формуються 

широкі культурні запити і потреби. 

Зниження показників етичної відповідальності в студентів у 

подальшому можна пояснити тим, що розвиток особистості старшокурсників 

(ІV – V курси) в основних рисах визначається фактором спеціалізації. 

Нагальна необхідність у спеціалізації часто призводить до звуження сфери 

різнобічних інтересів особистості; в молодих людей відбувається переоцінка 

багатьох цінностей життя і культури, з’являються нові актуальні цінності, 

пов’язані з матеріальним станом, місцем роботи. 

Отримані результати підтверджуються даними дослідження 

Б.Г. Гаппірова, згідно з якими характерною рисою етичного розвитку 

студентів перших курсів є спрямованість на вдосконалення якостей 

особистості, які дозволяють реалізовувати не тільки власні потреби і цілі, а й 

соціально-значущі, суспільні цінності. Однак до закінчення навчання у ВНЗ, 

інтереси особистості переорієнтуються на професійну діяльність [65]. Дані 

досліджень В.А. Токарєвої також вказують на те, що в студентів старших 

курсів у зв’язку з осмисленням зростаючої деморалізації суспільства може 

з’являтися песимізм щодо прогнозування морального розвитку власної 

особистості, а також зниження активності в поведінкових проявах етичних та 

моральних норм [229]. 

У таблиці 2.36 показано відмінності у показниках етичної свідомості за 

компонентами «значення» і «смисли», зокрема показники совісності, 

морально-етичної відповідальності, спрямованості на добро та моральних 

суджень. Студенти з етичною та нормативною відповідальністю 
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характеризуються вищими показниками совісності, морально-етичної 

відповідальності та морального розвитку особистості. 

Таблиця 2.36 

Середні значення показників етичної свідомості у студентів з 

різними типами відповідальності 

Показники Тип відповідальності F 
Принципо-

вість 

Само-

стверджен

ня 

Само-

пожертва 

Норма- 

тивність 

Етичність 

Совісність 11,65 10,89 10,76 15,65 16,73 26,39* 
Морально-

етична 

відповідальність 

10,28 9,74 7,91 15,77 17,75 24,51* 

Спрямованість 

на добро 
95,69 93,53 94,38 94,19 95,17 0,22 

Моральні 

судження 
3,56 3,40 3,76 4,42 4,68 11,18* 

* p<0,0001 

Студенти з нормативним типом відповідальності тривожні, схильні до 

самоаналізу, песимістичні, відчувають страх переступити заборони. Саме 

тому прояви морально-етичної відповідальної поведінки, високий рівень 

розвину тості моральних суджень є характеристикою нормативної 

особистості з розвинутим Супер-Его. Для таких студентів характерно 

прагнення до підтримки встановлених понять, норм, принципів, традицій, 

сумнів в нових ідеях, заперечення необхідності змін. «Нормативна» 

особистість схильна посідати пасивну позицію, потребує уваги, дотримувати 

деякі імпліцитні патерни і правила поведінки, які найчастіше збігаються з 

соціальними нормами, що може трактуватися як соціально відповідальна 

поведінка. Усі ці характеристики відповідають конвенціальному рівню 

моральних суджень за Л. Колбергом, властивому студентам нормативного 

типу. 

Студенти з високим рівнем прояву «етичності» як форми 

відповідальності є високоморальною, що підтверджується високим рівнем їх 

етичної свідомості за усіма виділеними нами параметрами. Такі студенти 
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відповідальні завжди, до виконання будь-якої діяльності підходять сумлінно, 

старанно. Маючи високий рівень морально-етичної відповідальності вони 

усвідомлюють значимість своїх вчинків не тільки для себе, але і для інших 

людей. Такі студенти відповідальні не на шкоду своїм інтересам, а через те, 

що їм хочеться це робити. Поведінка контролюється тільки бажанням, 

відповідним індивідуальним уявленням про етику і мораль, що загалом 

відповідає раціонально-релятивістському рівню моральних суджень. 

Оскільки тип відповідальності, що передбачає самопожертву, 

характеризується прагненням довести свою надійність і небажанням 

підкорятись зовнішньому контролювалю, він стає дуже виконавчим і звалює 

на себе чимало роботи. Така відповідальність передбачає не розвиненість 

етичної свідомості, а страх невдачі та осуду, інтроектовані мотиви поведінки. 

Схильні втягуватися в ситуації, в яких мають когось 

опікати, комусь допомагати, студент не усвідомлює, що, роблячи все для 

інших, змушують відчувати залежність у них. Вимушення в інших почуття 

залежності від себе не є проявом етичної свідомості, що і позначилось на 

зниженні показників морально-етичної відповідальності та моральних 

суджень у даної категорії досліджуваних. Поки «самопожертвуюча» 

особистість допомагає іншим, вона впевнена, що їй нема чого соромитися, 

але дуже часто потім відчуває приниження від того, що її використовували. 

Звичайно, такі вчинки та слідуючі за ними почуття неможна вважати 

проявами розвинутої етичної свідомості.  

Студенти з високим рівнем типу самоствердження вважають, що 

більшість важливих подій в житті було результатом їх власних дій. Даний 

тип особистості прагне піти від конфронтації з оточенням, уникати надмірної 

відповідальності і прийняття складних рішень. Уникнення відповідальності, 

яке властиве особам із самоствердження, пов’язане з низьким рівнем 

морально-етичної відповідальності. Такі студенти потребують визнання, 

відчувають потребу в самоствердженні, що іноді стає на заваді прояву 
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альтруїзму і доброти. Вони не люблять проявляти ініціативу, брати на себе 

відповідальність, проте, часом, змушені виконувати зобов'язання, тому що 

цей шлях звільнить від почуття провини і неприйнятим. Інтроектована 

мотивація діяльності спрямована на позбавлення почуття сорому, провини 

перед іншими, утім не може характеризувати етичну свідомість та високу 

моральність.  

У таблиці 2.37 показано відмінності у показниках термінальних 

духовних цінностей студентів з різним типом відповідальності.  

Таблиця 2.37 

Середні значення показників термінальних духовних цінностей 

студентів з різними типами відповідальності 

Показники Тип відповідальності F 
Принципо

вість 

Само-

ствердження 

Само-

пожертва 

Норма- 

тивність 

Етичність 

Доброта 3,85 3,94 3,70 4,58 4,57 11,67*** 

Альтруїзм 3,87 3,77 3,50 4,13 4,23 2,83* 

Великодушність 3,46 3,59 3,74 3,87 4,26 2,61* 

Толерантність  2,87 3,45 3,68 2,68 2,89 4,37** 

Співчуття 3,48 3,64 3,52 4,59 4,67 9,09*** 

Благородство 2,67 2,47 2,46 3,30 3,19 5,17*** 

Повага 3,20 3,32 3,22 3,72 3,90 10,92*** 

Моральність 3,96 3,89 3,76 4,31 4,13 6,28*** 

* p<0,05, ** p<0,01,  *** p<0,0001 

 

 

Цілком очевидним виявляється те, що студенти з нормативним та 

етичним типами відповідальності мають вищі показники термінальних 

думовних цінностей, що узгоджується із попередніми результатами. 

«Нормативні» та «етичні» відповідальні студенти є прихильниками 

цінностей доброти, альтруїзму, співчуття, благородства, поваги і 

моральності. «Етичні» студенти також характеризуються вищими 

показникам великодушності. Натомість цінність толерантності у зазначеної 

категорії досліджуваних є нижчими. 
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З таблиці 2.38 видно, що тип відповідальності істотно позначається на 

рівні розвитку інструментальних морально-духовних цінностей.   

Таблиця 2.38 

Середні значення показників інструментальних духовних 

цінностей студентів з різними типами відповідальності 

Показники Тип відповідальності F 

Принципо

вість 

Само-

ствердже

ння 

Само-

пожертва 

Норма- 

тивність 

Етичність 

Ввічливість 3,84 3,73 3,60 4,55 4,17 9,85**** 

Поблажливість 3,67 3,44 3,34 3,48 3,56 6,15**** 

Скромність 3,63 3,44 3,34 4,17 3,87 9,04**** 

Терплячість 3,08 3,45 3,24 4,28 3,85 4,47*** 

Поважність 3,84 3,36 3,66 2,73 3,00 6,61**** 

Совіслівість  3,50 3,67 3,70 4,52 4,13 2,40* 

Відповідальність 3,63 3,47 3,38 3,59 4,01 3,19* 

Душевність  3,32 3,89 3,46 4,07 3,94 4,35** 

Вдячність 3,19 2,94 3,14 3,83 3,49 10,86**** 

Лагідність 3,47 3,26 3,06 3,65 3,85 5,01*** 

Витривалість 3,15 3,11 3,08 3,82 3,74 3,14* 

Щирість 3,52 2,86 3,76 2,89 3,29 2,72* 

Самовідданість 3,28 3,76 3,72 3,80 3,61 3,14* 

* p<0,05, ** p<0,01,  *** p<0,001, **** p<0,0001 

 

Студенти з нормативниим типом відповідальності тривожні, схильні до 

самоаналізу, песимістичні, віддають перевагу цінностям ввічливості, 

скромності, терплячості, совіслівості, душевності, вдячності, витривалості, 

самовідданості, що загалом доповнює їх психологічний портрет людини з 

надлишково вираженим «Супер-Его»,  домінуючим над іншими 

особистісними подструктурами. Такі студенти відчувають страх переступити 

через інтроектовані заборони, для них характерно прагнення до підтримки 

встановлених понять, норм, принципів, традицій, сумнів в нових ідеях, 

заперечення необхідності змін. Перелічені виражені у них інструментальні 
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цінності забезпечують дотримання зовнішніх вимог, звільняють від відчуття 

провини. 

Студенти з типом відповідальності «етичність» є дійсно 

високоморальними. Цінності поблажливості, відповідальності, лагідності та 

безкорисливості властиві відповідальним студентам, які до виконання будь-

якої діяльності підходиять відповідально, усвідомлюють 

значущість своїх вчинків не тільки для себе, але і для інших людей, мають 

розвинуті уявлення про етику і мораль. 

Цінності поважності, самовідданості і щирості більшою мірою властиві 

студентам типу «самопожертва», які прагнуть «служити» іншим, 

задовольняти їх потреби, брати за інших відповідальність.  

У таблиці 2.39 показано особливості представленості категорій етики у 

свідомості студентів на рівні «чуттєвої такинини свідомості» в залежності від 

типу відповідальності. Категорія «добро» оцінюється високо студентами усіх 

типів відповідальності, адже ця моральна категорія є універсальною. Утім, за 

показниками фактору «сила» існує певне зниження у студентів типів 

«самопожертва» та «самоствердження», яким меншою мірою властива 

розвинутість етичної свідомості на рівні «значення» та «смисли». Натомість 

категорія «вірність» має специфіку у прояві в етичній свідомості студентів з 

різним типом відповідальності.  

Так, ця категорія має меншу мотиваційну силу, серед студентів лише ті, 

хто належать до типу «самопожертва» вважають категорію «вірність» 

надзвичайно привабливою та важливою. Це легко можна пояснити тим, що 

«вірність» є ознакою особистості, яка жертвує собою заради блага близької 

людини. Подібний стан має категорія «обов’язок», яка також виявилася 

значущою для осіб з типом відповідальності «самопожертва». Для даної 

категорії досліджуваних «жертвувати собою заради іншого» тісно пов’язане 

із «власним обов’язком, добровільною повинністю». 
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Таблиця 2.39 

Показники розвитку індивідуальних значень категорій етики у 

свідомості студентів з різним типом відповідальності 

№ Стимул Тип відповідальності 
Фактори 

Оцінки Хо Сили Хс Активн. Ха 

1 Добро 

Принциповість 8,01 3,45 3,24 

Самоствердження 7,31 4,63 3,11 

Самопожертва 8,54 4,43 3,23 

Норматичність 8,42 5,32 4 

Етичність 9,56 5,45 4,90 

2 Вірність 

Принциповість 6,76 4,35 4,32 

Самоствердження 7,86 4,42 2,24 

Самопожертва 9,11 6,63 4,96 

Норматичність 7,65 4,82 2,11 

Етичність 7,57 5,90 3,34 

3 Обов’язок 

Принциповість 4,32 2,34 2,05 

Самоствердження 2,34 1,01 1,93 

Самопожертва 5,26 3,33 3,37 

Норматичність 3,00 2,34 1,64 

Етичність 3,21 2,67 1,77 

4 Гідність 

Принциповість 6,55 4,23 4,55 

Самоствердження 8,37 6,83 5,64 

Самопожертва 5,22 5,42 3,11 

Норматичність 7,64 4,93 4,32 

Етичність 7,96 5,03 4,14 

5 Відповідальність 

Принциповість 6,11 4,53 4,23 

Самоствердження 6,75 5,82 4,22 

Самопожертва 6,52 4,56 4,14 

Норматичність 6,71 5,45 4,31 

Етичність 6,89 5,15 4,14 

6 Правда 

Принциповість 6,45 3,42 3,21 

Самоствердження 6,21 3,07 3,34 

Самопожертва 6,34 3,32 3,32 

Норматичність 7,21 3,13 3,04 

Етичність 7,23 4,27 4,84 

7 Совість 

Принциповість 4,77 3,11 2,24 

Самоствердження 5,55 2,71 1,39 

Самопожертва 4,81 3,44 1,62 

Норматичність 7,75 5,75 4,29 

Етичність 7,34 5,77 4,17 

8 Справедливість 

Принциповість 7,23 4,34 3,21 

Самоствердження 6,44 4,11 3,26 

Самопожертва 5,34 4,89 3,85 

Норматичність 7,35 5,22 4,11 

Етичність 7,89 5,72 4,55 

 

Категорія «гідність», навпаки, виявилась малозначущою для студентів 

з типом «самопожертва», адже гідність є почуття гідності – це, передусім, 
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моральне переживання позитивного ставлення до будь-якої особистості, у 

тому числі себе, повага іншиї і самоповага. Стосовно самоповаги студенти, 

які жертвують собою через обов’язок, який вони самі собі визначили, мають 

деякі труднощі. Категорія «гідність» високо оцінюється студентами з 

нормативним та етичним типами відповідальності. Особливо цінною 

виявилась категорія «гідності» для студентів типу «самоствердження», для 

яких особливо актуальною постає проблема досягнення високої самооцінки, 

самоповаги та самореалізації.  

Категорія «відповідальність» загалом позитивно оцінюється усіма 

категоріями студентів, незалежно від типу відповідальності. Категорія 

«правда» виявилась найбільш значущою для студентів з нормативною та 

етичною типами відповідальності, так само як і категорії «совість» і 

«справедливість». Таким чином, більшість морально-етичних категорій 

оцінююється найбільш високо студентами з «етичною» та «нормативною» 

відповідальністю. 

Для осіб з типом «принциповість» усі етичні категорії є істотно 

значущими, проте категорії «добра» і «справедливості» є найбільш 

вагомими. Значущими орієнтирами для осіб з типом відповідальності 

«самоствердження» виявилися «вірність» та «гідність», а для осіб з типом 

«самопожертва» - категорії «вірність» і «добро». Для осіб з типами 

відповідальності «нормативність» та «етичність» майже усі морально-етичні 

категорії виявились високо значущими.     

Отже, існує чітка відповідність між мірою розвитку етичної свідомості 

та типом відповідальності особистості студентів на користь «етичної» та 

«нормативної» відповідальності. 

Визначаючи ключову роль саморегуляції як здатності зіставляти і 

узгоджувати власні дії та вчинки з діями інших або зі стандартними нормами 

у розвитку етичної свідомості, у представленому дослідженні була 

поставлена мета вивчити особливості прояву саморегуляції у становленні 
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основних компонентів етичної свідомості. Слідом за В.О. Олефіром ми 

розуміємо саморегуляцію як спробу докласти зусиль змінити поведінку, щоб 

відповідати стандарту [166, с. 24], тому доцільно визначити як сморегуляція 

впливає на осмисленість та інтеріоризацію цих стандартів, виражених у рівні 

розвиненості ключових компонентів етичної свідомості. З цією метою було 

виявлено типи саморегуляції студентів, отримані у результаті кластерного 

аналізу методом К-середнії і наведені на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4 Кластерні профілі саморегуляції студентів. 

 

Перший отриманий профіль характеризується високими показниками 

процесів моделювання на тлі низького рівня усіх інших показників 

саморегуляції, тому він тримав назву «Моделювання». Студенти цього 

типологічного профілю характеризуються адекватністю в оцінці власних 

можливостей. Їм властива енергійність, своєчасне переключення з одного 
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виду діяльності на інший. Сфера інтересів та життєві перспективи студентів 

цього профілю різноманітні. Студенти цього типу мають інтерес до більш 

конкретних завдань, прагнуть до самовдосконалення, досягнення одночасно 

багатьох цілей. Студенти із вираженим параметром моделювання на тлі 

зниження інших показників саморегуляції характеризуються 

прокрастинацією, затримують виконання завдань, проте ініціативні у 

спілкуванні, вмотивовані на успіх.  

Студенти другого профілю «Планування – Програмування» 

характеризуються вираженою особистісною тривожністю, високими 

показниками нейротизму, акцентуаціями астенічного або емоційно-

збудливого типів. Ці студенти мають труднощі у контролі власних емоцій, 

вони легко засмучуються, гостро реагують на вимоги оточення, залежні від 

зовнішніх обставин. Мінливість настрою та непередбачуваність поведінки 

обумовлюють у студентів цього профілю імпульсивність вчинків. Зазначені 

групі студентів властиве прагнення до самоствердження, асертивної 

активності, проте для них характерною є потреба у підтримці інших. 

