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Актуальнiсть теми дослiдження. Соцiально-економiчнi, полiтичнi,

культурнi перетворення сучасного суспiльства створюють безлiч мOжливостей

для самовираження та саморе€tпiзацii особистостi, але водночас призводять до

нiвелюваннrl морЕtлъно-духовЕих цiнностей i етики, культивацii iндивiдуа-пiзму та

KoHKypeHTHoi боротьби, iнтенсифiкацii неконструктивних фор* i способiв

соцiальноi комунiкацii, що спричиняе мораJIьно-етичну кризу суспiльства.

Вочевидь, визначення та дослiдження rrсихологiчних чинникiв розвитку етичноi

свiдомостi сприятиме бiльш глибокому розумiнню шроцесу iT розвитку, створить

теоретичнi пiдстави для розробки практичних заходiв цiлеспрямованого розвитку

етичноi свiдомостi в студентському вiцi, Цi обставини свiдчать про актуальнiсть

та практичну значущiсть дисертацiйного дослiдження М.В. IТТишко.

Актуальнiсть теми дисертацiйного дослiдження М.В. Шипко

пiдтверджуеться ii зв'язком iз комплексною науково-дослiдною темою кафедри

кафедри гlсихологii Запорiзького нацiонального унiверситету за напрямками

<<Психологiчне забезпечення формування та розвитку соцiальних суб'ектiв>>

(номер державноi реестрацii 0114U05324), що коордиЕуетъся MiHicTepcTBoM

освiти i науки УкраiЪи.

Наукова новизна, оцiнка обrрунтованостi наукових положень дисертацii

та ix достовiрностi. Аналiз змiсту дисертацii М.В. Шипко <<Психологiчнi чинники

розвитку етичноi свiдомостi студентсъкоi молодi> дае пiдстави зазначити, що в

ньому вперше було теоретично обгрунтовано та емпiрично верифiковано

структуру та критерii розвитку етичноi свiдомостi. У роботi було розширено

уявлення rrро етичну свiдомiсть як динамiчне психiчне утвореншI, наповнене



моральними значеннями, смислами та чуттевим змiстом, що диктуоться

специфiкою iндивiдуалъноi етичностi та MopaJIbHocTi, а також особливостями

самоактуалiзацii, потребою у прийняттi власноi етико-морыIьноi системи. Щiстали

под€tльшого розвитку засоби шсихологiчного супроводу розвитку етичноi

свiдомостi студентсъкоi молодi через створення програми, спрямованоi На

актуалiзацiю ii rrсихологiчних чинникiв.

Практичне значенЕя отриманих результатiв полягае у розробцi засобiв

психологiчного впливу з метою розвитку

Урахування результатiв дослiдження

психопрофiлактичнiй i виховнiй роботi

MopttлbнocTi та етичноi свiдомостi.

у груповiй [сихокорекцiйнiй,

сприrIе актуалiзацii й адекватному

розвитку Bcix сфер особистостi студентського BiKy, пов'язаних iз еТиЧНОЮ

свiдомiстю, позитивно впливае на життеве та професiйне самоВиЗНаЧеНня,

оптимiзуе соцiально-психологiчну адаптацiю особистостi та мiжособиСтiСнУ

взаемодiю. Результати дослiдження можуть бути використанi в ходi професiйнОi

пiдготовки та пiдвищення професiйного рiвня практиIIних психологiв при

виюIаданнi навчальних KypciB <<BiKoBa психологiл>, <<Педагогiчна психологiю>,

<<Психологiя особистостi>>, що, безумовно, засвiдчуе практиtIну значущiстъ

аналiзованого дослiдження.

Представленi HayKoBi положення щодо науковоi новизни i практичнi

розробки е достатньо обцрунтованими. Yci положеннrI HayкoBoi новизни логiчно

спiввiдносяться iз визначеними завданшIми дослiдження.

Об'ект, rrредмет та завдання дослiдження логiчно i структурно узгодженi,

вiдповiдають визначенiй дисертанткою MeTi. Органiзацiйно-методичнi ЗасаДИ

проведеного дослiдження розкрито повною мiрою на достатньому фаховомУ

piBHi. Кiлькiсний i якiсний аналiз отриманих даних здiйснено квалiфiковано,

коректно. Надiйнiсть i вiрогiднiсть отриманих наукових результатiв

пiдтверджуються теоретико-методологiчним обrрунтуванням вихiдних пРИНЦИГriВ

дисертацiйноi роботи, еднiстю Й логiчнiстю Bcix етапiв дослiдження, його

органiзацiйною цiлiснiстю й чiткiстю концепту€tльних засад, гармОНtйНИМ



поеднанням статистичних методiв

iнтерпретацii.

i способiв iх

У рецензованiй роботi повно i rрунтовно розкрито змiст трьох роздiлiв

вiдповiдно до теми i сформульовано висновки, що логiчно випливають iз змiсту

проведеного дослiдження, яке засвiдчуе, що дисертантцi вдыIося реалiзувати мету

i вирiшити Bci поставленi завдання. Це зумовлено використанням методиЧЕого

комплексу, якиiт вiдповiдае MeTi та завданням дослiдження, методiв математичноi

статистики, всебiчним аналiзом результатiв.

Результати аналiзу роздiлiв дисертацiТ. У першому роздiлi <Теореmuчнi

засаdu dослidасення еmuчно[ cBidoMocmi особuсmосmi> докладно розглянУтi

концегrцii та пiдходи до визначення i структури самосвiдомостi, систематизованi

психологiчнi iдеi щодо спiввiдношення поняття ((етикD) i <<мора.tlъ>>,

проаналiзовано феномен етичноi свiдомостi. Авторкою визначено етиЧнУ

свiдомiсть як динамiчне психiчне yTBopeHmI, Еаповнене мораJIьними значеннями,

смислами та чуттсвим змiстом, що диктуються специфiкою iндивiдуалъноI

етичностi та моральностi, а також особливостями соцiалъноi ситуацii розвиткУ

гtрийняттi власноi етико-моральноi системи.

