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АКтУальнiсть теми дослiдясення. CBiT, як глобальний соцiальний простiр,

ПеРебУВае У ПЛощинi кардинчLпьних трансформацiйних змiн. Саме система освiти

cToiTb В аВангардi прочесiв, якi мають бути направленнi не тiльки на ocBiTHi

iнiцiативи, аналiз принципiв ii функцiонування, розробку змiсту i методологii

навчання, о й на попередження виникнення мор€Lльних криз, суспiльноi апатiТ,

ЗаНеПаДУ ДУХОвноi культури. Вища ocBiTa, як складниЙ соцiокультурний феномен,

на сучасному етапi виступае пiдцрунтям для соцiального i культурного,

психологiчного благополуччя, еволюцiйного прогресу та справляе вагомий вплив

на суспiльство загчLгIом.

тема дисертацiйного дослiдження Шипко Майi Василiвни с вельми

акту€LльноЮ на сучасномУ етапi розвитку психологiчноi науки, оскiльки

обумовлена дефiцитом як експериментtulьних дослiджень, так i теоретичних

КОНЦеПЦiЙ У ВИВченнi етичноi свiдомостi, зокрема психологiчних чинникiв

розвиткУ етичноi свiдомоСтi студентськоТ молодi. В сучасних умовах реалiзацii
ocBiTHix iнiцiатив ця проблема особливо потребус уваги, адже в перiод навчання в

закладi вищот освiти студенти проходять особистiсне та професiйне становлення,

€Lпе водночаС, переЖиваютЬ кризИ соцiальноТ, особистiсноi та духовноi
iдентичностi, що призводить до нiвелювання мораJIьно-духовних цiнностей i

етики, iнтенсифiкацiТ неконструктивних фор, i способiв соцiальноi комунiкацii,

iгнорування соцiальних норм поведiнки.

в проведеному м.в. Шипко дисертацiйному дослiдженнi теоретично

узаг€Lльнено та запропоНованО практичНе розв'яЗання науковоТ проблеми розвитку
етичноi свiдомостi студентськоi молодi, що доводить актуальнiсть та практичну

значущiсть.



щисертачiйне дослiдження Шипко м.в. проводилося у, рамках комплекснот

науково-дослiдноi роботи кафелри психологiт Запорiзького нацiонального

унiверситету за напрямками <психологiчне забезпечення формування та розвитку

соцiальних суб'сктiв> (номер державноi реестрачii 0114U05324) та <<Психолого-

педагогiчнi засади розвитку компетентностi суб'сктiв освiтнього простору>

(номер державноi ресстрацiТ 01 16U004863), що координусться MiHicTepcTBoM

освiти i науки Украiни.

Наукова новизна, оцiнка обгрунтованостi наукових положень дисертацii

та Тх достовiрностi.

проведений аналiз представленот дисертацiт показав, що глибоке знання

проблеми, ступеня rl розробленоотi дозволило Майт Василiвнi чiтко визначити

об'скт, предмеъ мету, завдання i методи дослiдження, методологiчно правильно

побудувати йогО науковий атrарат, спланувати структуру дисертацii. .Щостовiрнiсть

наукових положень забезпечуеться ix теоретично-методологiчною

обгрунтованiстю, використанням комплексу методiв, адекватних поставленiй MeTi

i сформульованим завданням. Рецензована робота характеризусться

iнформацiйною насиченiстю, рiзноаспектнiстю, мiждисциплiнарнiстю, високим

piBHeM науковоТ новизни та теоретичноТ цiнностi, що полягас в поглибленнi

уявлень про психологiчну феноменологiю етичноi свiдомостi, зокрема

студентськоi плолодi (розширеннi наукових знань про структуру та психОЛОГiЧНi

факторИ етичноТ свiдомостi, визt+аченнi динамiки розвитку етичноТ свiдопцостi

особистостi В перiоД здобуттЯ вищоТ освiти, обгрунтуваннi доцiльностi

цiлеспря1\{ованого розвитку ети.IноТ свiдошtостi особистостi в умовах навчання у

вишiй школi та практи.tнот значущостi, шо Ilоjlягас в розробui засобiв

психологiчного впливу з меT,ою розвитку N,lоральностi та етичttоТ свiдоl,tостi та

використанi матерiалiв дослiдження при органiзацii професiйнот пiдготовки та

пiдвишеннi професiЙного рiвня практичних психологiв при викладаннi

навчальних KypciB <BiKoBa психоЛогiя>>, кПедагогiчна психологiя>>, <Психологiя

особистостi>.