Студентам профілю саморегуляції «Планування - Програмування» властива 

загальна спрямованість на себе, власні переживання, готовність отримувати 

допомогу від інших. Планування життєвих перспектив розвинуте, утім 

майбутнє розуміється амбівалентно, як оптимістично, так і песимістично, в 

залежності від настрою. У студентів цього профілю спостерігаються 

труднощі у цілепокладанні, виборі шляхів розвитку, побудові конкретних 

визначених планів на майбутнє, висока адаптованість, орієнтація на інших у 

плануванні.     

Студенти третього кластерного профілю саморегуляції – 

«Моделювання – Програмування» – характеризуються сформованістю 

регуляторних процесів моделювання та програмування, нижчим рівнем 

розвитку здатності до планування, оцінки результатів та надійності, 

помірними показниками гнучкості та самостійності саморегуляції. Таким 
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студентам властивий низький рівень усвідомленості та сталості у постановці 

цілей діяльності, невизначеність та непостійність планів. Студенти цього 

профілю виявляють потребу ретельно розробляти програми власних дій, 

схильні заздалегідь формувати програми виконання дії, складати схему 

майбутньої дії, зосереджені на виконуваній діяльності, їм властива 

наполегливість у подоланні перешкод, енергійність та працездатність. 

Програма дій є сталою незалежно від умов виконання діяльності, наявних 

перешкод, за умови звичайних навчальних занять чи в умовах підвищеної 

відповідальності – іспити, контрольні роботи тощо. Вони схильні до 

оперативної роботи, проте зниження показників оцінки результатів, а відтак 

недостатня чіткість критеріїв успішності діяльності може позначатися на 

надмірній самовпевненості, легковажності, відсутності критичної оцінки себе 

і зумовлювати те невідповідність результатів цілям. У спілкуванні студенти 

цього типу саморегуляції можуть бути у згоді з партнерами, дотримуються 

правил етикету, норм поведінки, принципам поважного поводження з 

іншими. Вони допомагають та розуміють іншим, дружелюбні, приймають 

допомогу, легко пристосовуються до інших та умов життєдіяльності, 

впевнені у собі, прагнуть діяти у відповідності з виробленою стратегією, втім 

часто змінюють цілі та плани, оскільки приймають рішення, виходячи із 

заданих ззовні умов діяльності. Життєві плани – нестійкі, залежні від думки 

інших.       

Студенти четвертого саморегуляційного профілю – «Моделювання – 

Оцінка результату» – усвідомлюють зовнішні вимоги, мають усталені 

погляди та думки, слідують нормам та правилам поведінки. Таких студентів 

відрізняє практичність та реалістичність, вміння самостійно приймати 

рішення. Вони схильні до організаторської діяльності, яка вимагає 

врівноваженості, дисциплінованості, об’єктивності, рішучості. Студенти 

цього типу вміють впевнено вирішувати проблеми, спокійно сприймають 

нові ідеї та зміни, запобігають конфліктних ситуацій. Вони не потребують 
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особливого схвалення, підтримки, мало чутливі до осудів, несхвалення, 

мають спрямованість на інших, оптимізм, прагнення до власної справи і 

досягнення колективних цілей, розуміння власних потреб.      

Таблиця 2.40 

Показники типів саморегуляції студентів у І−V курсів 

Тип 

саморегуляції 

Розподіл показників типу саморегуляції за курсами (%) 

І ІІ ІІІ ІV V 

«Моделювання» 25% 15,5% 20,7% 17,5% 19,2% 

«Планування - 

Програмування»  
23% 24,5% 39,7% 35,1% 24,6% 

«Моделювання - 

Програмування» 
21% 33,3% 20,7% 21% 29,8% 

«Моделювання 

– оцінка 

результату» 

31% 26,7% 18,9% 26,4% 26,4% 

 

Студенти різних курсів за представленістю за типами саморегуляції 

статистично не відрізняються (χ
2

Емп = 9,669, p>0,05). Неможливо встановити 

превагу того чи іншого типу саморегуляції на певному курсі навчання. 

Студенти рівномірно представлені за типами саморегуляції, як на кожному 

курсі окремо, так і загалом по всім курсам навчання. 

У таблиці 2.41 показано особливості розвитку етичної свідомості у 

студентів з різним типом саморегуляції. Суттєвих відмінностей у показниках 

совісності, морально-етичної відповідальності, моральних суджень у 

студентів з різними типологічними профілями саморегуляції встановлено не 

було. Утім, спрямованість на добро виражена по-різному у студентів з 

різними типами саморегуляції поведінки. У представленому дослідженні 

студенти типу «Моделювання – Оцінка результату» мають найвищий рівень 

розвитку спрямованості на добро. За іншими параметрами етичної свідомості 

істотних відмінностей встановлено не було. Отже, чим більш спроможною до 

моделювання ситуацій взаємодії та діяльності є особистість студента, чим 
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більше вона здатна оцінювати наслідки власної поведінки, тм більшою мірою 

вона здатна чинити добро. 

Таблиця 2.41 

Середні значення показників етичної свідомості у студентів з різним 

типом саморегуляції студентів у І−V курсів 

Показники Тип саморегуляції F 

«М» «Пл-Пр» «М-Пр» «М-ОР» 

Совісність 13,67 13,64 14,14 14,35 0,34 

Морально-етична 

відповідальність 
13,56 14,05 12,97 13,49 

0,26 

Спрямованість на добро 77,42 91,01 97,39 109,43 225* 

Моральні судження 4,19 4,21 4,11 3,96 0,46 

* p<0,0001; «М» - «Моделювання», «По-Пр» - «Планування – Програмування», «М-

ПР» - «Моделювання – Програмування», «М-ОР» - «Моделювання – Оцінка результату».  

 

У таблиці 2.42 показано відмінності у прояву термінальних духовних 

цінностей студентів з різним типом саморегуляції.  

Таблиця 2.42 

Середні значення показників термінальних духовних цінностей у 

студентів з різним типом саморегуляції студентів  

Показники Тип саморегуляції F 

«М» «Пл-Пр» «М-Пр» «М-ОР» 

Духовність 3,30 3,63 3,81 3,78 2,90* 

* p<0,05, ** p<0,0001; «М» - «Моделювання», «По-Пр» - «Планування – 

Програмування», «М-ПР» - «Моделювання – Програмування», «М-ОР» - «Моделювання – 

Оцінка результату». 

Чим вищою є прояв здатностей до моделювання і оцінки результатів 

діяльності, тим більшою мірою значущими є цінність духовності. Процеси 

програмування також позитивно позначаються на рівні актуалізації цінності 
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духовності. За іншими термінальними цінностями відмінностей встановлено 

не було. 

Визначено, що студенти студенти типу «Моделювання – Оцінка 

результату» відрізняються більшим проявом інструментальної духовної 

цінності відданості (табл. 2.43).   

Таблиця 2.43 

Середні значення показників інструментальних духовних цінностей у 

студентів з різним типом саморегуляції студентів  

Показники Тип саморегуляції F 

«М» «Пл-Пр» «М-Пр» «М-ОР» 

Відданість 3,21 2,74 3,11 3,38 4,70* 
* p<0,01; «М» - «Моделювання», «По-Пр» - «Планування – Програмування», «М-

ПР» - «Моделювання – Програмування», «М-ОР» - «Моделювання – Оцінка результату». 

 

Відданість справі, Значущому іншому характеризує студентів, які 

відзначаються високим рівнем саморегуляції, зокрема здатностям до 

моделювання та оцінки результатів.  

Отже, на рівні значень та смислів етична свідомість студентів є тим 

більш розвинутою, чим більшим є прояв здатностей до моделювання та 

оцінки результатів поведінки у їх індивідуально-стильовому профілі 

саморегуляції. 

У таблиці 2.44 показано особливості прояву етичної свідомості на рівні 

«чуттєвої тканини» за означеними категоріями у студентів з різним типом 

саморегуляції. Визначено, що студенти типу «Моделювання – Оцінка 

результату» характеризуються вищою мірою значущості індивідуальних 

категорій справедливості, совісті, відповідальності, обов’язку, вірності. 

Студенти типу «Моделювання - Програмування» мають вищі показники за 

факторами в характеристиці категорій гідності та правди. Студенти типу 

«Моделювання» відізняються нижчими показниками факторів в оцінці 

категорій етики. 
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Таблиця 2.44 

Показники розвитку індивідуальних значень категорій етики у 

свідомості студентів з різним типом саморегуляції 

№ Стимул Тип саморегуляції 

Фактори 

Оцінки 

Хо 

Сили 

Хс 

Активн. 

Ха 

1 Добро 

«Моделювання» 7,34 3,52 3,45 

«Планування - Програмування» 8,63 4,22 3,81 

«Моделювання - Програмування» 8,12 4,62 4,12 

«Моделювання – Оцінка результату» 9,34 5,34 4,34 

2 Вірність 

«Моделювання» 7,82 4,15 1,11 

«Планування - Програмування» 7,75 2,34 2,96 

«Моделювання - Програмування» 8,66 4,45 3,94 

«Моделювання – Оцінка результату» 9,43 5,38 3,24 

3 Обов’язок 

«Моделювання» 3,82 3,26 2,83 

«Планування - Програмування» 4,21 3,37 2,17 

«Моделювання - Програмування» 4,63 3,43 2,14 

«Моделювання – Оцінка результату» 5,11 4,34 3,12 

4 Гідність 

«Моделювання» 6,67 5,72 4,14 

«Планування - Програмування» 7,42 6,38 4,31 

«Моделювання - Програмування» 9,14 6,06 4,38 

«Моделювання – Оцінка результату» 6,76 5,34 4,23 

5 Відповідальність 

«Моделювання» 5,85 4,82 3,10 

«Планування - Програмування» 6,62 5,12 4,05 

«Моделювання - Програмування» 7,99 6,76 4,52 

«Моделювання – Оцінка результату» 8,12 5,44 5,23 

6 Правда 

«Моделювання» 5,43 3,37 3,19 

«Планування - Програмування» 6,31 4,13 3,42 

«Моделювання - Програмування» 7,13 4,74 4,01 

«Моделювання – Оцінка результату» 5,45 3,23 3,77 

7 Совість 

«Моделювання» 4,35 2,11 1,17 

«Планування - Програмування» 5,75 3,75 1,53 

«Моделювання - Програмування» 6,19 6,03 2,14 

«Моделювання – Оцінка результату» 6,56 6,45 3,44 

8 Справедливість 

«Моделювання» 6,14 4,51 3,19 

«Планування - Програмування» 6,37 4,82 3,14 

«Моделювання - Програмування» 7,17 4,73 3,53 

«Моделювання – Оцінка результату» 7,99 5,34 5,44 

 

Отже, сфомованість процесів моделювання та оцінки результатів у 

межах типологічного профілю саморегуляції істотно позначається на 

розвитку етичної свідомості, зокрема на спрямованості на добро, цінностях 

духовності та відданості, а також на позитивному ставленні до ключових 

морально-етичних категорій. 
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Висновки до другого розділу 

1. Визначено критерії розвитку етичної свідомості студентської 

молоді. Критерієм розвитку компонента «значення» визначено засвоєння 

моральних норм і категорій, тобто опанування особистістю в процесі 

онтогенезу встановлених в соціумі правил, принципів, традицій; дотримання 

імпліцитних паттернів і правил поведінки, соціальних норм, тобто 

розвиненість моральних суджень. Критерієм розвитку компонента «смисли» 

слід вважати суб’єктивацію моральної системи, 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. Для 

компонента «чуттєва тканина» критерієм розвитку може виступати 

осмисленість етичного бачення світу – усвідомлений емоційний відгук на 

етичні явища, переживання етичних критеріїв добра та зла, індивідуальна 

семантика морально-етичних категорій. 

2. За результатами емпіричного дослідження компоненту 

«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 зостає загальний рівень 

морального розвитку, що загалом по групі студентів позначається у переході 

від гедоністичної та рольової стадій морального розвитку до нормативної та 

раціонально-релятивістської стадій.  

3. За результатами дослідження компоненту «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. 
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Загалом показники совісності зростають, починаючи з третього курсу 

навчання у ЗВО. Найнижчий рівень морально-етичної відповідальності 

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

якості зафіксовано у половоини осліджуваних. Починаючи з другого курсу і 

закінчуючи навчанням у бакалавраті рівень морально-етичної 

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

студентів за рівнями морально-етичної відповідальності є рівномірним. 

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. Зростання 

показників спрямованості на добро у студентів протягом навчання у виші є 

статистично не значущим. 

4. 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. Така ж сама тенденція властива 

цінностям альтруїзму та поваги. Динаміка цінності духовності є позитивною 

за винятком деякого спадання на третьому курсі. Спадання показників 

духовних цінностей на третьому курсі навчання також властива стосовно 

цінності гуманізму. За результатами дослідження інструментальних 

духовних цінностей було виявлено скачкоподібну нелінійну динаміку 

цінностей ввічливості, чесності, порядності, совіслівості, відданості, 

витривалості, обов’язковості, принциповості, щирості, безкорисності. 

Значущість більшості з цих цінностей істотно знижується на третьому курсі. 

Найменшу значущість для студентів мають цінності чесності – на другому 

курсі, відданості – на третьому курсі та витривалості – на четвертому курсі. 

На п’ятому курсі найбільш значущою є цінність совіслівості, найменш 

значущою – безкорисності. 
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5. 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 людей дуже повільно, а деякі моральні норми і категорії не 

набувають для них реального особистісного смислу. 

6. Визначено низку психологічних чинників розвитку етичної 

свідомості особистості студентів. На високому рівні значущості відмінності 

між представленими групами студентів за рівнем ясності Я-концепції 

встановлені для показників совісності, морально-етичної відповідальності та 

моральних суджень, цінностей доброти, альтруїзму,  совісті, великодушності, 

співчуття, моральності, поваги, ввічливості, чесності, порядності, 

поблажливості, скромності, поважності, совіслівості, відповідальності, 

душевності, вдячності, лагідності, щирості. Крім того встановлено, що усі 

морально-етичні категорії набувають більшого значення з мірою зростання 

показників ясності Я-концепції. Отже, чим вищою є розвинутість Его-

ідентичності, тим більш вираженими є показники розвитку етичної свідомості 

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

7. З метою визначення ролі потреби у самоактуалізації у розвитку 

етичної свідомості нами було, передусім, кластеризовано показники 

самоактуалізації та отримано 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, характеризуються найнижчими показниками морально-етичної 

відповідальності, совісності, цінностей доброти, великодушності, ввічливості, 

морально-етичних категорій. Студенти профілю «Самоактуалізований 

нетолератний до інших» на тлі високого рівня загальної самоактуалізації, 
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недостатньо розуміють інших людей, їх природу, мотиви вчинків, потреби, 

нетолерантні до інших і характеризуються найвищими показниками цінностей 

справедливості, співчуття, честі, поваги, поблажливості, скромності, вдячності, 

відданості. Студенти третього профілю – «Недостатньо самоактуалізований 

егоїстичний» – характеризуються найбільш вираженими недоліками є 

зниження розуміння природи людини, контактності, гнучкості у спілкуванні на 

тлі високго рівня саморозуміння найнижчими показниками спрямованості на 

добро, цінностей альтруїзму, толерантності, терплячості.  

8. На високому рівні значущості відмінності між представленими 

групами студентів за типами рефлексивності. Студенти із домінування 

системної рефлексії здатні адекватно оцінювати ситуацію та себе і 

характеризуються найвищими показниками совісності, морально-етичної 

відповідальності, спрямованості на добро, моральних суджень, цінностей 

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

моральності, ввічливості, поблажливості, скромності, відповідальності, 

вдячності, відданості, лагідності, натомість студенти з домінуванням 

квазірефлексії та інтроспекції мають нижчі показники розвитку етичності 

свідомості.    

9. Показано відмінності у 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, морально-етичної відповідальності, моральних 

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

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

щирості. 

10. 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, 
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альтруїзму, співчуття, благородства, поваги, моральності, ввічливості, 

скромності, совіслівості, лагідності, витривалості. 

11. 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 та 

цінності відданості, натомість студенти типу «Моделювання» 

характеризуються найнижчим рівнем цінності духовності.    

 

 

 

Матеріали другого розділу відображено у публікаціях автора: 1; 2; 

3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14.  
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РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

3.1. Теоретичне обґрунтування програми оптимізації розвитку етичної 

свідомості студентської молоді 

 

Незважаючи на те, що розвиток етичності і є загальною віковою 

тенденцією розвитку особистості, результати констатувального 

експерименту засвідчили, що стихійний розвиток етичної свідомості в 

студентському віці є недосконалим та недостатнім; у діяльності молодих 

людей превалює тенденція до відтворення соціальних норм і поведінкових 

стереотипів. Водночас, актуальними постають такі аспекти етико-морального 

розвитку, як осмислення особистістю етичних знань, емоційного 

переживання моральних норм та їх критичного осмислення, формування 

етичних домагань і перетворення їх у внутрішній регулятор поведінки та 

власну етичну активність. Зазначене обумовило об’єктивну необхідність: 

- розробити експериментальну модель розвитку етичної свідомості 

студентської молоді; 

- обґрунтувати та апробувати програму, яка б забезпечувала 

актуалізацію визначених на основі теоретичного аналізу психологічних 

чинників розвитку етичної свідомості. 

