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Рівні сформованості моральної культури у студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів 

Заявлена проблема не має простих і швидких способів розв’язання, що 
пов’язано не тільки з природними труднощами конструктивного характеру, а й 
з трансформацією суспільних особливостей, унаслідок яких зміна духовних 
орієнтирів, плюралістичні трактування історичного минулого, теперішнього і 
майбутнього країни створюють атмосферу стихійності суспільного життя з 
його нестабільністю та непередбачуваністю. 

Сьогодні все частіше усвідомлюється той факт, що загрозу цивілізації 
можуть становити не лише техногенні катастрофи, зумовлені 
безвідповідальним використанням науково-технічних досягнень, загрозу 
духовному, морально-етичному стану суспільства може нести недооцінка 
психологічного, морального аспектів розвитку людини як «homo sapience». 
Тому зусилля мають спрямовуватися на «виховання глибоко моральної, 
порядної особистості, від якої, можливо, залежатимуть певні аспекти розвитку 
суспільства, цивілізації, людства в цілому» [5, с. 74]. 

Згідно з енциклопедичним визначенням, моральна культура – це 
«усвідомлено вироблений на основі гуманістичних традицій і постійно 
вдосконалюваний особистістю індивідуальний досвід морально ціннісного 
ставлення до світу, людини, до самої себе». В ідеалі йдеться про «гармонійний 
максимум усіх морально-духовних цінностей у структурі особистості та 
міжфункціональний зв’язок між ними» [3, с. 454]. 

На думку Г. Полякової, поняття «моральна культура» використовується 
для позначення міри глибини й органічності втілення у вчинках людей вимог 
моральності [6, с. 58]. 

Моральні прояви реалізуються у взаємодії кількох суб’єктів. Це дало 
А. Карміну змогу розглядати моральну культуру як атрибут культурних 
проявів [4, с. 36]. 

Водночас М. Каган стверджує, що моральні прояви – це сутність 
цінності індивідуального суб’єкта, яка віддзеркалює внутрішній імпульс 
конкретної людини, її духовну мотивацію, що набуває виявлення у вчинках 
стосовно іншої людини [2, с. 113]. 

Як соціальна система, моральна культура органічно втілюється в 
індивідуальній культурі – системі особистісних якостей людини і стає 
атрибутом людської індивідуальності, сферою реалізації здібностей, 
особливим способом внутрішньої детермінації діяльності й поведінки в 
соціумі. На думку М. Бахтіна, вся культура в цілому інтегрується в одному 
місткому контексті життя, тобто культура суспільства неминуче шукає виходу 



в культурі особистості. Моральна культура синтезується в культурі основних 
форм життєдіяльності людини: теоретичній (культура мислення), духовно-
практичній (культура почуттів) [1, с. 65]. 

Проблеми морального виховання особистості набули висвітлення у 
працях вітчизняних та зарубіжних педагогів минулого та сучасності 
(Р. Апресян, Л. Архангельський, В. Афанасьєв, М. Бердяєв, І. Бех, 
М. Боришевський, Б. Братусь, О. Вишневський, О. Дробницький, 
В. Жуковський, М. Каган, Б. Ліхачов, Т. Поніманська, В. Соловйов, 
В. Сухомлинський, А. Токарська, М. Федоров та ін.). 

Вивченню ціннісних орієнтацій студентів, цілей-цінностей і моральних 
якостей присвячено праці О. Григорьєвої, Є. Гришина, Д. Ледєнцова, 
О. Люсової та ін. 

Розвиток моральної самооцінки студентів відображено в дослідженнях 
О. Дмитрієва, В. Лисовського, Т. Сучкової, моральних суджень – 
А. Гайворонської, Д. Малюгіна та ін. 

Безпосередньо до вивчення особливостей морального виховання 
студентської молоді зверталися О. Багас, К. Байша, Г. Васянович, М. Горда, 
О. Денищик, С. Крук, О. Кузнєцова, І. Ластовченко, Ю. Максимчук, В. Марчук, 
Н. Ткачева та ін. 