,Щисертантка аналiзуе значну кiлькiстъ наукових джерел як вiтчизняЕих, так i

зарубiжних aBTopiB, вдасться до систематизацii опрацьованого матерiагry, робитъ

вдалi спроби його узагаJIьнення. У висновках до першого роздiлу М.В. Шипко

доречЕо, на високому piBHi узагалънення демонструе логiку здiйсненого аналiЗУ,

ще раз шереконливо i коректно пiдкреслюе акту€Lлънiстъ проблеми.

У другому роздiлi кЕксперulwенmсшьне вuвчення особлuвосmеЙ рввumку

еmuчноtсвidомосmt mа псuхолоziчнuх чuннuкiв ii'розвumку в сmуdенmськоi лиолоdi>

визначено методологlчн1 та органiзацiйно-методичнi засади емпiричното

дослiдження. Вибiр та обlрунтуваIlня методик дослiдження був здiйснениЙ на

ocHoBi проведеного дисертанткою теоретичного аналiзу проблеми. ОсОблИВО

цiнним, на нашу д}мку, с визначення специфiки скJIадових компонентiв етичноi

свiдомостi (чуттева тканина, значення, смисли) та ix психологiчних чинниКiв.



Отриманi резулътати сприймаються переконливо, не викликаючи cyMHiBiB щодо

перебiгу дослiдження та iнтерпретацii його резулътатiв.

У ТРеТЬОмУ роздiлi дисертацii кОпmшwiзацiя розвumку еmuчноt cBidolиocmi

СmуOенmськоi пtолоdi> представленi принципи побудови, структура i змiст

ПРОГРаМИ ПСихологiчного супроводу, наведено результати перевiрки fi

ефеКтивностi. Програмою супроводу передбачена групова робота зi студентами,

ЩО ЦiлкОм вiдповiдае потребам даного вiкового перiоду. Щисертанткою доведено,

Щ0 РОЗРОблена програма оптимiзацii етичноi свiдомостi сприяе зростанню

показникiв мораIIьних суджень, морально-етичноi вiдповiдальностi,

спрямованостi на добро.

Теоретичнi узагальнення, вiдображенi в загальних висновках дисертацiйноi

РОбОТИ, свiдчатъ про наскрiзне проникнення автора у проблему, досягнення

ДОСЛiДницькоi мети та про вирiшення ycix поставлених завдань, ikню

вiдповiднiсть змiсту й основним результатам.

ОТЖе, Дисертацiя М.В. Шипко е логiчним за cBoiM змiстом i структурою,

ЗаВеРШеНим доСлiдженням, виконаЕим на високому теоретичному, емпiричному й

методичному рiвнях.

OcHoBHi положення дисертацii вiдображено у 16 одноосiбних публiкацiях:

7 статеЙ надрукоВанi У науковиХ фахових виданнях, затверджених моН Украiни,

ВИДаНняХ, вкJIючених до мiжнародних наукометричних баз та у зарубiжних

виданнях.

АНалiЗ змiсту автореферату i основних положень дисертацii пiдтверджуе ik
iдентичнiсть. Оформлення дисертацii та автореферату здiйснено вiдповiдно до

чинних вимог MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.

ПОЗИТИВНо оцiнюючи роботу в цiлому, слiд висловити деякi зауваження та

побажання:

1. Щослiдження ви|рЕuIо, якби аналiз емпiричних даних був проведений iз

ВРахУВанням таких незаJIежних змiнних, як стать та фах пiдготовки студентiв.

2. ПР" вивченнi етичноi свiдомостi на piBHi значенъ автором

ОХаРаКТеРИЗОВанО ii TaKi змiстовi характеристики, як мор€lльно-етична



Вiдповiдальнiсть, спрямованiсть на доброl д}ховнi цiнностi. На нашу д}мку,

ДОСлiдження вигрЕlJIо, якбй автором було охарактеризовано психолiнгвiстичне

ЗНаЧенНя категорiЙ етики, що уможливлюе ошис етичноi свiдомостi студентiв на

piBHi значень.

3. До формувального експерименту були залуrенi студенти 4 курсу. На нашу

ДУМКУ, дослiдженIuI виграло б, якщо б у формувЕLJIьному експериментi у процесi

дОбОру студентiв до тренiнговоi групи було враховано piBeHb розвитку ix етичноi

свiдомостi.

4. За реЗультатами перевiрки ефективностi про|рами психологiчного

СУПРОВОДУ стУдентiв встановлено зростання показникiв ik етичноi свiдомостi.

Водночас поста€ питаЕIня про зростання показникiв психологiчних чинникiв

етичноi свiдомостi.

ВИсловленi зауваження й побажання не впливають на загальну позитивну

оцiнку роботи.

Усе викладене вище надас пiдстави для висновку про те, що дисертацiя

<<Психологiчнi чинники розвитку етичноi свiдомостi студелtтськоТ молодi>

вiдповiдае вимогам пп. 9, ||, |2, 1З <Порядку присудження наукових ступенiв>,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни j,(b 567 вiд 24 липЕя 2013

РокУ, а ii авторка Шипко Майя Василiвна - заслуговуе на присудження

наукового ступенJI кандидата психологiчних наук за спецiальнiстю 19.00.07 -
педагогiчна та BiKoBa психологiя.
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