В контексті нашого дослідження під психолого-педагогічною 

програмою ми розуміємо цілісну, системно організовану педагогом 

діяльність студентів, спрямовану на цілеспрямовану актуалізацію 

психологічних чинників розвитку етичної свідомості студентської молоді в 

процесі професійної підготовки. 

Зупинимося на окресленні наукових засад формувального етапу 

дисертаційної роботи. У якості концептуальної основи дослідження ми 

спираємося на головні положення: 
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– особистісно орієнтованого підходу (Г.О. Балл [17]; І.Д. Бех [30; 31], 

М.Й. Боришевський [46]; І.С. Булах [54]; Л.В. Долинська [76]; В.В. Рибалка 

[16]; Д.О.Белухін [28]; Є.В. Бондаревська [40]; Ю.М. Кулюткін [129]; 

І.С. Якиманська [272] та інші), пріоритетне значення в якому надається 

розвитку особистості студента, його Я-концепції, етичної свідомості, 

розкриттю творчого потенціалу та індивідуальної своєрідності. У контексті 

такої орієнтації формування знань, умінь і навичок є не самоціллю, а одним 

із засобів особистісного розвитку студентської молоді. 

− діалогічного підходу (Г.О. Балл [17], Л.Г. Дмитриєва [75]; 

Л.В. Долинська [76]; Г.В. Дьяконов [80]; Н.М. Дятленко [81], В.О. Медінцев 

[150]; Н.Г. Мокшина [157] та ін ), в рамках якого педагогічна взаємодія 

пов’язана насамперед з перетворенням суперпозиції викладача і 

субординованої позиції студента в особистісно рівноправні позиції партнерів 

спільної діяльності. Аналіз психолого-педагогічних досліджень свідчить, що 

найбільш доцільним з погляду формування етичної та моральної свідомості 

студентів є діалогічний стиль педагогічного спілкування, що має суб’єкт-

суб’єктний характер, містить стратегії соціальної взаємодії, передбачає 

рівноправність психологічних (не соціальних) позицій викладача та 

студентів, взаємну активність, відкритість та конгруентність, готовність 

зрозуміти погляди партнера. Педагогічний процес, побудований на 

принципах діалогу як психологічно рівноправного співробітництва виступає 

необхідною умовою реалізації особистісного підходу у вихованні та розвитку 

етичної свідомості студентів (В.М. Галузяк, І.М. Турінська [63; 64]). 

− ціннісно-смислового підходу (О.М. Гончарова, В.С. Поздняков [71]; 

Н.В. Клюєва [109]; Ю.В. Федотова [236] ; А.І. Шемшуріна [262]), сутність 

якого полягає в забезпеченні становлення особистості як суб’єкта моральної 

поведінки, здатного до розрізнення добра і зла, чесноти і пороку, до вибору 

цінностей і вчинків, до оцінки результатів такого вибору і до рефлексії його 

результатів. Зміст ціннісно-смислового підходу складають відтворювані 
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психологом (педагогом) в процесі організації моральної діяльності молоді 

моральні відносини, в просторі яких укладені цінності, що стають мотивами 

моральної поведінки. 

− окремі положення проблемно-методологічного підходу 

(А.В. Бездухов [23]; Ю.М. Кулюткин [130]; О.К. Позднякова [183]; 

Г.С. Сухобська [223]), який використовується при навчанні студентів 

здійснювати моральний вибір, для розвитку моральної і етичної рефлексії, 

для зняття проблемності етичної ситуації. При такому підході респондент 

ставиться в позицію дослідника, який виробляє власні рішення, аналізує 

конструктивні принципи і критерії моральної оцінки. Проблемно-

методологічний підхід передбачає аналіз реальних проблем (моральних 

дилем) і завдань, які виникають в моральній системі особистості, та 

реалізується через такі форми і методи, як аналіз практичних ситуацій, 

групові дискусії, рішення конструктивних завдань, ділові ігри. 

Під час створення та впровадження програми розвитку етичної 

свідомості студентів ми спираємося на низку принципів, які, з нашої точки 

зору, забезпечують успішність проведення та високу результативність 

розроблених заходів. 

Принцип гуманізму та демократизації (Г.О. Балл [16; 17; 18]; І.Д. Бех 

[30]; Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко [182]; В.В. Турбан [233]; В.М. Чернобровкін 

[251]; Н.І. Пов’якель [181], В.А Семиченко [204] та інші) передбачає 

зміщенням в процесі навчання пріоритетів на розвиток різних сфер 

особистості молодої людини. Гуманізація освіти спрямована на формування 

вільної, самостійно думаючої і діючої особистості, громадянина-гуманіста, 

здатного робити обґрунтований вибір в різноманітних навчальних, 

виробничих і життєвих ситуаціях. Міра гуманізації педагогічного процесу 

визначається рівнем самореалізації особистості, її здатністю до свободи 

виборів, відповідальності, творчості, активного пізнання, загальним рівнем 

культури. 
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Принцип науковості передбачає використання в розвивальній програмі 

матеріалів, які розроблені за результатами психолого-педагогічних наукових 

досліджень; застосування сучасних, науково обґрунтованих методів і технік 

розвитку певних психологічних якостей; стимулювання пізнавальної 

діяльності, ініціативності, самостійності мислення, розвиток творчої уяви 

респондентів; організацію такої діяльності, в якій студенти опановували б 

вміння і навички соціально цінної поведінки 

Принцип системності полягає у плануванні навчально-виховного 

процесу відповідно до структури розробленої психолого-педагогічної 

програми; раціональний розподіл розвивальних заходів з метою послідовного 

розвитку, вдосконалення та закріплення раніше засвоєних знань, умінь, 

навичок, особистісних якостей. 

Принцип оптимізації передбачає підвищення ефективності 

навчального-виховного процесу найбільш доцільним та відповідним для 

розвитку етичної свідомості комплексом методів, форм і прийомів 

дидактичного впливу. 

При розробці та організації формувального експерименту нами також 

враховуються основні положення психологічних теорій свідомості 

(Б.Г. Ананьєв [3]; Л.С. Виготський [59]; О.М. Леонтьєв [132]; В.П. Зінченко 

[85]; В.М. М’ясищев [162]; С.Л. Рубінштейн [196]; Ю.М. Швалб [256]); 

загальні теоретичні концепції становлення і розвитку моралі, моральної 

свідомості та самосвідомості в онтогенезі (Ж. Піаже [180]; Л. Колберг [288]; 

К. Гілліган [68]; Є.В. Субботський [222]; В.Е. Чудновський [253; 254]; 

С.Г. Якобсон [273]; М.Й. Боришевський [44]; Р.В. Павелків [173]; І.С. Булах 

[54]; М.В. Савчин [200]; З.М Шевчук [261] та ін.); концептуальні засади 

дослідження етичної свідомості (В.В. Турбан [234]; А.В. Бездухов [22]). 

Спираючись на вищезазначені наукові підходи та положення, а також 

враховуючи результати констатувального експерименту, нами була 
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запропонована експериментальна модель розвитку етичної свідомості 

студентської молоді (рис. 3.1.). 

 

Рис. 3.1. Модель розвитку етичної свідомості студентської молоді 
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Розроблена модель дозволяє ґрунтовно пояснити реалізацію психолого-

педагогічної програми та наочно представити динамічний аспект розвитку 

етичної свідомості, що втілюється у взаємозв’язку всіх складових моделі – 

психологічних чинників розвитку, напрямків роботи і розвивальних заходів, 

критеріїв і показників розвитку, структурних компонентів етичної свідомості. 

Центральним елементом програми розвитку етичної свідомості 

студентської молоді нами визначаються психологічні чинники, які мають бути 

актуалізовані в процесі навчально-виховного впливу. На основі теоретичного 

аналізу соціальної ситуації розвитку студентського віку та його узгодження із 

структурою етичної свідомості до цих чинників було віднесено: засвоєння 

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

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

категорій етики. 

При розробці програми розвитку етичної свідомості студентської 

молоді ми виходимо з того, що означені чинники мають бути 

взаємопов’язаними, взаємозалежними та взаємозумовленими. Так, засвоєння 

та оволодіння студентом моральних норм сприятиме утворенню в нього 

мотивів та механізмів її моральної поведінки, оскільки особистість 

усвідомлює ці принципи і норми як принципи і норми власних вчинків. 

Моральна поведінка особистості залежить від її особистого ставлення до тих 

чи інших моральних категорій, норм, адже справжнє моральне переконання, 

має бути завжди забезпечено відповідним афективним ставленням до життя 

[47]. 

Особистісні цінності як когнітивно-мотиваційні утворення 

обумовлюють процес осмислення та оцінки особистістю моральних норм, 

соціальних об’єктів та ситуацій. В свою чергу, прийняття та засовєння 

студентом системи моральних цінностей, ставлення до моральних норм, 

потреба самоактуалізації проявляються кризою ідентичності, а отже 

впливають на становлення его-ідентичності особистості. Водночас, 
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необхідність самоактуалізації та набуття ідентичності особистості пов’язана з 

її прагненням до відносної автономії і свободи морального вибору. Саме 

цілеспрямована актуалізація зазначених чинників може сприяти більш 

успішному розвитку етичної свідомості студентської молоді. 

Визначені психологічні чинники узгоджуються зі структурною 

організацією етичної свідомості, яка певним чином відтворює структурні 

компоненти свідомості у теорії О.М. Леонтьєва: значення, смислу, чуттєвої 

тканини [132]. В етичній свідомості зміст цих структур й характер зв’язків та 

відношень між ними диктується специфікою індивідуальної етичності, 

моральності та особливостями соціальної ситуації розвитку особистості 

студентського віку. Виходячи з цього, трикомпонентна структура етичної 

свідомості студентської молоді представлена значеннями, які виражаються 

моральними нормами й категоріями; смислами, які виражаються 

особистісними цінностями, мотивами моральної поведінки, потребою в 

самоактуалізації; чуттєвою тканиною, яка характеризується особливістю 

сприйняття норм моралі, подій та вчинків. 

У запропонованій моделі також представлено критерії розвитку 

етичної свідомості, які співвідносяться з її структурною організацією та 

змістовним наповненням. Наявність позитивної динаміки числових 

показників студентів за цими критеріями може свідчити про активний процес 

розвитку етичної свідомості. 

Критерієм розвитку компонента «значення» визначається 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. Для компонента 

«смисли» критерієм розвитку виступає суб’єктивація моральної системи, 

тобто вироблення особистісних смислів моральної поведінки, цінностей, 

відчуття відповідальності за дотримання соціальних і моральних норм. Для 

компонента «чуттєва тканина» критерієм розвитку, на нашу думку, є 
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осмисленість етичного бачення світу – усвідомлений емоційний відгук на 

етичні явища, переживання етичних критеріїв добра та зла. Однак на 

констатувальному етапі дослідження було встановлено, що в студентської 

молоді переважає середній і низький рівні розвитку етичної свідомості, а 

також відзначено тенденцію до зниження показників етичного розвитку в 

студентів старших курсів.  

Зазначена обставина вказує на необхідність цілеспрямованої 

актуалізації визначених психологічних чинників з метою позитивних 

динамічних зрушень за компонентами етичної свідомості. 

Стрижневим моментом при розробці психолого-педагогічної програми 

є визначення адекватних напрямків роботи та розвивальних заходів. 

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, 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 
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(наприклад, розв’язання суперечностей, що виникли у молодої людини між 

зміненими уявленнями про систему моралі і звичним способом поведінки). 

У результаті аналізу наукових розробок щодо структурної організації 

та функціонування етичної свідомості [27; 90; 202; 217], теоретичних 

положень особистісно орієнтованого підходу, який був обраний нами у 

якості концептуальної основи розвивальної програми, а також в процесі 

аналізу експериментальних даних дослідження, інтегральним механізмом 

розвитку етичної свідомості студентської молоді було визначено рефлексію. 

Моральна рефлексія студента є осмисленням ним «Я» серед людей 

(простір відносин), є діяльність його свідомості з дослідження своїх 

інтеракцій та стосунків. Етичний рівень рефлексії є осмисленням студентом 

особистісного «Я» серед своїх цілей, мотивів, настанов, вступає в якості 

діяльності свідомості з дослідження власних цілей, мотивів, настанов по 

відношенню до себе [23]. В.В. Турбан вказує, що рефлексія виникає від 

смислової неузгодженості, при цьому етична рефлексія має предметом 

авторитет, на який орієнтується суб’єкт, що і пропонує форму (взірці, накази, 

вимоги тощо) ставлення до світу й моралі зокрема [232, с.322]. 

Під особистісною рефлексією розуміється дослідження самою 

людиною своєї афективно-потребової сфери, що виникає лише в процесі 

спілкування, до того ж переважно в конфліктних ситуаціях. Здійснюючи 

особистісну рефлексію, людина досліджує свій внутрішній світ і поведінку у 

зв’язку з переживаннями інших людей, учасників соціальної взаємодії, що 

сприяє більш адекватній оцінці власної поведінки [163, с. 22]. 

Таким чином, рефлексія є тим механізмом, який, завдяки якому 

особистістю здійснюються роздуми про смисл моральних імперативів, з 

приводу норм, звичаїв, вибору, здійснюється розв’язання моральних 

суперечностей, з якими стикається кожна людина. Завдяки рефлексії 

особистість не просто механічно порівнює свою модель поведінки з 

соціальною нормою, відображаючи своє позитивне чи негативне ставлення 
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до неї, а переживає все це у формі почуття задоволення чи незадоволення, 

захоплення чи осуду [232, с.383]. Саме тому зміст роботи в напряму 

інтенсифікація рефлексивних умінь, як основи для посилення визначених 

чинників, а отже й розвитку етичної свідомості, складає основу програми. 

Отже, розроблена нами комплексна розвивальна програма передбачає 

посилення психологічних чинників за рахунок активізації моральної, 

особистісної та етичної рефлексії, що сприяє розвитку етичної свідомості 

студентської молоді. 

 

3.2. Змістові та процесуальні аспекти формувального експерименту 

 

Змістовою стороною формувального експерименту виступила система 

спеціально організованої навчально-виховної роботи з метою розвитку 

етичної свідомості студентської молоді шляхом реалізації розробленої 

комплексної програми. Реалізація програми відбувалася в межах навчальної 

та позанавчальної роботи. 

Психолого-педагогічна програма містить два основні модулі, зміст 

яких здійснює цілеспрямоване посилення визначених нами психологічних 

чинників розвитку етичної свідомості відповідно до її структури, специфіки 

та функціонування (рух від моральної до етичної рефлексії): «Розвиток 

моральної та етичної рефлексії», «Розвиток особистісної та етичної 

рефлексії». 

Перший модуль ґрунтується на ідеях А.В. Бездухова [19; 21]; 

В.П. Бездухова, О.К. Позднякової [23]; А.А. Хвостова [218] щодо сприяння 

розвитку моральних суджень молоді, основним фактором сприяння розвитку 

яких виступає моральна рефлексія. Актуалізація складних форм моральної 

рефлексії (відповідальність, усвідомлення сенсу життя) розширює діапазон 

вільного морального вибору особистості; моральні переконання 

посилюються завдяки навичкам поведінки, які набуваються практично. 
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Другий модуль стосується розвитку моральних цінностей, его-

ідентичності, автономності, совісності та будується на наукових розробках 

В.В. Турбан [205]; А.В. Донцова [73]; М.Й. Боришевського [163]; 

В.П. Бездухова [24]; А.В. Сєрого, М.С. Яницького [178]; І.С. Кона [106]; 

Е. Еріксона [236].  Грунтуючись на дослідженнях вище названих авторів, 

етичний розвиток особистості можливий лише за умови вивчення 

особистістю свого внутрішнього світу й поведінки у зв’язку з переживаннями 

інших людей, учасників соціальної взаємодії. 

Зміст обох модулів програми також спрямований на розвиток етичної 

рефлексії (В.В. Турбан [205]; А.В. Бездухов [21]; Б.С. Братусь [47]; 

В.О. Титов [199]; Ю.В. Согомонов [184]. Такий підхід обумовлений тим, що 

при формуванні моральних переконань, дій і особистої етико-моральної 

системи взагалі, виключно важливу роль відіграє суб’єктивне ставлення, 

адже поняття етики не вичерпуються визначеннями раціонального змісту, 

вони завжди наповнені й суб’єктивним змістом. 

Здійснення розвивальних впливів відбувається завдяки використанню 

таких методичних прийомів та технік, як: 

− застосування міні-лекцій, аналізу притч, афоризмів та 

кінофільмів з метою формування обізнаності студентів про сутнісні категорії 

етики, аналізу цих категорій, розвитку моральної рефлексії. Зміст 

«значеннєвої» складової етичної свідомості особистості утворює знання про 

сутнісні категорії етики, які мають значення цінностей, а тому можуть 

виступати в якості орієнтирів діяльності, їх засвоєння (усвідомлення) 

відбувається в процесі моральної рефлексії як теоретичних роздумів про 

їхній смисл. 