значна увага в дослiдженнi дисертантка придiляс аналiзу, розробленню та



уточненню понятiйно-термiнологiчного апарату. Злобувачка грунтовно розкривае

cyTHicTb основних понять, удоскон€tлюс та уточнюс тлумаченця ключових

дефiнiцiй роботи, зокрема: (етика), ((мор€шь)), ((етична свiдомiсть>. Зокрема,

мiждисциплiнарний теоретичний аналiз дозволив дослiдницi визначити етичну

свiдомiсть як динамiчне психiчне утворення, наповнене мор€lJIьними значеннями,

смислами та чуттсвим змiстом, якi диктуються специфiкою iндивiдуальноТ

етичностi та моральностiо а також особливостями соцiальноI ситуацii розвитку

особистостi студентського BiKy потребою в самоактуалiзацiТ та прийняттi

власноi етико-моральноi системи.

Щисертацiя складаеться зi вступу, трьох роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, 3

додаткiв та списку використаних джерел, що налiчус З04 найменування (26 з яких

iноземною мовою). Основний змiст дисертацii викладений на 178 cTopiHKax та

плiстить 48 таблиць та 8 рисункiв. Загальний обсяг дисертацii - 26З сторiнки.

Результати аналiзу розлiлiв дисертацiТ. Аналiз окремих структурних

характеристик дисертацiЙного дослiдження МаЙi Василiвни дозволив зробити

наступнi висновки:

1. У вступi чiтко обrрунтовано актуальнiсть дослiджуваноi

науково коректно сформульовано мету, яка конкретизуеться у

визначено об'ект та предмет, окреслено систему використаних

проблеми,

завданнях,

у роботi

Дослiдницьких методiв, розкрито наукову новизну та практичну значущiсть

результатiв дослiдження;

2. У Першому роздiлi <Теореmuчнi засаdu dослiduсення еmuчноi' свidолцосmi

особuсmосmi> представлено огляд i аналiз науковоТ лiтератури з проблеми, що

ДОЗВОЛИВ дисертантцi здiЙснити порiвняльниЙ аналiз фiлософського та

ПСиХологiчного пiдходiв до розумiння феномена етичноi свiдомостi особистостi,

якиЙ продемонстрував вiдмiнностi в розумiннi cyTi зазначеного феномена, у

предметi наукових дослiджень та ролi етичноi свiдомостi в життедiяльностi

людини.

З. У другому роздiлi <Експерuл,tенmальне вuвчення особлuвосmей

роЗвumку еmuчноi' cBidoMocmi mq псuхолоziчнuх чuннuкiв i| розвumку в



сmуdенmсько| молоdi> дисертантка охарактеризувала органiзацiю, N,Iетодику та

ко11{плекс психодiагностичних методик для вивчення спеuифiки складових

коплпонентiв етичноi свiдомостi (чуттсва тканина, значення, сМИсЛИ) Та ТХ

психологiчних чинникiв. Зокрема, критерiем розвитку компонента ((значення))

визначено засво€ння моральних HopN{ i категорiй, критерiсм розвитку KoMlloHeHTa

((сN,Iисли)> дослiдниця встановлено суб'сктивацiю N{оральноТ системи, для

коN{понента (чуттсва тканина)> критерiсм розвиткч виступа€ осмисленiсть

етичного баченгIя cBiTy.

слiд зазначити, що вiрогiднiстъ резулътатiв експериN,lенту забезпе,Iуеться

посднанням кiлькiсного i якiсного аналiзу емпiричних даних, використанням

пцетодiВ матеN,IатИчноТ статистИки такиХ як: дисперсiйний аналiз, непараметричнi

N,{етоди порiвняння вибiрок, кластерний аналiз.

4. У третьоп,tу роздiлi дисертацii <Оппluмiзаtуiя розвLtmку еttlччноl' cBidoMocllli

сmуdеrtmськоl' -,ttолоdi> доведено rrеобхiднiсть запроваджеt{IJя психоJIого-

педагогiчrrот програN4и розви,гкY етичноТ свiдомостi стlцентськоТ ш,tо.lIодi до

навчального процесу та визначено iT концептуальнi завданняпlи. В запропонованiй

дослiдницеlо cTpyKTypi програми розвитку етичноТ свiдомостi студентськоТ молодi

доречно виокреN,Iлено З напрямки: психологiчна просвiта, психологiчне

консультування, психологiчний розвиток. Розвивальна програма побудована з

врахуванням особистiсно-орiснтованого, дiалогiчного, цiннiсно-смислового,

проблеплНо-методОлогiчного наукових пiдходiв, з врахуванняN,I принt-tипiв

гуп,tанiзацiТ та демократизацi [, HayKoBocTi, системно cTi, оптимi заЦiТ.