− вправи на самопізнання, спрямовані на активізацію в студентів 

особистісної рефлексії, осмислення себе, власних думок, цінностей, 

усвідомленню особистої поведінки та дотримання соціальних і моральних 

норм. 
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− розв’язання моральних ситуацій і завдань, рольові ігри сприяють 

переходу моральної рефлексії в етичну рефлексію [102, с.19] в умовах 

здійснення морального вибору. На цій основі в поєднанні з попереднім 

досвідом праці з категоріями етики, а також осмисленням особистого «Я», 

особистої поведінки стає можливим формування етичного ставлення: 

здатність надавати власну оцінку тим чи іншим подіям, висловлюванням, 

поведінці – своїй та інших людей; здатність осмислено вийти з ситуації, що 

вимагає морального вибору. 

− допоміжні техніки: групове та міжгрупове обговорення, дискусії, 

виконання психодіагностичних методик, мозковий штурм, індивідуальні 

творчі роботи. 

Основна мета програми полягає у здійсненні систематичного і 

цілеспрямованого впливу на розвиток етичної свідомості студентської молоді 

за рахунок посилення визначених психологічних чинників.  

Серед конкретних завдань формувального експерименту визначено: 

1) активізувати у молоді потребу в етичному розвитку;  

2) забезпечити засвоєння теоретичних знань щодо сутності, специфіки 

та особливостей розвитку моральної та етичної свідомості;  

3) актуалізувати потенційні можливості етичного саморозвитку 

учасників експерименту; 

4) сприяти гармонізації уявлень про власне Я завдяки осмисленню 

власних цінностей, мотивів моральної поведінки, прагнення до 

самоактуалізації; 

5) розвити навички здійснення осмисленого морального вибору та 

вчинків; 

6) сприяти формуванню власної етико-моральної системи та 

суб’єктивного ставлення до етико-моральних явищ. 

Програма з розвитку етичної свідомості студентської молоді включає 

13 занять один раз на тиждень, тривалістю по 4 академічні години кожне 
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(загальним обсягом − 52 години). 

Структура кожного заняття розвивальної програми складається з 

наступних частин:  

1) привітання та оголошення теми заняття;  

2) рефлексія психологічного настрою та обговорення очікувань від 

заняття; 

3) аналіз домашніх завдань (у разі їх наявності); 

4) інформаційне повідомлення у формі міні-лекції; 

5) провідний етап заняття: індивідуально-групові форми роботи 

(психодіагностичні вправи, вирішення моральних дилем, аналіз притч, 

афоризмів, кінофільмів та художніх творів, розв’язання етичних завдань, 

тренінгові вправи, дискусії, рольові ігри), спрямовані на актуалізацію 

визначених психологічних чинників з метою розвитку етичної свідомості; 

6) самозвіти учасників групи: аналіз особистих переживань, здобутків 

та труднощів, що виникли під час заняття; обмін враженнями та 

висловлювання побажань учасниками групи;  

7) домашнє завдання з метою закріплення отриманого досвіду його 

інтенсифікації та смислового переходу до наступного етапу праці. 

За тематикою зміст модулів програми складається наступним чином. 

І модуль − «Розвиток моральної та етичної рефлексії студентської 

молоді» 

Метою модуля є сприяння усвідомленню студентами моральних 

категорій та норм, сприяння формування осмисленого ставлення до них. 

Змістовою основою першого модуля є міні-лекції, вправи з 

метафоризації, рольова гра, мозковий штурм, практичні вправи з вирішення 

етичних ситуацій, аналіз притч та кінофільмів. 

Основним методом розвитку «значеннєвої» складової етичної 

свідомості обрано метод метафори, що передбачає аналіз притч, афоризмів, 

художніх творів та кінофільмів. Зазначений метод є ефективним для аналізу 
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та осмисленню категорій етики, апелює до уяви, мрійливості та рефлексії 

особистості, допомагає вийти за межі індивідуального бачення будь-якої 

ситуації, включаючи людину в більш широкий контекст досвіду поколінь та 

міжкультурних відносин. Метод аналізу метафор виконує функції дзеркала 

(учасники ототожнюють себе з персонажами притчі і її подіями, що 

призводить до появи почуття розділеного переживання, сприяє новому 

погляду на ситуацію), моделі (будь-яка історія будується навколо якоїсь 

проблеми і містить моделі її вирішення), опосередкування (абстрактний 

характер історії полегшує взаємодію і вирішує складності в прийнятті 

проблеми), зберігання досвіду (історії легко запам’ятовуються і 

продовжують працювати навіть після закінчення заняття і участі в 

розвивальній програмі) [104; 108; 148].  

На першому занятті після вступного слова психолога-тренера, 

спрямованого на ознайомлення учасників із правилами сумісної роботи, 

впроваджено рольову гру «Актори і кінорежисери» [55], спрямовану на 

активізацію процесів групової динаміки; занурення в атмосферу 

метафоризації як процесу, що пронизує всю тканину розвивальної програми; 

організації продуктивного зворотного зв’язку.  

Реалізація вправи проходила у декілька етапів. На першому етапі – 

розминка – проводились вправи «Збір на вечірку», «Перетворення в 

предмет». Другий етап – вибір ролі та рефлексія станів. На третьому етапі 

учасники створювали плакати фільму. На четвертому етапі здійснювався 

пошук виконавців для продовження фільмів. На пятому етапі учасники 

створювали кадри із спільного фільму. На шостому етапі відбувалось 

обговорення гри. 

Завершальною вправою на першому занятті була «Навіщо мені 

потрібна ця група?», метою якої був запуск групової динаміки; обмін 

думками про індивідуальні цілі перебування в групі етичного розвитку. 
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На другому занятті впроваджено міні-лекцію «Етична свідомість 

особистості: специфіка явища та структурна організація», мозковий штурм 

«Категорії етики», спрямований на визначення основних категорій етики; 

посилення інтеграції групи; збільшення власної ініціативи та впевненості в 

собі учасників; стимуляція творчого мислення. Далі учасники виконували 

практичні вправи для вироблення навичок використання метафор [83]: 

вправа 1: «Крилата фраза» [83, с. 118−119], вправа 2: «Про що?» [83, с. 

87−89], вправа 3: «Сам собі режисер» [83, с. 102−104], що грунтуються на 

притчах. 

На третьому занятті впроваджено міні-лекцію «Добро і зло – 

провідні категорії етики», обговорення казки «Про червоного та чорного, або 

Чому добро важливіше зла» (А.М. Іванов) [83, с. 186−187], розв’язання 

етичних завдань [12;32; 129], спрямоване на формування досвіду здійснення 

етичного ставлення до моральних норм і категорій. В якості домашнього 

завдання учасники мали написати есе на тему: Чи потрібен людині власний 

«досвід зла»? 

На четвертому занятті впроважено міні-лекцію «Об’єктивні» та 

«суб’єктивні» категорії етики: обов’язок, відповідальність, справедливість», 

відбувалось обговорення притч «Безстрашний вартовий», 

«Відповідальність», «Притча про царя Давида» [108, с. 3, 17, 52], розв’язання 

етичних завдань [12; 32]. 

На п’ятому занятті реалізувалися міні-лекція «Честь і гідність 

людини», перегляд та обговорення кінофільму «Я сповідаюся» (англ. І 

Confess, реж. А. Хічкок, 1953), розв’язання етичних завдань, надано домашнє 

завдання: написати власні роздуми на тему: Чи важливо для людини 

піклуватися про власну репутацію? Обґрунтуйте свою думку. 

На шостому занятті впроваджено міні-лекцію «Совість, розкаяння, 

сором – провідні механізми моральної самосвідомості», перегляд та 
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обговорення кінофільму «Дівчинка, що пробуджує совість» (дат. Skammerens 

datter, реж. К. Кайнц, 2015), розв’язання етичних завдань [186]. 

На сьомому занятті впроваджено міні-лекцію «Моральні виміри 

спілкування: любов, вірність, милосердя, толерантність», обговорення притч 

«Два вовки» [108, с. 35], «Самовпевненість» [148, с.71], «Вітер і квітка», 

«Бізнес та любов» [108, с. 12, 25], розв’язання етичних завдань, надано 

домашнє завдання - проаналізувати ту чи іншу конкретну ситуацію 

толерантності до нетолерантного. 

На восьмому занятті відбулась міні-лекція «Свобода як моральна 

цінність людського буття» або «Свобода дії, свобода вибору, свобода волі», 

реалізувалось обговорення притч «Повінь» [148, с. 66], «Я обираю 

блаженство» [108, с. 137], «Птах у клітці» [148, с. 46], розв’язання етичних 

завдань, надано домашнє завдання – написати есе на тему: Чи можна бути 

моральним, не будучи вільним? А вільним – не будучи моральним? Чи 

завжди у людини є вибір? 

ІІ модуль − «Розвиток особистісної та етичної рефлексії 

студентської молоді» мав на меті сприяння осмисленню студентами власних 

цінностей, мотивів моральної поведінки; сприяння розвитку власної етико-

моральної системи та усвідомлення вибору стратегій поведінки. Змістовою 

основою другого модуля є вправи на самопізнання та рефлексію, техніки 

транзактного аналізу, психодіагностичні методики, дискусії, мозковий 

штурм. 

На першому занятті реалізувався розвиток моральних цінностей, 

застосовано міні-лекцію «Моральні цінності особистості», викориистано 

вправи [210]: «Переоцінка цінностей», спрямовану на усвідомлення власних 

цінностей та переконань, а також їх джерел; усвідомлення цінностей 

оточуючих (Додаток Б), «Одинадцять заповідей», спрямовану на перегляд 

моральних ціннісних уявлень і здійснення кроків до побудови власної 

етичної системи цінностей (Додаток Б), «Список моїх гріхів», метою якої 
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було аналіз ситуацій, в яких доводилося порушати моральні принципи, 

власні основоположні принципи поведінки (Додаток Б), «Якби я був 

Творцем», спрямовану на  усвідомлення власних бажань щодо змінення світу 

в кращу сторону (Додаток Б), надано домашнє завдання – написати «лист до 

хрещеника», що покликане на формулювання своїх життєвих принципів; 

вироблення власної життєвої філософії. 

На другому занятті реалізувалася рефлексія студентами власних 

зовнішніх і внутрішніх (несвідомі аспекти мотивації, ступінь усвідомленості і 

рефлексії) проявів моральних і етичних якостей в діях і вчинках. Далі 

виконувались вправи «Спогади дитинства», метою якої було усвідомлення 

власного шляху морального та етичного розвитку, «Парадокс» [83, с. 

139−141], метою якої було усвідомлення морально-етичної відповідальності 

за власне життя та оточуючий світ, обговорення притчі «Святі слова». 

Рефлексія студентами власної схильності зазнавати почуття совісності та 

провини через виконання психодіагностичної методики «Вивчення 

совісності» (Є.П. Ільїн) [86]. Далі реалізувалась дискусія «Чи відчували Ви 

муки совісті, провини, сорому, розкаяння?», метою якої було звернення до 

особистого досвіду учасників щодо емоційних проявів совісті. 

Після обговорення поставлених питань учасникам пропонується вправа 

на проробку негативних емоцій, що виникли внаслідок порушених спогадів – 

«Позбавлення від почуття провини − «самосвідомість» [154]. 

На третьому занятті відбувалась активізація відчуття его-ідентичності 

через впровадження міні-лекції «Его-ідентичність особистості», виконання 

практичних вправ [211; 212], зокрема «Автопортрети», метою якої було 

розширити уявлення про себе, побачити себе з інших точок зору, «Вчимося 

цінувати індивідуальність», метою якої було прийняття власної 

індивідуальності та індивідуальності свого партнера, «Колесо життя», метою 

якої було усвідомлення змін у своїй особистості і в своєму житті, «Я в 

майбутньому», метою якої був розвиток внутрішньої впевненості у напрямку 
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життєвого шляху, а також домашнє завдання - самостійно виконати вправу 

«Життєвий шлях», метою якого було осмислити історію свого життя та 

інтерактивність свого Я на сьогоднішньому етапі розвитку. 

На четвертому занятті відбувалась активізація почуття автономності 

через міні-лекцію «Автономність особистості», дискусію «Чи займалися ви 

рекетом минулого тижня?», метою якої був аналіз особистого досвіду 

учасників щодо сценарних способів поведінки, виконання практичних вправ 

[130]: «Складання своєї Системи Рекету», метою якої було розширення 

уявлення про себе, побачити себе з інших точок зору (Додаток В), 

«Складання своєї Системи Автономії», метої якої було розширення уявлення 

про себе, побачити себе з інших точок зору. 

На п’ятому занятті відбувалось підведення підсумків програми, 

виконання практичних вправ: «Духовні вчителя», метою якої було 

усвідомити власний етико-моральний та духовний ріст, виявити ситуації, що 

сприяють зростанню, «Що я придбав», метою якої було усвідомлення 

внутрішніх змін, що відбулися в ході розвивальної роботи, «Що мені 

хочеться зробити?», метою якої було поставити реальні цілі в удосконаленні 

особистого етичного розвитку після завершення участі в програмі, «Дари 

вчення», спрямовану на висловлення подяки учасникам групи за допомогу в 

процесі спільної праці. 

 

3.3. Результати експериментального впровадження авторської 

програми розвитку етичної свідомості студентів 

 

Завершальним етапом дисертаційного дослідження було проведення 

контрольного етапу експерименту, мета якого полягала у визначенні 

ефективності розробленої психолого-педагогічної програми розвитку етичної 

свідомості студентів шляхом її впровадження в навчально-виховний процес. 
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Апробація програми була проведена на базі Національної металургійної 

академії України (м. Дніпро) серед студентів четвертого року навчання. 

Загальну вибірку формувального експерименту склали 60 

респондентів: 30 осіб склали експериментальну групу (ЕГ), в якій 

запроваджувалася психолого-педагогічна програма розвитку етичної 

свідомості, 30 осіб увійшли до контрольної групи (КГ), де спеціальна 

розвивальна робота не проводилася. Контрольний зріз було проведено 

наприкінці ІV курсу навчання; на цьому етапі було використано ті самі 

методи, що й в констатувальному експерименті. Вибір студентів ІV курсу в 

якості учасників розвивальної програми був обумовлений тим, шо саме ця 

вікова категорія досліджуваних загалом продемонструвала найгірші 

показники розвитку етичної свідомості за даними нашого констатувального 

експерименту.  

В якості показників ефективності реалізованої програми визначено 

наявність позитивної динаміки за основними структурними компонентами 

етичної свідомості студентської молоді. В нашому експерименті маркерами 

динаміки виступають кількісні зміни показників за компонентами етичної 

свідомості. Так, на розвиток компонента «значення» може вказувати 

засвоєння молоддю моральних норм і категорій, що проявляється 

розвиненістю моральних суджень; на розвиток компонента «смисли» − 

суб’єктивація моральної системи, що виявляється у підвищенні рівнів 

совісності, ясності образу себе, прагнення до автономії, моральних цінностей 

універсалізму, доброти й безпеки; на розвиток компонента «чуттєва тканина» 

− осмисленість етичного бачення світу, що демонструється вираженістю 

індивідуальних значень категорій етики. 

Перейдемо до аналізу результатів динаміки розвитку етичної 

свідомості студентської молоді за визначеними методиками та відповідно до 

структурно-змістової сутності етичної свідомості. 
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У першу чергу були зіставлені числові показники вираженості етичної 

відповідальності у контрольній та експериментальній групах, які засвідчують 

розвиток етичної свідомості. 

У таблиці 3.1 представлено розподіл показників етичної 

відповідальності до проведення формувального експерименту, які є майже 

однаковими в експериментальній та контрольній групах. 

Таблиця 3.1 

Показники етичної свідомості у студентів контрольної та 

експериментальної груп до впровадження розвивальної програми 

Показники Групи досліджуваних U Z p 

Експериментальна Контрольна 

Совісність 6,41±2,49 6,94±2,02 466 -0,61 0,54 

Морально-

етична 

відповідальність 

5,69±5,46 6,84±4,64 386 -1,69 0,09 

Спрямованість 

на добро 
92,06±8,75 94,72±17,91 381 -1,76 0,07 

Моральні 

судження  
3,31±1,49 3,44±1,61 438 -0,99 0,32 

 

На рисунку 3.2 показано динаміку показників совісності у студентів 

протягом впровадженння розвивальної програми, з якого зрозуміло, що 

показники зросли в ексериментальній групі, а в контрольній – майже не 

змінились. Слід зазначити, що програма мала довготиривалий ефект на 

зростанні совісності учасників. 
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Рис. 3.2 Динаміка показників совісності у студентів протягом реалізації 

розвивальної програми. 

 

З рисунка 3.3 видно, що у студентів експериментальної групи 

відмічається позитивна динаміка показників морально-етичної 

відповідальності протягом реалізації програми, у той час як у студентів 

контрольної групи показники відповідальності не змінились протягом 

впровадження програми та згодом після неї. Розвивальні впливи мають 

довготривалий ефект на рівні розвитку морально-етичної відповідальності.  
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Рис. 3.3 Динаміка показників морально-етичної відповідальності у 

студентів протягом реалізації розвивальної програми. 

 

На рисунку 3.4 показано динаміку показників спрямованості на добро у 

студентів контрольної та експериментальної груп протягом впровадженння 

розвивальної програми, з якого зрозуміло, що показники зросли в 

ексериментальній групі, а в контрольній – майже не змінились. 

Спрямованість на добро відзначається сталим розвитком, а розвиальні 

впливи стосовно неї – довготривалими.  
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Рис. 3.4 Динаміка показників спрямованості на добро у студентів 

протягом реалізації розвивальної програми. 

 

На рисунку 3.5 показано динаміку показників моральних суджень у 

студентів контрольної та експериментальної груп протягом впровадженння 

розвивальної програми, з якого зрозуміло, що показники зросли в 

ексериментальній групі, а в контрольній – майже не змінились. Показники 

ровзитку моральних суджень продовжували зростати навіть після 

впровадження програми. 
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Рис. 3.5 Динаміка показників моральних суджень у студентів протягом 

реалізації розвивальної програми. 

 

У таблиці 3.6 показано, що через 2 місяці після впровадження програми 

показники етичної свідомості у студентів контрольної та експериментальної 

груп статистично відрізняються. Студенти експериментальної групи 

хаактеризуються вищим рівнем совісності, спрямованості на добро, 

морально-етичної відповідальності та моральних суджень, ніж студенти 

контрольної групи за результатами відтермінованого порівняльного аналізу. 

Ці дані свідчать на користь довготривалого ефекту розвивальної програми. 
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Таблиця 3.2 

Показники етичної свідомості у студентів контрольної та 

експериментальної груп через 2 місяці після впровадження розвивальної 

програми 

Показники Групи досліджуваних U Z p 

Експериментальна Контрольна 

Совісність 7,56±1,66 6,37±4,73 385 2,04 0,05 

Морально-

етична 

відповідальність 

8,06±4,17 6,47±3,98 353 2,13 0,03 

Спрямованість 

на добро 
100,00±7,67 93,94±17,60 344 2,26 0,02 

Моральні 

судження  
4,47±1,05 2,94±1,52 220 3,92 0,00 

 

У таблиці 3.3 показано, що через 2 місяці після впровадження програми 

показники етичної свідомості у студентів експериментальної груп 

статистично відрізняються. Студенти експериментальної групи 

хаактеризуються вищим рівнем совісності, спрямованості на добро, 

морально-етичної відповідальності та моральних суджень після 

впровадження у порівнянні з початком експерименту. 

Таблиця 3.3 

Показники етичної свідомості у студентів експериментальної групи 

до та через 2 місяці після впровадження розвивальної програми 

Показники Етапи експерименту Т Z p 

До Після 

Совісність 6,41±2,49 7,56±1,66 0 3,72 0,0001 

Морально-

етична 

відповідальність 

5,69±5,46 8,06±4,17 

0 3,62 0,0002 

Спрямованість 

на добро 
92,06±8,75 100,00±7,67 

0 4,10 0,00004 

Моральні 

судження  
3,31±1,49 4,47±1,05 

0 3,82 0,0001 
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У таблиці 3.4 показано, що через 2 місяці після впровадження програми 

показники етичної свідомості у студентів контрольної групи статистично не 

відрізняються від показників на початку експерименту. 

Таблиця 3.4 

Показники етичної свідомості у студентів контрольної групи до та 

через 2 місяці після впровадження розвивальної програми 

Показники Етапи експерименту Т Z p 

До Після 

Совісність 6,94±2,02 6,37±4,73 0 2,06 0,06 

Морально-

етична 

відповідальність 

6,84±4,64 6,47±3,98 0 1,60 0,10 

Спрямованість 

на добро 
94,72±17,91 93,94±17,60 0 1,50 0,13 

Моральні 

судження  
3,44±1,61 2,94±1,52 0 2,36 0,02 

 

Зазначене вказує на доцільність подальшого впровадження 

запропонованої програми до процесу навчально-виховної роботи студентів. 

Комплексна тренігова програма мала сталий позитивний ефект на розвитку 

етичної свідомості студентської молоді.  

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Концептуальними завданнями запропонованої програми оптимізації 

розвитку етичної свідомості студентської молоді визначено:  

- посилення психологічних чинників розвитку етичної свідомості за 

рахунок активізації моральної, особистісної та етичної рефлексії;  
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- сприяння формуванню власної етико-моральної системи та 

суб’єктивного ставлення до етико-моральних явищ через цілеспрямований 

розвиток здатності до саморегуляції та відповідальності;  

- розвиток навичок здійснення осмисленого морального вибору та 

вчинків через формування прагнення до автономності та актуалізацію 

потреби у самоактуалізації. 

Реалізація цих положень потребує дотримання положень наукових 

підходів (особистісно орієнтованого, діалогічного, ціннісно-смислового, 

проблемно-методологічного) та низки принципів (гуманізації та 

демократизації, науковості, системності, оптимізації).  

2. Психолого-педагогічну програму розвитку етичної свідомості 

студентської молоді є цілісною, системно організованою педагогом 

діяльністю студентів, спрямованою на цілеспрямовану актуалізацію 

психологічних чинників розвитку етичної свідомості студентської молоді в 

процесі професійної підготовки. До комплексу психологічних чинників за 

результатами теоретичного аналізу та аналізу власних емпіричних даних 

нами було віднесено: засвоєння моральних норм та категорій; прийняття 

соціальних норм і етичних вимог; моральні цінності; его-ідентичність; 

автономність; особисте ставлення до категорій етики. Дл розвивальних 

заходів було віднесено: теоретичні повідомлення у формі міні-лекцій; 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: 

- 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 
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моральних і соціальних норм; мотивувати студентів на активну роботу з 

розвитку етичної свідомості. 

- 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. 

- психологічне консультування, 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 систему моралі і звичним способом поведінки). 

3. Зміст програми представлений такими модулями: І модуль − 

«Розвиток моральної та етичної рефлексії студентської молоді», метою якого 

є сприяння усвідомленню студентами моральних категорій та норм, сприяння 

формування осмисленого ставлення до них; ІІ модуль − «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. 

4. 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 (вираженість совісності, морально-етичної 

відповідальності, спрямованості на добро та розвиненість моральних 
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суджень) до та після формувального експерименту показав, що в 

експериментальній групі, порівняно із контрольною, відбулися значні 

кількісні зрушення. 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 до процесу 

навчально-виховної роботи студентів. 

 

Матеріали третього розділу відображено у публікаціях автора: 4; 6; 

15; 16. 
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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 у 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 
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особистістю в процесі онтогенезу встановлених в соціумі правил, принципів, 

традицій; дотримання імпліцитних паттернів і правил поведінки, соціальних 

норм, тобто розвиненість моральних суджень. «Смисли» знаходять своє 

втілення у 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 

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 та явищ дійсності. 

3. За результатами емпіричного дослідження компоненту «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 

компоненту «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, 
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характеризується зниженням на третьому курсі. Порівняльний аналіз 

компоненту «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 у 

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 у 

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, 

вдячності, відданості, лагідності, натомість студенти з домінуванням 

квазірефлексії та інтроспекції мають нижчі показники розвитку етичності 
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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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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Зміст та сценарій прогами  

I модуль − «Розвиток моральної та етичної рефлексії студентської 

молоді» 

Метою модуля є сприяння усвідомленню студентами моральних 

категорій та норм, сприяння формування осмисленого ставлення до них. 

Змістовою основою першого модуля є міні-лекції, вправи з 

метафоризації, рольова гра, мозковий штурм, практичні вправи з вирішення 

етичних ситуацій, аналіз притч та кінофільмів. 

 

Заняття 1. 

1) Вступне слово тренера-ведучого, в якому він знайомить учасників 

групи з правилами. Протягом спільної роботи учасники повинні 

дотримуватись наступних правил поведінки в групі [108, с.40]. 

2) Рольова гра «Актори і кінорежисери» [58]. 

Цілі: активізації процесів групової динаміки; занурення в атмосферу 

метафоризації як процесу, що пронизує всю тканину розвивальної програми; 

організації продуктивного зворотного зв’язку. 

Час: ≈ 90 хв. 

Хід проведення: 

Етап 1. Розминка. 

1) Вправа «Збір на вечірку». Слідуючи словесним вказівкам тренера, 

кожному учаснику необхідно зібратися на вечірку: подумки переглянути 

одяг в своєму гардеробі та підібрати відповідний наряд, головний убір, 

оцінити свій зовнішній вигляд. При виконанні цієї вправи учасникам слід 

орієнтуватися на свої відчуття, почуття та уяву. Після завершення тренер 

пропонує обговорити, які труднощі виникли у кожного під час виконання цієї 

вправи. 
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2) Вправа «Перетворення в предмет». Кожному учаснику 

пропонується представити, що він перетворився на предмет (який 

знаходиться в кімнаті, або будь-який інший). Тридцять секунд дається на 

внутрішню настройку. Після цього гравці по черзі невербально 

демонструють, у що саме вони перетворилися, а решта намагається вгадати 

цей предмет. 

Етап 2. Вибір ролі. Гравцям пропонується уявити себе 

кінорежисерами, які мають знімати якийсь фільм. Для фільму потрібно 

підібрати акторів, придатних для виконання тієї чи іншої ролі. Бажаючі по 

черзі сідають на «стілець презентації», а інші намагаються відповісти на 

кілька запитань щодо цієї людини. Іншим учасникам потрібно визначити, яка 

роль в більшій мірі відповідає цій людині за її зовнішніми ознаками людини і 

особливостями поведінки. Ролі можуть бути як з відомих творів, так і за 

абсолютно новим сценарієм (в такому випадку слід описати, що це за герой, 

його вік, соціальний статус, професію та інші характеристики, час дії фільму 

тощо).  

Рефлексія думок і переживань проводиться після того, як бажаючі 

члени групи побували на «стільці презентації». Важливо, щоб кожен 

висловився, наскільки запропоновані йому ролі збігаються з власним 

уявленням про себе і своїми «життєвими ролями». 

Кожному «акторові» на «стільці презентації» ведучий ставить такі 

питання: Чи були, на їх погляд, точні попадання? Які ролі, побачені в їх 

виконанні кінорежисерами, викликали подив або навіть протест? Яка із 

запропонованих кінорежисерами ролей їм припала найбільш до душі? Чому? 

Хто з присутніх тут людей також міг би зіграти в цьому фільмі? Які ролі 

могли б виконати ці люди? 

Етап 3. Створення плаката фільму. Обраним головним героям разом 

з режисерами пропонується сформувати свою команду для фільму з 

відібраних ними виконавців інших ролей. Кожній команді за 15 хвилин 
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потрібно створити живий рекламний плакат майбутнього фільму: 

представити на імпровізованій сцені скульптурний колаж, в якому братимуть 

участь усі актори в своїх ролях (режисер також має право виконувати одну з 

ролей). 

Етап 4. Пошук виконавців для продовження фільмів. В ході 

тренінгової процедури режисерам пропонується зняти продовження цих 

чудових фільмів, де на передній план повинні вийти герої, які не були 

головними. Режисери радяться  членами своєї команди (5−7 хвилин) і 

обирають одного з членів команди суперників, якому вони запропонували б 

роль в продовженні свого фільму. Треба детально підготувати опис цієї ролі 

(ролей), але не називати ім’я обраного учасника. Члени знімальної групи 

суперників мають самі здогадатися, хто з них удостоївся честі бути 

запрошеним в фільм. Після трьох спроб вгадування ім’я задуманого учасника 

розкривається. 

Етап 5. Створення кадру із спільного фільму. Команди об’єднують 

творчі зусилля для спільного проекту. Гравцям треба без підготовки створити 

найважливіший кадр із загального майбутнього фільму. На сцену 

запрошуються по одному представнику від кожної знімальної групи, які без 

попередньої домовленості повинні зобразити кадр з центральної сцени цього 

фільму. Після цього всі учасники обох команд по черзі прилаштовуються до 

цієї живої скульптури, доки вона не набуде завершеного вигляду.  

При виконанні цього завдання учасникам доводиться проявляти уяву і 

здатності до розуміння задумів своїх товаришів. Така процедура сприяє 

згуртуванню групи, розвитку почуття спільності та навичок невербальної 

взаємодії. По завершенні етапу ведеться обговорення, що ж було зображено 

на створеному кадрі, які персонажі грали в відтвореній сцені спільного 

фільму, чи вдалося учасникам зрозуміти один одного. 

Етап 6. Обговорення гри. При підведенні підсумків і рефлексії гри 

обговорюються наступні питання: Які етапи і моменти гри викликали 
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найбільші труднощі? Чому? Що вдалося зробити досить легко? Які почуття 

відчувають учасники зараз? Які почуття виникали на різних етапах гри? Які 

із запропонованих в різних ситуаціях ролей в найбільшою мірою виявилися 

придатними для кожного з учасників? Чи зустрічалися такі ролі, пропозиції 

яких учасникам викликали здивування? З якими складнощами зіткнулася та 

підгрупа, якій довелося створювати рекламний плакат фільму, задуманого 

іншою підгрупою? Чи задоволені учасники своєю роботою? Що допомогло 

вгадати члена групи, задуманого командою суперників на четвертому етапі – 

етапі пошуку виконавців для продовження фільму? Які ролі учасники самі 

вважають близькими собі, але вони не були запропоновані під час гри? [58]. 

2) Виконання вправи «Навіщо мені потрібна ця група?» 

Мета: запуск групової динаміки; обмін думками про індивідуальні цілі 

перебування в групі етичного розвитку. 

Час: 45 хв. 

Матеріали: стопка карток форматом 7x10 см; настінна дошка. 

Хід проведення. Тренер задає гравцям фундаментальне питання: 

навіщо вам потрібна ця група? З яких причин ви захотіли працювати в цій 

групі? Один з гравців фіксує відповіді на дошці. Потім кожна відповідь 

записується на двох картках. Картки перемішуються і роздаються учасникам. 

Учасники обмінюються картками. Кожен намагається знайти і отримати 

картки, на яких записані три його власні найважливіші цілі (15 хвилин). 

Після завершення цієї фази група збирається в коло, кожен розповідає 

оточуючим, чи зібрав він картки з найважливішими цілями, і перераховує ці 

цілі. Потім учасники відповідають на інші питання: чи з'явилися у кого-

небудь нові цілі і чи змінилися власні пріоритети протягом гри? Нові цілі та 

пріоритети додають до раніше складеного списку. Наприкінці заняття кожен 

член групи має записати свої найважливіші цілі. 

 

Заняття 2. 
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1) Міні-лекція «Етична свідомість особистості: специфіка явища та 

структурна організація». 

2) Мозковий штурм «Категорії етики». 

Мета: визначити основні категорії етики; посилення інтеграції групи; 

збільшення власної ініціативи та впевненості в собі учасників; стимуляція 

творчого мислення. 

Час: 25 хв. 

Хід проведення: учасники об’єднуються в малі групи по 5−6 чоловік. 

Кожній такій підгрупі дається завдання протягом 10 хв. написати, які 

поняття, на думку учасників, складають «значеннєвий» компонент етичної 

свідомості. Після презентації понять кожної з груп тренер запитує всіх інших 

учасників, з чим вони згодні, а з чим ні, оцінюючи, таким чином, міні-

дискусію. Наприкінці вправи складається загальний (суспільний) список 

етичних понять, який служитиме учасникам орієнтиром у подальшій роботі. 

3) Виконання практичних вправ для вироблення навичок 

використання метафор [83]. 

− Вправа 1: «Крилата фраза» [89, с. 118−119].  

У запропонованій ведучим притчі «Три мудреці» кожному учаснику 

належить визначити для себе крилаті фрази. Під час обговорення вправи свій 

вибір необхідно обґрунтувати. Рефлексія також зачіпає обговорення таких 

питань: які труднощі виникли у вас під час виконання цієї вправи? Що ви 

відчуваєте зараз? З чим це пов’язано? 

− Вправа 2: «Про що?» [89, с. 87−89].  

Тренер пропонує учасникам визначити, про що може йти мова в притчі, 

орієнтуючись тільки на її назву. Для виконання цієї вправи знадобиться 

зосередитися на відчуттях, які викликає назва, адже в світі художньої 

літератури назва твору – це певний знак, символ, що має глибоке 

філософське значення. Учасникам треба подумати та поділитися своїми 

міркуваннями, про що може піти мова в притчі, яка називається «Курінь»? 
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Далі тренер розповідає саму притчу. Далі група міркує, про що може йти 

мова в притчах, які називаються «Свіча», «Зрада», «Острів». Рефлексія 

труднощів, які виникли при виконанні цієї вправи. 

Наостанок, тренер призводить притчу, сама назва (і зміст) якої 

спонукає до глибокого філософського аналізу – «Багатство, Удача і Любов». 

− Вправа 3: «Сам собі режисер» [89, с. 102−104].  

Кожному учаснику потрібно уявити, що він – відомий різножанровий 

режисер, якому належить зняти фільм за притчею «Чарівний напис». Після 

знайомлення учасників зі змістом притчі, обговорюються наступні питання: в 

якому жанрі ви будете знімати фільм? Кого зі своїх знайомих ви вибрали на 

роль короля? Кого зі своїх знайомих ви вибрали на роль сина короля? Хто з 

ваших знайомих бере участь в масових сценах, граючи при цьому ролі 

ворогів і ролі підданих? Як ви зняли б батальні сцени? Аргументуйте свої 

відповіді. 

Потім учасникам пропонується зняти іронічну комедію за притчею 

«Змінюючи світ». Обговорюються наступні питання: хто з ваших знайомих 

зіграв би цьому фільмі головну роль? Чому саме цю людину з усіх своїх 

знайомих ви вибрали на цю роль? 

Нарешті, учасникам пред’являється притча «Про виховання», у фільмі 

на основі якої треба обрати роль самому собі. Обговорювані питання: чим 

обумовлений ваш вибір своєї ролі в цьому фільмі? До речі, який жанр буде у 

цієї стрічки? Хто із знайомих буде вашим партнером? 

 

Заняття 3. 

1) Міні-лекція «Добро і зло – провідні категорії етики». 