Щисертанткою наведено результати перевiрки ефективностi розробленоТ Та

впровадженоТ розвивальноТ програми та доведено, Llio вона сприяс оптипцiзацiТ

етичноТ свiдомоСтi сгtрияС зростан[Itо показ}lикiВ N,IоральнИх сулlкеНI). N{ОРаЛЬt{О-

етичноТ вiдповiдальностi, спрямованостi на добро.

5. У загальних висновках N4.B, Шипко грунтовно визначила ocHoBHi

теоретичнi та практичнi результати дослiдження, окреслила перспективи

подальшоТ дослiдницькоТ роботи.



OcHoBHi цоложення дисертацiТ вiдображено у 16 одноосiбних публiкаuiях:

7 статеЙ надрукоВанi У науковиХ фаховиХ виданняХ, затверДжениХ N4oH Украiни,

виданнях, вклtочених до ш,tiжнародних наукометричних баз та У зарубiжниХ

виданнях.

Такипц чином, N{o21iцa констатувати, lцо дисертацiя Шипко N4айТ Василiвгtи с

цiлiснипr, завершениN,{, сап,rо cTi йно виконаниN,I до слi дrкенням.

Автореферат вiддзеркалюс структур} основгli положенгtя i висtlовки

дисертацiТ' Робота написана нор\{ативноIо нацiональноЮ Iiayкotsolo N,IoBo}o, шо

увиразнено авторським стилем. Усе це дас пiдстави засвiдtlити наукову зрiлiсть

дисертантки, умiння дослiдrкувати складнi питання психологiт i окреслювати

перспективи подальших пошукiв у цiй галузi.

Аналiз зп,riсту автореферату i основних положень дисертац11 пlдтверджус 1х

iдентичнiсть. Оформлення дисертацiI та автореферату здiйснено вiдповiдно до

чиIlних вимог \4iHicTepcTBa освiти i rrауки УкраТни.

ВiдзтrачаюLIи високий piBeнb та глибину проведеного N4айсю I]асилiвноtо

наукового дослiдrкення, вважасN.,{о за потрiбне звернути увагу на oкpeMi дискусiйнi

питання, а саме:

l. Робота виграла, якби було застосоваЕIо регресiйний аналiз для

вивчення внеску показникiв самоактуалiзацiт, саморегуляцiт, типiв

вiдповiдальностi, его-iдентичностi та прагнення до автономii у розвиток етичнот

свiдомостi.

2. Характеристика етично[ свlдомост1, подаI{а в емпlричному

дослiдженнi, була б бiльш повноIо, якби aBTopoN,I було вивчеI]о особливостi

салtосвiдошцостi студеl+тiв та здiйснено кореляцiйниr:i аналiз Тх показникiв з

показникаN,Iи етичноТ свiдоп,tостi.

з. опис структурИ ети.tгtоТ свiдоп,rостi с,гуден,гськоТ \,{оJlодi б),u бiльш

поI]ниN{, якби дисертанткою було здiйснено коре-пяцiйний ана-пiз iJ показнltкiв на

piBHi значень, сплислiв та чуттсвоТ тканини свiдопцостi.

проте, висловленi зауваження не знижують значушостi дисертацiйнот

роботи, шо виконано N4.B. Шипко на високоNIу HayKoBoN{y piBHi, а отриN{аrri HoBi

етичноi свiдомостi, емгriричному



науково обгрунтованi експериментальнi резулътати с суттевим внеском У BiKoBy та

педагогiчну психологiю.

Отже, резупътати аналiзу дисертацii, автореферату та праць здобувача,

опублiкованих за теN{ою наукового дослiдження, дають пiдставу зробити ВиСНОВОК

що, дисертачiйне дослiдження, виконане Шипко N4. в. за теN,{ою <<Психологiчнi

чинники розвитку етичноТ свiдомостi студентськоТ молодi>>, е саN,Iостiйним,

завершеНим, тtsорчиN{ науковим дослiдженням, якоNlу притаl,tаннi актуальнiсть,

глибина логiчного аналiзу, новизна розроб,пених пiдходiв до вирiшення проблеr,tи,

наукова обгруrrтованiсть одержаних теоретичних i практичн}rх результатiв, якi в

цiломУ розв'язуЮть I{ayKoBe завданНя, icToTHo значиN{е для психологiчноТ науки i

практики. Щисертацiйна праця вiдповiдас вимогаN,{, встановленИм N4OH УКРаТНИ

rцодо кандидатських дисертацiй, а ii авторка - Шипко N4айя Василiвна заслуговуе

на присудхtення наукового ступеня кандидата психологiчних наук за

спецiальнiстю 19.00.07 - педагогiчна та BiKoBa психологiя.
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