2) Обговорення казки «Про червоного та чорного, або Чому добро 

важливіше зла» (А.М. Іванов) [89, с. 186−187]. 

Зразок проведення групового обговорення притчі / казки 
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Аналіз твору проводиться у формі бесіди, в ході якої обговорюються 

наступні питання: 

- Які думки з’явилися у вас при слуханні / читанні цієї притчі? Що ви 

відчуваєте? Наскільки вам зараз комфортно? 

- Як ви вважаєте, яку думку доносить до нас ця притча? В якому 

контексті ви розповіли б цю притчу? 

- Звідки в світі зло? Чи можна боротися зі злом і якщо можна, то чи 

можна усунути зло зовсім? 

- По черзі перетвориться в різних персонажів притчі / розповіді і 

обґрунтуйте свою життєву позицію по відношенню до тих, хто в творі оточує 

вас. Чим зумовлена ця позиція? 

- Чи не виникає у вас бажання змінити кінцівку історії (наприклад, на 

більш оптимістичну)? 

Аналіз твору здійснює на людину вплив на таких рівнях: 

1. Функціональний – самий верхній. Це те, що лежить на поверхні, та 

верхівка, яку видно людині, знайомство з притчею (почув, прочитав і т. п.); 

2. Фізіологічний. До нього відносяться сприйняття жестів тренера при 

розповіданні притчі (пересування в момент розповіді, поза, рухи рук, долонь 

тощо); 

3. Психологічний – вплив притчі на психіку людини (розвиток пам’яті, 

уваги, мислення, уяви); 

4. Особистісний – це те, що відноситься до відстроченого результату, 

що приводить до особистісного розвитку того, хто слухає (чув) притчу. Цей 

результат виявляється значно пізніше знайомства з притчею та сприяє 

осмисленню своїх пріоритетів, становленню системи цінностей, 

формулюванню переконань і настанов [89, с.7]. 

3) Розв’язання етичних завдань [13; 35; 143] 

Мета: формування досвіду здійснення етичного ставлення до 

моральних норм і категорій. 
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Хід проведення: учасники сідають по колу. Тренер виносить на 

групове обговорення певні питання (відповідно до теоретичного матеріалу), 

що потребують здійснення осмисленого етичного вибору, оцінки тих чи 

інших явищ, подій, висловлювань, поведінки. Члени групи по черзі діляться 

своїми думками, досвідом. У випадку, якщо група відчуває труднощі із 

відповіддю, першим починає тренер. 

Приклади етичних завдань до категорій добра і зла 

- Чи можна розглядати зло як просте заперечення добра? Обґрунтуйте 

Вашу думку. 

- Чи можна бажати зла заради самого зла? Ваша думка 

- Чи може зло виступати засобом здійснення добра? 

- Порівняйте два висловлювання. Яку з названих позицій Ви поділяєте? 

Аргументуйте свій вибір. «Добро має бути з кулаками» (С. Куняєв). «Не 

відповідати злом на зло і не брати участь у злі − є вірний засіб не тільки 

порятунку, а й перемоги над тими, хто творить зло» (В. Булгаков). 

- Про які умови добра говорить Л.М. Толстой: «Якщо добро має 

спонукальну причину, воно вже не добро; якщо воно має своїм наслідком 

нагороду, воно теж не добро. Добро поза ланцюга причин і наслідків»? 

- Спробуйте закінчити думку стародавнього мудреця, вставивши на 

місце пропуску відсутню у фразі слово. «Хтось запитав Конфуція: «Що буде, 

якщо за зло платити добром?». − Учитель відповів: «А чим тоді за добро 

платити? Плати за зло .... . А за добро плати добром». 

- «З двох зол вибирають менше», − говорить слов’янське прислів’я. «З 

двох зол вибирати не варто», − радить англійське прислів’я. А як думаєте 

Ви? 

- Історик В.О. Ключевський говорив, що доброю він може назвати 

тільки таку людину, яка не тільки не робить зла, а й не може його робити. 

Давнє туркменське прислів’я твердить, навпаки, що той, хто не здатний на 

зло, не здатний і на добро. Котрій точці зору віддаєте Ви перевагу? Чому? 
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- Г.В.Ф. Гегель у «Філософії права» підкреслював «необхідність зла» як 

принципу суб’єктивної індивідуальності, котрий моральність має здолати, 

використавши всі можливості духовного розвитку. Що мав на увазі філософ? 

Домашнє завдання. Написати есе на тему: Чи потрібен людині 

власний «досвід зла»? 

 

Заняття 4. 

1) Міні-лекція «Об’єктивні» та «суб’єктивні» категорії етики: 

обов’язок, відповідальність, справедливість». 

2) Обговорення притч «Безстрашний вартовий», «Відповідальність», 

«Притча про царя Давида» [116, с. 3, 17, 52]. 

3) Розв’язання етичних завдань 

- Чи може індивідуальний моральний обов'язок суперечити загальним 

вимогам моралі? Ваша думка. 

- Чи повинна людина нести моральну відповідальність за провини своїх 

близьких? 

- Поясніть, чому золоте правило поведінки називають золотим? («Не 

роби іншим того, чого не хотів би, щоб робили тобі»; «стався до інших так, 

як хотів би, щоб ставилися до тебе») [13]. 

- Прокоментуйте слова І. Канта. Яку різницю між правом і мораллю 

зазначив філософ? «Юридично хтось винен, якщо вчинив дію, спрямовану 

проти права іншої людини. Але етично він винен вже тоді, коли у нього 

виникла думка про те, щоб вчинити таку дію» [35]. 

- З людиною можна обійтися «за законом» або «за справедливістю». Чи 

є різниця між цими двома способами поводження? В чому вона полягає? 

- Порівняйте наведені нижче висловлювання філософів. У чому 

відмінність їх поглядів на співвідношення моралі та права? Чиїм думкам Ви 

віддаєте перевагу? У чому сила моралі? 
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А. «Зробити людей доброчесними можна тільки за допомогою хороших 

законів. Все мистецтво законодавця полягає в тому, щоб змусити людей бути 

справедливими один до одного, спираючись на їх любов до себе самих. 

Реформу моралі треба почати з реформи законів» (К. Гельвецій). 

Б. «Моральну силу неможливо створити параграфами законів. Світ 

ніколи не вдавалося ні виправити, ні налякати покаранням» (К. Маркс). 

- Л.М. Толстой стверджував, що «людству тільки здається, що воно 

займається торгівлею, війнами, мистецтвами, політикою тощо. Насправді 

єдине, що воно робить, − усвідомлює моральні закони, за якими живе». 

Наведіть приклади, що підтверджують думку великого письменника. 

 

Заняття 5. 

1) Міні-лекція «Честь і гідність людини» 

2) Перегляд та обговорення кінофільму «Я сповідаюся» (англ. I 

Confess, реж. А. Хічкок, 1953). 

Зразок проведення групового аналізу фільму 

Психологічний аналіз фільму – це не традиційна рецензія, що дає 

експертну оцінку якості роботи його творців, а спроба побачити зображувані 

ситуації і героїв очима стороннього свідка чи учасника подій, відчути 

викликані фільмом відчуття і емоції, усвідомити виникаючі думки і зробити 

власні висновки, здатні внести необхідні зміни в особистість і життя глядача. 

Опорні питання для аналізу: 

● Які емоції викликав фільм? Що Вас розсмішило, засмутило, 

розсердило, образило, злякало, відштовхнуло тощо? Що конкретно 

сподобалося / не сподобалося, що зачепило увагу? 

● Яка основна проблема / конфлікт фільму і як вирішує її режисер? Які 

художні і технічні прийоми допомагають йому в цьому? 

● Чому фільму дано саме таку назву? Як назва та слоган розкривають 

смисл фільму? 
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● Які етичні та філософські проблеми порушені у фільмі? Які з них 

хвилюють Вас зараз або хвилювали в минулому? 

● Які в фільми зустрілися метафори, символи, архетипи? 

● Який психологічний портрет кожного героя: особистісні особливості, 

моральні принципи, риси характеру, манери поведінки, історія життя тощо? 

● Хто з героїв Вам найбільш симпатичний / антипатичний і чому? 

Кому Ви співчуваєте і чому? На кого з героїв схожі Ви або хтось із Ваших 

знайомих? На кого Ви хотіли би бути схожими? 

● Які відносини між героями, їх історія та особливості? Чи 

спостерігали Ви подібні ситуації і відносини в своєму житті? 

● Як цей фільм перегукується з Вашим життям? Які уроки Ви 

витягнули для себе і які висновки зробили? 

● Що б Ви змінили в ситуації і як би вчинили на місці героя / героїв? 

● Чи зустрілося у фільмі для Вас щось нове, раніше невідоме? Чи 

здійснили Ви якесь відкриття для себе? 

● Які фільми / твори висвітлюють подібні етичні проблеми? 

3) Розв’язання етичних завдань 

- Чому людина має моральну гідність? 

- Що значить поважати моральну гідність людини? 

- Чи кожна людина, яка знає норми моралі є взірцем моральності? 

Мораль необхідна суспільству, а що вона дає людині? 

- Як би Ви пояснили слова А. Шопенгауера: «честь є зовнішня совість, 

а совість – внутрішня честь»? 

- Як називається якість особистості, яку засуджує письменник? «Не 

біда, якщо люди будуть хвалити тебе за твої справи. Біда, якщо ти будеш 

робити для того, щоб люди хвалили тебе» (Л.М. Толстой). 

- З давніх-давен склалися уявлення про жіночу й чоловічу честі. Який 

сенс вкладався в ці поняття? Чи мають ці поняття місце в моральній 

свідомості наших сучасників? 



237 

 

Домашнє завдання. Написати власні роздуми на тему: Чи важливо для 

людини піклуватися про власну репутацію? Обґрунтуйте свою думку. 

 

Заняття 6. 

1) Міні-лекція «Совість, розкаяння, сором – провідні механізми 

моральної самосвідомості». 

2) Перегляд та обговорення кінофільму «Дівчинка, що пробуджує 

совість» (дат. Skammerens datter, реж. К. Кайнц, 2015). 

3) Розв’язання етичних завдань 

- Яке співвідношення між боргом і совістю? Чи можуть вони вступати в 

протиріччя чи конфлікт? Наведіть приклади такого конфлікту. Чому віддаєте 

перевагу слідувати Ви в разі розладу: вимогам боргу або велінням совісті? 

- Релігійна етика нерідко тлумачить совість як голос Бога. Як Ви 

оцінюєте твердження: «Якщо Бога немає, то все дозволено» (з «Братів 

Карамазових» Ф.М. Достоєвського). – Дайте розгорнуту відповідь. 

- Чи правий був А. Швейцер, вважаючи чисту совість «винаходом 

диявола»? Обґрунтуйте свою відповідь. 

- Може чи не може існувати «зла совість», що докоряє людині з 

приводу нескоєного нею зла? Чому? 

- Видатний філософ-ідеаліст В.С. Соловйов вважав сором 

першоосновою всієї людської моральності, аж до найвищих її щаблів. Більше 

того – перефразуючи Декартове cogito ergo sum, Соловйов проголошує: «Я 

соромлюся, отже, існую», взагалі визначає людину як «тварину, що відчуває 

сором» [186]. 

- Яку роль відіграє розкаяння в моральному виправленні особи? Чи 

виправдано говорити про розкаяння колективних суб'єктів – організацій, 

інститутів тощо? В яких випадках? 

 

Заняття 7. 
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1) Міні-лекція «Моральні виміри спілкування: любов, вірність, 

милосердя, толерантність». 

2) Обговорення притч «Два вовки» [116, с. 35], «Самовпевненість» 

[148, с.71], «Вітер і квітка», «Бізнес та любов» [116, с. 12, 25]. 

3) Розв’язання етичних завдань 

- Наскільки неминучим є зв’язок толерантності з байдужістю? 

Обґрунтуйте свою точку зору. 

- Як Ви розумієте вираз «мужність толерантності» стосовно проблем 

сучасного світу? 

- Чи гідний поваги засуджений злочинець? Якщо так – на якій підставі? 

Чим відрізнятиметься наша моральна повага до негідної й до шанованої 

людини? 

- У чому недолік наступного твердження: «З ними людяно – бути 

жорстоким, жорстоко – бути людяним» (так сказала Катерина Медічі, мати 

французького короля Карла IX, у виправдання різанини гугенотів, 

влаштованої в Варфоломіївську ніч). 

- Яка форма співчуття – співстраждання чи співрадість – уявляється 

вам життєво змістовнішою? Чи вони рівнозначні? 

- Чи можливе співстраждання (жалість) без милосердя? Милосердя без 

співстраждання? 

- В якому розумінні любов можна вважати моральною передумовою 

людського спілкування загалом? 

- Як Ви ставитеся до ідеї скасування смертної кари? Відповідь 

аргументуйте. 

- Як Ви вважаєте: людина за своєю природою добра, зла або не добра і 

не зла? Дайте розгорнуту відповідь, аргументуйте. 

- Поясніть протиріччя двох визначень співчуття. А. Шопенгауер писав, 

що співчуття «процес дивовижний і, більш того, таємничий. Це воістину 

велика містерія етики, її первофеномен й прикордонний стовп ... ми бачимо, 
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що в цьому процесі зніметься перегородка, яка з точки зору природного 

світла розуму абсолютно відокремлює одну істоту від іншої, і що ні я – 

деяким чином стає я». А.Ф. Ніцше характеризував співчуття як «депресивний 

заразний інстинкт», який паралізує інстинкти, спрямовані на підвищення 

цінності життя. 

- Чому прихильники етики ненасильства вважають, що шлях 

ненасильства – це шлях сильних і мужніх людей? 

Домашнє завдання. Проаналізуйте ту чи іншу конкретну ситуацію 

толерантності до нетолерантного. 

 

Заняття 8. 

1) Міні-лекція «Свобода як моральна цінність людського буття» або 

«Свобода дії, свобода вибору, свобода волі». 

2) Обговорення притч «Повінь» [172, с. 66], «Я обираю блаженство» 

[116, с. 137], «Птах у клітці» [172, с. 46]. 

3) Розв’язання етичних завдань 

- Чи може свобода дії служити достатньою підставою для 

обґрунтування відповідальності людини за вчинене? Аргументуйте Вашу 

точку зору. 

- Чи є синонімічними терміни «свобода» і «воля»? Якщо ні – в чому Ви 

вбачаєте відмінність між ними? 

- Яке з наступних висловлювань можна охарактеризувати як окремий 

випадок золотого правила поведінки? Поясніть. 

1) Людина повинна ... задовольнятися таким ступенем свободи по 

відношенню до інших людей, яку вона допустила б у інших людей по 

відношенню до себе (Т. Гоббс). 

2) Свобода полягає в праві робити все, що не шкодить іншим 

(М. Клаудіус). 
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3) Про свободу треба судити за ступенем свободи найнижчих 

(Дж. Неру). 

4) Роби, що хочеш, але так, щоб не втратити цю можливість в 

майбутньому (зі збірки тюремних афоризмів). 

5) Не порушуючи чужих прав, ти охороняєш власні (Ж.І. Кусто). 

- Чи все в житті залежить від нас? Якщо ні, то в якій мірі наше життя 

залежить від нас? Чи здатна людина обрати саму себе?  

- Поет Л. Мартинов в одному з віршів писав: «Я усвідомив, що означає 

бути вільним. Адже це означає нести за все відповідальність». Який, на ваш 

погляд, зв’язок свободи і відповідальності? Чому відповідальність 

особистості зростає з ростом свободи? Перед ким і за що відповідає людина? 

Чи існує межа відповідальності? 

Домашнє завдання. Написати есе на тему: Чи можна бути моральним, 

не будучи вільним? А вільним – не будучи моральним? Чи завжди у людини 

є вибір? 

 

IІ модуль − «Розвиток особистісної та етичної рефлексії 

студентської молоді». 

Метою модуля є сприяння осмисленню студентами власних цінностей, 

мотивів моральної поведінки; сприяння розвитку власної етико-моральної 

системи та усвідомлення вибору стратегій поведінки. 

Змістовою основою другого модуля є вправи на самопізнання та 

рефлексію, техніки транзактного аналізу, психодіагностичні методики, 

дискусії, мозковий штурм. 

Заняття 1. Розвиток моральних цінностей 

1) Міні-лекція «Моральні цінності особистості» 

2) Виконання практичних вправ [239] 

− Вправа 1: «Переоцінка цінностей» 
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Мета: усвідомлення власних цінностей та переконань, а також їх 

джерел; усвідомлення цінностей оточуючих. 

Матеріали: робочі листки «Переоцінка цінностей» (Додаток Б) 

Час проведення: 90 хв. 

Хід проведення. Тренер роздає кожному учаснику робочі листки 

«Переоцінка цінностей» і просить заповнити першу колонку «Моє основне 

переконання щодо...» для кожної з заданих областей (10 хв.). Далі тренер 

розбиває учасників на групи по 6 чоловік і дає завдання обговорити збіги і 

відмінності в переконаннях (30 хв.). Після обговорення учасники 

продовжують роботу поодинці і заповнюють другу і третю колонки. 

Вказують, у кого та яким чином перейняли певне переконання (у батька, у 

матері, у старшого наставника, у друга тощо) або прийшли до нього 

самостійно на основі досвіду (15 хв). 

Після заповнення таблиці тренер просить відповісти кожного на 

наступні питання: Хто найбільше вплинув на формування моїх переконань? 

Від кого виходять переконання, в яких я сьогодні сумніваюся або які я не 

приймаю? Чи існують значущі для мене люди, від яких я не перейняв 

жодного з перерахованих переконань? Після цього учасникам пропонується 

обговорення висновків у своїй підгрупі (5 хв). 

У кінці вся група збирається разом для підведення підсумків вправи (15 

хв). Обговорюються такі питання: наскільки Вам сподобалася ця вправа? Чи 

дізналися Вам щось нового про себе? Що було для Вас особливо важливо? 

Хотіли б Ви у майбутньому робити щось інакше? Що б Ви хотіли ще 

сказати? 

− Вправа 2: «Одинадцять заповідей» 

Мета: переглянути моральні ціннісні уявлення і зробити кроки до 

побудови власної етичної системи цінностей. 

Матеріали: робочі листки «Одинадцять заповідей» (Додаток Б) 

Час проведення: 20 хв. 
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Хід проведення. Тренер роздає кожному учаснику робочі листки 

«Одинадцять заповідей» і просить поміркувати про класичні моральні 

принципи (15 хв). Які з них для Вас особливо значимі, а які не настільки 

важливі? Чи є якесь основне моральне правило, яке не відображено в 

біблійних заповідях, але тим не менше має для Вас велике значення? 

Після цього проводиться кругове опитування, в ході якого кожен 

повинен повідомити, яку заповідь він поставив на перше місце і яку додав як 

одинадцяту. 

У кінці підводяться підсумки вправи. Обговорюються такі питання: з 

ким Ви обговорюєте такого роду питання в повсякденному житті? Яку 

заповідь Ваш батько, Ваша мати поставили б на перше місце? Який життєвий 

досвід підштовхнув Вас до вибору одинадцятої заповіді? Навіщо людям 

потрібні такі основоположні правила? Які переваги та недоліки Ви бачите в 

тому випадку, коли людина виключно самостійно вибирає основоположні 

принципи свого життя? 

− Вправа 3: «Список моїх гріхів» 

Мета: проаналізувати ситуації, в яких доводилося порушати моральні 

принципи, власні основоположні принципи поведінки. 

Матеріали: робочі листки «Список моїх гріхів» (Додаток Б) 

Час проведення: 45 хв. 

Хід проведення. Тренер роздає кожному учаснику робочі листки 

«Список моїх гріхів» і просить індивідуально поміркувати над запитаннями 

(30 хв.). Після цього кожен по своєму бажанню обирає собі партнера, з яким 

хотів би обмінятися думками (на свій розсуд). 

Підсумки вправи проводяться в загальному колі (15 хв). 

Обговорюються такі питання: як Ви на рівні почуттів відреагували на 

поставлене завдання? Які почуття проявилися в ході вправи? Чи відчули Ви 

на якомусь етапі полегшення? Яка частина завдання була для Вас особливо 

важкою? Чи дізналися Ви щось нового? За яким принципом розташували свої 
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гріхи в певній послідовності? Чи вміли Ви до сих пір відверто і критично 

обговорювати моральні проблеми? Чи задоволений Ви тим, як пройшов 

обмін думками з партнером? Наскільки відвертим Вам хотілося бути? Чому 

важливо навчитися прощати самого себе? Що б Ви хотіли ще сказати? 

− Вправа 4: «Якби я був Творцем» 

Мета: усвідомлення власних бажань щодо змінення світу в кращу 

сторону. 

Матеріали: робочі листки «Якби я був Творцем»  

Час проведення: 40 хв. 

Хід проведення. Тренер роздає кожному учаснику робочі листки 

«Якби я був Творцем» і просить відповісти на питання, які стосуються 

особистого бажання змінити світ (15 хв.). Потім у групах по 4 людини 

учасники обговорюють разом те, що написали. 

Підсумки вправи проводяться в загальному колі. Обговорюються такі 

питання: який прикметник Вас би найточніше описував як Творця? За які 

моральні цінності Ви активно боретеся в повсякденному житті? Як би 

виглядав світ, якби Ви були його Творцем? Хто в групі поставив цінності, 

схожі з Вашими, на перше місце? Які моральні цінності визначають 

атмосферу в нашій групі? Які цінності, на Вашу думку, недостатньо сильно 

розвинені в нашій групі? Що Ви можете зробити для того, щоб їх приймало 

все більша кількість учасників нашої групи? Як би прокоментували Ваші 

близькі те, що Ви написали? 

3) Домашнє завдання. Написати «лист до хрещеника». 

Мета: формулювання своїх життєвих принципів; вироблення власної 

життєвої філософії 

Час: ≈30 хв. 

Інструкції. «Уявіть, що Ви повинні стати хрещеним батьком / матір'ю. 

Ви збираєтеся на хрещення написати малюкові невеликий лист, в якому 

хочете підкаати дитині, що потрібно робити, щоб щасливо жити в цьому 
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світі. Як слід спілкуватися з іншими? Як отримувати те, що хочеться? Як 

жити в сім'ї? Як стати щасливим? Як знайти друзів? Поставте дату і 

підпишіться в кінці». 

Обговорення в групі (на наступному занятті) включає такі питання: що 

в листі Вам вдалося легко, а що здалося складним? Хто Вам давав поради про 

те, як справлятися з проблемами, що зустрічаються на життєвому шляху? Яка 

з цих рад була найважливішою? Якою мірою Ви самі дотримуєтеся в житті 

тих рад, які дали хрещенику? Коли Ви в останній раз відмовлялися від будь-

якого життєвого принципу, змінювали його або брали на озброєння новий? 

На підставі чого можна вирішити, чи підходять Вам свої власні принципи 

розв'язання життєвих проблем? 

Заняття 2. Активізація мотивів моральної поведінки 

1) Рефлексія студентами власних зовнішніх і внутрішніх (несвідомі 

аспекти мотивації, ступінь усвідомленості і рефлексії) проявів моральних і 

етичних якостей в діях і вчинках. Виконання психодіагностичної методики 

«Діагностика рівня морально-етичної відповідальності особистості» 

(І.Г. Тимощук) [196]. Обговорення результатів діагностики. 

2) Виконання практичних вправ 

− Вправа 1: «Спогади дитинства». 

Мета: усвідомлення власного шляху морального та етичного розвитку. 

Час проведення: 30 хвилин. 

Хід проведення: учасники діляться на пари. Тренер пропонує всім 

закрити очі і повернутися в своє дитинство. Кожен має згадати свій будинок, 

власну дитячу кімнату, якісь характерні деталі життя. Після того як всі в 

достатній мірі занурилися в світ власного дитинства, тренер пропонує членам 

групи поміркувати над наступними питаннями: «Що я міг, будучи дитиною? 

Чого не міг?», «Як мене виховували; які в дитинстві були створені умови для 

розвитку моральності?». Через 3-5 хвилин учасники повинні обмінятися з 

партнерами враженнями від щойно отриманого досвіду. У бесіді (≈15 хв.) 
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один з одним учасники повинні відповісти на питання про те, як виховання 

батьків вплинуло на їхнє життя. Під кінець пари збираються разом, і кожен 

представляє групі свого партнера. 

− Вправа 2: «Парадокс» [89, с. 139−141]. 

Мета: усвідомлення морально-етичної відповідальності за власне 

життя та оточуючий світ. 

Час проведення: 45 хвилин. 

Хід проведення. Вправа виконується індивідуально. Кожен учасник 

ділить виданий аркуш паперу на три рівні колонки. В першій частині в 

стовпчик тренер просить написати будь-які 10 дієслів, у другій – будь-які 10 

прикметників або дієприкметників, а в третій частині – 10 якостей ідеального 

світу, в якому всі були б щасливі. Потім в перших двох колонках треба 

вибрати і підкреслити по три слова, які мають відношення до учасника. У 

третій колонці треба вибрати і підкреслити три якості, без яких неможливо 

уявити світ. Після цього потрібно проранжувати підкреслені слова в кожному 

стовпчику, виходячи з того, наскільки вони до душі учаснику. Потім 

необхідно записати одну під одною три фрази: «я буду...», «щоб стати...», «і 

тоді світ стане...». Після виконання вказаних вище дій ці записані фрази 

необхідно об'єднати в одну. Тобто продовжити фразу «я буду ...» трьома 

дієсловами; фразу «щоб стати ...» − трьома прикметниками або 

дієприкметниками; фразу «і тоді світ стане ...» − трьома якостями ідеального 

світу. 

Після виконання вправи, ведучий пропонує відповісти учасникам на 

питання: чи можливо це (ця фраза, яку кожен сформулював)? Ми багато 

хочемо, але що ми робимо для того, щоб домогтися бажаного? На 

завершення тренер знайомить групу з притчею «Святі слова». 

3) Обговорення притчі «Святі слова». Тренер ставить групі питання, 

чому саме цій притчею він закінчив вправу? Що кожен зараз відчуває? 
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4) Рефлексія студентами власної схильності зазнавати почуття 

совісності та провини. Виконання психодіагностичної методики «Вивчення 

совісності» (Є.П. Ільїн) [92]. Обговорення результатів діагностики. 

5) Дискусія «Чи відчували Ви муки совісті, провини, сорому, 

розкаяння?» 

Мета: звернутися до особистого досвіду учасників щодо емоційних 

проявів совісті. 

Час: 30 хв. 

Хід проведення: тренер направляє дискусію, продовжуючи ставити 

перед учасниками запитання: Чи були у Вашому житті ситуації, коли Ви 

жалкували про свій вчинок? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Що Ви 

відчували в той момент? Яким був Ваш внутрішній діалог з самим собою 

(почуття провини)? Куди були спрямовані Ваші думки: на минуле, на 

майбутнє («наступного разу буду розумніший, буду робити правильно»), на 

вирішення ситуації тощо? Чи турбувались Ва щодо реакції інших людей на 

Ваш вчинок (почуття сорому)? Як Ви впоралися з негативними 

переживаннями? Якими були Ваші висновки приводу того, що трапилось? 

Після обговорення поставлених питань учасникам пропонується вправа 

на проробку негативних емоцій, що виникли внаслідок порушених спогадів. 

6) Виконання вправи «Позбавлення від почуття провини − 

«самосвідомість» 

Час: 30 хв. 

Хід проведення. На тлі відповідним чином підібраної музики (в цій 

вправі музичним матеріалом виступають Хоральні прелюдії І.С. Баха) 

ведучий вимовляє фрази, які ведуть до зміни емоційного стану учасників і 

корекції їх емоційних властивостей. Після закінчення вправи – рефлексія 

емоційного стану учасників. 

• Сіли зручно, закрили очі, спостерігаємо за диханням. 

• Дихання абсолютно вільне, рівне. 
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• М'язи тіла приємно розслаблені. 

• Концентруйте Вашу увагу в точці між бровами. 

• Подумки простежуєте основні події Вашого життя. 

• Згадайте ситуації, коли ви переживали почуття провини по 

відношенню до ваших близьких. 

• Ви відчуваєте прикрість ваших близьких як свою власну. 

• Ви засуджуєте себе за ті страждання, які ви принесли іншим. 

• Ви відчуваєте, як Вас позбавляють любові. 

• Ви болісно усвідомлюєте, що ви задовольняли свої бажання за 

рахунок інших. 

• Чітко уявляєте собі обличчя ваших близьких, які засмучені вашим 

проступком. 

• Подумки скажіть кожному з них: «Вибачте мене, вибачте мене». 

• Ваше каяття − щиросердне і правдиве. Даєте собі слово більше так не 

вчиняти. 

• Даєте собі обітницю зробити добру справу для іншої людини, яку Ви 

ненароком образили. 

• Треба знати, що яким би важким не було почуття провини, але воно 

підсилює почуття відповідальності по відношенню до інших людей. 

• Там, де немає почуття провини, немає ні етики, ні моралі. 

• Ви стаєте стійкі до спокус, які пропонує вам життя. 

• Ви вірні тим цінностям і переконанням, які ви прийняли. 

• Ви не пробуєте жити за рахунок інших, не порушуєте кодекси честі. 

• Інакше буде гірке відчуття провини, своєї нікчемності. 

• Коли ви переживаєте почуття провини, в вас говорить ваша совість. 

• І вона завжди буде вашим наставником в житті. 

• Золоте правило поведінки і його неухильне дотримання, дотримання 

моральних норм і етичних принципів – ось надійний захист від переживань 

почуття провини. 
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• Відноситися толерантно і милосердно до всіх, не будувати своє щастя 

за рахунок інших. 

• Але наша недосконалість веде нас до негідних вчинків, і вони 

забирають у нас спокій і радість життя. 

• І тільки сльози покаяння можуть омити наші душі і зробити їх знову 

чистими, світлими і радісними. 

• Ця прекрасна музика допомагає нам відкривати уявні погляди нашого 

серця, щоб зрозуміти всі наші провини. 

• Ми запитували самі себе пильно і з пристрастю: чи любимо ми своїх 

близьких, як самих себе? З усіма ми живемо у ладі? Чи допомагаємо своїм 

близьким добрим словом і ділом, а також тим, хто знаходяться в нужді? Чи 

не перебуваємо ми у владі емоцій? Чи не догоджаємо більше собі, ніж 

іншим? 

• Відповімо перед своєю совістю: чи були ми жорстокі й немилосердні? 

Чи відносились з підозрою і з презирством до інших? Обмовляли, 

засуджували, гнівалися? Заздрили і не бажали пробачити кривдників? 

• На власні очі бачите, як багато у Вас недоліків і як Ви недосконалі 

морально. 

• Будемо уважні до себе і до своїх вчинків і щовечора перед сном, 

будемо питати себе: що нами зроблено поганого і що хорошого? Які думки 

затьмарювали наш розум? Які негативні почуття хвилювали? Чи не соромно 

нам за скоєне? [154]. 

Заняття 3. Активізація відчуття его-ідентичності 

1) Міні-лекція «Его-ідентичність особистості» 

2) Виконання практичних вправ [240; 241]. 

− Вправа 1: «Автопортрети» 

Мета: розширити уявлення про себе, побачити себе з інших точок зору. 

Час проведення: 40 хв. 
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Хід проведення. Учасники сідають в коло. Кожен має ототожнити себе 

з будь-яким предметом і намалювати його на окремому аркуші паперу (10 

хв.). Після цього кожен учасник показує всім свій малюнок і описує себе від 

імені предмета, в першій особі. Коли кожен розповість про свою картину, 

тобто фактично про себе, починається підведення підсумків: які частини 

Вашої картини здаються Вам надійними, викликають почуття довіри? Що в 

картині здивувало Вас, здалося новим? Як Ви відчували себе, коли 

малювали? Що Ви відчували, коли ототожнювали себе з картиною? 

Наскільки гнучке, мобільне і змінне Ваше уявлення про себе, а наскільки 

статично? Коли відбулася остання важлива зміна Вашого уявлення про себе? 

Чия картина справила на Вас особливо сильне враження? Про кого Ви 

дізналися щось нове? 

− Вправа 2: «Вчимося цінувати індивідуальність» 

Мета: прийняття власної індивідуальності та індивідуальності свого 

партнера. 

Час проведення: 50 хв. 

Хід проведення. Учасники сідають в коло. Тренер пропонує кожному 

гравцеві індивідуально написати про якісь три ознаки, які відрізняють його 

від всіх інших членів групи. Це може бути визнання своїх очевидних переваг 

або талантів, життєвих принципів тощо. Учасники записують свої імена і 

виконують завдання (3 хв.). Тренер попереджає, що збере записи і зачитає їх, 

а члени групи будуть відгадувати, хто є автором тих чи інших тверджень. 

− Вправа 3: «Колесо життя» 

Мета: усвідомлення змін у своїй особистості і в своєму житті 

Час проведення: 30 хв. 

Хід проведення. Тренер пропонує уявити своє життя у вигляді колеса. 

Кожному учаснику слід намалювати на аркуші паперу коло, що символізує 

його життя. В центрі кола, де проходить вісь колеса, слід поставити 

маленький хрестик, який символічно представляє особистість учасника. 
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«Коли колесо крутиться, то його частини, розташовані впритул до осі, 

обертаються швидше, ніж ті, що лежать ближче до обода. Що в Вашому 

житті стабільно, постійно, тривалий час? А що більш рухоме, не постійне, 

схильне до зміни? Напишіть назви всіх цих категорій на колесі життя. Як 

трансформується Ваша особистість відповідно до зазначених змін» (10 хв.). 

Після цього учасники розбиваються на пари, обговорюють малюнки 

один одного (10 хв.). Підсумки вправи проводяться в загальному колі. 

Обговорюється питання, які сфери життя кожного виявляються стабільними, 

а що знаходиться в процесі зміни (в тому числі внутрішні зміни). 

− Вправа 4: «Я в майбутньому» 

Мета: розвиток внутрішньої впевненості у напрямку життєвого шляху. 

Час проведення: 60 хв. 

Хід проведення. Тренер пропонує кожному учаснику намалювати себе 

так, як він хотів би виглядати через десять років в своїх найсміливіших мріях. 

Малюнок повинен відображати те, чого хотілося б досягти в житті, те, що 

має значення в житті, включаючи професійну діяльність, коло спілкування, 

місце проживання, дозвілля тощо. На закінчення слід написати на малюнку 

кілька пропозицій, що зв'язують воєдино різні частини своєї мрії про 

майбутнє і показують їх значення для свого життя (20 хв.). 

Після цього учасники по парах обговорюють малюнки один одного (15 

хв.). Підсумки вправи проводяться в загальному колі. Кожен по черзі 

повинен пояснити оточуючим малюнок свого напарника (по 2 хв.). 

Підведення підсумків включає наступні питання: На якому етапі Ви були 

особливо залучені до роботи? Як окремі частини Вашого малюнка 

відображають Ваші нинішні ціннісні уявлення і особистісні особливості? Які 

особистісні якості відображають Ваші мрії? Якщо Ваші мрії втіляться в 

життя, то якими будуть переваги і недоліки цього нового життя? Чия мрія 

про майбутнє подібна до Вашої? 
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3) Домашнє завдання. Самостійно виконати вправу «Життєвий 

шлях». 

Мета: осмислити історію свого життя та інтерактивність свого Я на 

сьогоднішньому етапі розвитку 

Час: ≈45 хв. 

Інструкції. На великому аркуші паперу учаснику треба провести лінію, 

яка символізує все його життя з моменту народження до сьогоднішнього дня. 

Це повинна бути не шкала часу, а крива лінія, яка відображає динаміку життя 

з усіма її злетами і падіннями, подіями та ситуаціями, які залишили особливо 

глибокий відбиток в житті цієї людини. Вони можуть бути позначені 

маленькими схемами, символами або словами. 

Під час обговорення вправи у групі (на наступному занятті) учасник 

повинен розповісти про свою лінію життя, чому вона вийшла саме такою; 

якою людиною він був в ті чи інші відрізки часу. Дозволяється говорити і про 

теперішню ситуацію, і про те, що може статися незабаром. 

Заняття 4. Активізація почуття автономності 

1) Міні-лекція «Автономність особистості».  

Матеріал міні-лекції передбачає знайомлення учасників з транзактною 

теорією особистості Е. Берна, яка розглядає становлення автономної позиції 

через ідею гармонізації соціального та емоційного компонентів особистості 

молодої людини (союзу Батька і Дитини через Дорослого). Знайомлення 

учасників зі схемою «Системи Рекету» (Р. Ерскін, М. Зальцман), а також 

схемою транзактної саморефлексії, що створює переважні можливості в 

плані становлення автономії особистості. 

2) Дискусія «Чи займалися ви рекетом минулого тижня?» 

Мета: аналіз особистого досвіду учасників щодо сценарних способів 

поведінки 

Час проведення: 30 хв. 
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Хід проведення: тренер направляє дискусію, продовжуючи ставити 

перед учасниками запитання: Чи займалися Ви рекетом минулого тижня? 

Якщо так, то ким Ви були, «безпорадним», «незадоволеним», 

«благодійником» або «діловою людиною»? Або Ви програвали кілька цих 

ролей? Чи хочете і надалі займатися подібним рекетом? Якщо ні, то як Ви 

будете домагатися «нерекетних погладжувань» замість погладжувань, які Ви 

отримували за допомогою рекету? Чи приймали ви запрошення від інших 

людей бути партнером в їх рекеті? Якщо так, то в якій з чотирьох ролей вони 

виступали? Чи хочете ви продовжувати погладжувати їх рекетние почуття? 

Якщо немає, то як припускаєте перервати подібні дії наступного разу? 

2) Виконання практичних вправ [144] 

− Вправа 1: «Складання своєї Системи Рекету» 

Мета: розширити уявлення про себе, побачити себе з інших точок зору. 

Матеріали: плакат «Система Рекету»  

Час проведення: 50 хв. 

Хід проведення. Кожний учасник копіює на свій робочий аркуш схему 

з плаката «Система Рекету», залишаючи в кожній з трьох колонок під 

заголовками якомога більше місця. Потім тренер просить кожного учасника 

згадати якусь недавню ситуацію, яка закінчилася для нього несприятливо або 

була болючою: «Знову уявивши себе в цій ситуації, потрібно доповнити 

Систему рекету деталями, що відносяться до Вас. Працюйте швидко та 

інтуїтивно. Для того щоб дістатися до сценарних переконань, можна запитати 

себе: «Що в цій ситуації я думав про себе? Про інших людей, що беруть 

участь в ній? Про життя і світ в цілому? Якби я був дитиною, як би відчував 

себе в цій ситуації? Став би я відчувати гнів? Безвихідну печаль? Жах? 

Екстаз? Які почуття допомогли б Вам завершити цю ситуацію? 

Щоб заповнити колонку «рекетні прояви» − зовні спостережувані 

характеристики поведінки − уявіть собі, що Ви дивитеся фільм і бачите 

самого себе. Відзначайте свої слова, тон голосу, жести, положення тіла і 
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вираз обличчя. Яку емоцію Ви відчуваєте? Порівняйте її з вашим спогадом 

про почуття, яке Ви відчували в цій ситуації. У розділі «внутрішні 

переживання» записуйте випадки напруги або незручності, що відчуваються 

в будь-якій частині тіла. Щоб згадати фантазії, які ви відчували потрібно 

запитати себе: «Що найстрашніше може статися зараз? і Що найкраще могло 

б статися зараз?». 

При заповненні колонки «підкріплювальні спогади» слід згадати 

минулі ситуації, подібні до аналізованої. У всіх цих ситуаціях ви відзначите, 

що відчували одне і те ж почуття, один і той же фізичний дискомфорт тощо». 

− Вправа 2: «Складання своєї Системи Автономії» 

Мета: розширити уявлення про себе, побачити себе з інших точок зору. 

Матеріали: плакат «Система Рекету» 

Час проведення: 50 хв. 

Хід проведення. Кожному учаснику знову слід намалювати три 

колонки. Ліва називається «модернізовані переконання і почуття», середня − 

«автономні прояви», а третя − «підкріплювальні спогади». У колонці 

«модернізовані переконання і почуття» слід написати підзаголовки для 

переконань про себе, інших і життя. Далі тренер просить кожного учасника 

знову звернутися до згаданої ситуації: «Почніть з переконань про себе. 

Змінивши своє переконання, що позитивного Ви можете сказати про себе? 

Важливо використовувати позитивні слова та уникати негативних. Потім 

аналогічним чином змінить переконання про інших людей і життя, 

використовуючи позитивні слова. 

Підзаголовку Системи Рекету «пригнічені почуття» в Системі 

Автономії відповідає підзаголовок «виражені автентичні почуття». Відзначте 

в ньому ті ж автентичні почуття, які записали у вашій Системі Рекету. Знову 

уявіть себе в цій ситуації і уявіть, як би Ви могли висловити своє автентичне 

відчуття, щоб завершити ситуацію. Після цього переходьте до колонки 

«автономні прояви». І знову постарайтеся уявити себе на екрані відео. Однак 
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на цей раз програйте ситуацію таким чином, щоб Ви поводилися в ній 

позитивно, знаходилися поза сценарію і відчували автентичне почуття. У 

підзаголовку «зовні спостережувані прояви поведінки» відзначте слова, 

жести тощо, які помічаєте у себе при позитивному програванні. 

Так само заповніть підзаголовок «внутрішні переживання» для нової 

версії ситуації. Які приємні почуття Ви відчуваєте? Чи відчуваєте напругу, 

яку раніше не помічали? Якщо так, чи вирішили Ви зняти напругу? Що 

станеться, якщо Ви позбудетеся неї? 

В Автономній Системі не треба фантазувати (будь-які фантазії є 

частиною Системи Рекету). Замість цього напишіть заголовок «плани і 

позитивні спостереження», про які можна написати в години відпочинку. 

Сюди можна включити планування життя Дорослим. Нарешті, заповніть 

колонку «підкріплювальні спогади». 

Таким чином, ви отримали первісний варіант вашої Системи 

Автономії, яку можна доповнювати і змінювати. Уявіть собі, що заповнена 

таблиця вашої Системи Рекету на кілька сантиметрів виходить з-під вашої 

Системи Автономії. В майбутньому будь-яке положення Системи Рекету 

можна, опустивши таблицю, порівняти з відповідним пунктом Системи 

Автономії. З цього пункту буде діяти Система Автономії, і Ви більше не 

будете потрапляти в звичні пастки. Можливо, Ви відкриєте для себе кілька 

«вікон». Чим більше їх буде, тим легше вийти з Системи Рекету і стати 

автономним. Кожен раз, роблячи такий крок, ви полегшуєте собі можливість 

здійснювати подібні дії в майбутньому». 

Підсумки вправ. Тренер просить учасників описати свої думки, 

почуття, переживання, що виникли в процесі індивідуальної роботи. 

Заняття 5. Підведення підсумків програми 

Виконання практичних вправ 

− Вправа 1: «Духовні вчителя» 
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Мета: усвідомити власний етико-моральний та духовний ріст, виявити 

ситуації, що сприяють зростанню. 

Час проведення: 45 хв. 

Хід проведення. Тренер пропонує учасникам сісти зручніше, 

розслабитися і задуматися про людей, у яких вони навчилися чогось 

важливого. Мова не йде про спеціальні знання або ерудицію, а про мудрість і 

відкриття якихось таємних істин. Слід замислитися над тим, як ці духовні 

вчителі (реально існуючі люди або історичні, міфологічні, релігійні фігури) 

змінювалися протягом життя: в дитинстві, молодшому шкільному віці, 

підлітковому віці, в юності тощо. Замислитися над тим, як змінювалися 

особисті цінності, і змінювали один одного люди, що втілювали для Вас 

вищу мудрість. 

Далі кожному учаснику дається час, щоб скласти перелік людей, які 

були і є для учасника втіленням мудрості. Для кожного періоду життя слід 

вибрати двох-трьох людей. Ідеальні зразки мудрості можуть бути постійними 

для великих відрізків життя або навіть для всього життя учасника (30 хв.). 

− Вправа 2: «Що я придбав» 

Мета: усвідомлення внутрішніх змін, що відбулися в ході розвивальної 

роботи. 

Час проведення: 45 хв. 

Хід проведення. Кожен учасник повинен подумати над питанням: «в 

чому полягає найбільш важливий досвід, який я придбав в цій групі і який 

допоможе мені краще справлятися з труднощами в повсякденному житті? 

Закрийте очі і не відкривайте їх до тих пір, поки не знайдете відповідь на це 

питання, а потім запишіть відповідь на картці» (2-5 хвилин). 

Після цього кожен член групи ділиться з усіма тим, що він усвідомив. 

Питання для обговорення: наскільки широкий спектр набутого досвіду? Чий 

досвід виявився схожим з моїм? Що я можу зробити для того, щоб те, що я 

придбав, було для мене значущим якомога довше? 
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− Вправа 3: «Що мені хочеться зробити?» 

Мета: поставити реальні цілі в удосконаленні особистого етичного 

розвитку після завершення участі в програмі. 

Час проведення: 45 хв. 

Хід проведення. Тренер пропонує замислитися над тим, в якому 

напрямку кожен учасник хотів би розвиватися далі, щоб стати більш зрілою і 

духовно багатою особистістю. Далі тренер просить кожного взяти аркуш 

паперу і розділити його на дві колонки: «Зліва запишіть все те, чого Ви поки 

ще не робите, але хотіли б зробити в майбутньому; все те, що Ви вже 

пробували робити і надалі хотіли б робити більш активно. При цьому мова 

йде про конкретні дії, а не про те, що Ви повинні робити на думку оточуючих 

або "корисне" для Вас. Потім справа запишіть все те, що ви робите неохоче, 

від чого в майбутньому хотіли б відмовитися або робити не так часто (10 хв.). 

Далі спробуйте вибрати в кожному стовпчику по одній дії та прийміть 

конкретне рішення. Що Ви хочете робити в майбутньому частіше, що рідше? 

(2 хв.) Тепер усвідомте для себе, що може полегшити або ускладнити 

здійснення кожного з рішень? (5 хв.). А тепер виберіть члена групи, з яким 

вам хотілося б обговорити щойно пережитий досвід (10 хв.). Як ви себе 

почували, проживаючи ці рішення? 

Підсумки вправи проводяться в загальному колі. Обговорюються такі 

питання: наскільки легко (або важко) Вам було скласти обидва списки? Який 

зі списків вийшов довший? Як Ви приймаєте рішення в інших ситуаціях? З 

ким їх обговорюєте? Як Ви оцінюєте свої шанси реалізувати обидва прийняті 

рішення? 

− Вправа 4: «Дари вчення» 

Мета: висловити подяку учасникам групи за допомогу в процесі 

спільної праці. 

Час проведення: 30 хв. 
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Хід проведення. Тренер просить кожного задуматися над тим, кому з 

членів групи він особливо вдячний: Хто надав Вам істотну підтримку в 

навчанні? І чим? Якимось зауваженням? Своїм прикладом? Питанням? 

Постійним протистоянням? Ще чимось? Потім, зібравшись разом, учасники 

по черзі урочисто підносять свої подарунки, супроводжуючи їх короткими 

коментарями. 
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ДОДАТОК Б 

Робочі листки для вправ 

1. Робочій листок «Переоцінка цінностей» 

Моє основне 

переконання щодо... 

Від кого виходять ці 

переконання? 

Яким чином вони 

сформувалися в мене?* 

грошей   

любові   

часу   

сексуальності   

релігії   

політики   

праці   

друзів   

щастя   

 

* Виберіть і запишіть в таблицю одне з ключових слів: 

Авторитет: Ця цінність була в мене вихована. 

Приклад: Я взяв з когось приклад. 

Наївний вибір: Я сам вибрав цю цінність спонтанно. 

Усвідомлений вибір: Я вибрав її після ретельного обмірковування. 

 

 

2. Робочій листок «Одинадцять заповідей» 

 

Нижче викладені десять заповідей в тій послідовності, в якій вони 

приводяться в Біблії. Будь ласка, розташуйте їх в тому порядку, який 
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відповідає Вашим особистим переконанням. У дужках в кінці рядків вкажіть 

місце, на якому для Вас стоїть відповідна заповідь. 

1. Я – Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів, крім Мене. (...) 

2. Не роби собі кумира і всякої подоби з нього, …, не приноси їм жертви – 

не служи їм. (...) 

3. Не згадуй імені Господа Бога твого даремно. (...) 

4. Пам’ятай день суботній, щоб святити його. (...) 

5. Шануй батька твого і матір твою, і добре тобі буде, і довго житимеш на 

землі. (...) 

6. Не вбивай. (...) 

7. Не чини перелюбу. (...) 

8. Не кради. (...) 

9. Не свідчи неправдиво проти ближнього твого. (...) 

10. Не жадай дому ближнього твого, не жадай дружини ближнього твого, 

ані раба його, … , ані всього, що у ближнього твого. 

 

Будь ласка, перевірте, чи не відсутній серед десяти заповідей будь-який 

для Вас важливий основоположний принцип. Якщо так, то додайте його в 

якості одинадцятої заповіді: 11. _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Коротко поясніть обрану Вами послідовність біблійних заповідей. 

Детальніше зупиніться на роз’ясненні вибору найважливішої для Вас 

заповіді: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Поясніть, чому Ви додали одинадцяту заповідь або, навпаки, чому не 

доповнили список. ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Робочій листок «Список моїх гріхів» 

 

Опишіть, будь ласка, в кількох словах гірші в Вашому житті вчинки: 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Тепер проранжируйте свої гріхи так, щоб найтяжчий проступок йшов під 

номером 1, другий по тяжкості – під номером 2 і так далі. 

Виберіть один із гріхів, який як і раніше не дає Вам спокою. Випишіть його: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Якби Ваші батьки знали про цей вчинок, що б вони сказали? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Що Ви сказали собі самі з приводу цього вчинку, коли Ви його зробили? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Порівняйте реакцію своїх батьків зі своєю. Чи є між ними щось спільне? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Тепер розгляньте свій вчинок з нейтральної позиції. Які цінності Ви 

порушили своїм вчинком? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Чи існують цінності, які Ви своїм вчинком захистили? Назвіть їх: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Тепер в декількох реченнях викладіть «за» і «проти» свого вчинку: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Чи готові Ви сьогодні пробачити собі цей проступок? Спробуйте в декількох 

реченнях обґрунтувати амністію самому собі: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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4. Робочій листок «Якби я був Творцем» 

 

Уявіть собі, що Ви – всемогутній, всезнаючий Творець всього світу. 

Будь ласка, закінчить наступне речення, в якому Ви, один за іншим, 

використовуєте зазначені дієслова. 

Якби я був Творцем нашого світу, я б: 

□ приймав, що ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

□ визнавав, що ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

□ поважав _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

□ зберіг _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

□ забув, що ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

□ змінив наступне: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

□ замінив наступне: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

□ припинив наступне: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

□ планував, що ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

□ виключав, що __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

□ пам’ятав, що ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

□ дорожив _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

□ захищав _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

□ почав з того, що ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Проранжируйте висловлювання, присвоївши тому, що Вам здається 

найбільш важливим, номер 1, наступному за значимістю – номер 2 і т. д. 

 

ДОДАТОК В 

Система Рекету 

 

 

 

  Система Рекету 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекетні прояви 

1. Зовні спостережувані  

характеристики поведінки 

(традиційні; що повторюються) 

2. Внутрішні переживання 

(соматичні хвороби; фізичні 
відчуття) 

3. Фантазії 

Підкріплювал

ьні спогади 

Емоційна 

пам’ять 

Сценарні переконання, 

почуття 

 

Переконання про: 

1. Себе 

2. Інших 

3. Життя 

 

 

(Інтрапсихічний процес) 

Почуття, що подавляються в 

процесі сценарного рішення 