Формування мети статті: на основі аналізу наукової літератури розкрити 
сутність поняття моральної культури особистості, висвітлити основні підходи 
до даного визначення, охарактеризувати особливості її прояву. 

А також метою статті є: визначення компонентів, критеріїв, показників, 
та рівнів сформованості у студентів вищих педагогічних навчальних закладів 
моральної культури. 

Моральна культура як рівень оволодіння моральними, принципами та 
ідеалами є якістю суб’єкта культури, котрий може виступати і як 
індивідуальний суб’єкт, і як груповий. Тому цілком правомірно вести мову 
про декілька аспектів прояву моральної культури як на особистісному рівні, 
так і на колективному та суспільному рівнях. Однак, в якій ролі не виступав би 
індивід, моральна культура в своєму реальному функціонування постає 
показником рівня його морального розвитку, незважаючи на те, йдеться про ту 
чи іншу соціальну систему, соціальну групу чи окрему особистість. 

Будучи суспільною за своїми джерелами, моральна культура є 
індивідуальною за способами існування і механізмами дії. Звідси формування 
моральної культури особистості можна визначити як процес, що передбачає 
оволодіння і відтворення індивідом морального досвіду як культури моральної 
діяльності, спілкування, відносин, поведінки. 

Визначення сутності сформованості моральної культури як складного 
інтегративного особистісного утворення, що охоплює знання про моральні 
норми і цінності, орієнтацію на їх дотримання у власній поведінці, вміння 
реалізовувати таку поведінку у своїй життєдіяльності та відносинах з іншими 



людьми, дав змогу виокремити в її структурі певну компоненти: когнітивний 
(знання), емоційно-ціннісний (ставлення, ціннісні орієнтації) та поведінковий 
(моральна поведінка). 

Ця структура враховувалася нами при розробці критеріїв, які були 
ідентичними внутрішньому змісту названих компонентів і характеризувалися 
сукупністю відповідних показників. 

Показниками критерію «знання» визначили: розуміння сутності таких 
понять, як «мораль», «моральність», «моральна культура»; знання моральних 
норм, цінностей і способів їх дотримання у власній поведінці, відносинах з 
іншими людьми. 

Показниками критерію «ставлення» обрали: позитивне ставлення до 
моральних норм і цінностей, прагнення до їх використання у власній поведінці 
та відносинах з іншими людьми; критерію «ціннісні орієнтації»: орієнтацію на 
моральні цінності, здійснення морально обґрунтованого вибору, прагнення 
самостійно приймати рішення і нести за них відповідальність. 

Показниками критерію «моральна поведінка» визначили: вміння 
дотримуватися норм і цінностей у власній поведінці та відносинами з іншими 
людьми; вміння попереджати і конструктивно розв’язувати конфлікти. 

Констатація проводилася в Кременецькому обласному гуманітарно-
педагогічному інституті імені Тараса Шевченка і Рівненському державному 
гуманітарному університеті. Загалом педагогічною діагностикою було 
охоплено 538 студентів. 

Робота здійснювалася за допомогою комплексу взаємопов’язаних 
методів: анкетування, усне опитування, метод незакінчених речень, бесіди, 
тестування, педагогічні спостереження, розв’язання проблемних ситуацій, 
методів математичної статистики. 

З метою виявлення знань студентів щодо сутності таких понять, як 
«мораль», «моральність», «моральна культура» використовували анкету. 

Студентам пропонувалося сформулювати які-небудь моральні норми і 
правила. Переважна більшість студентів без утруднень дала на нього 
відповідь. Значно важчим виявилося завдання конкретизувати своє розуміння 
деяких моральних норм. Наприклад, на запитання: «Чи можна йти до 
поставленої мети будь-якими засобами?» були отримані такі відповіді: 43,6 % 
студентів не погодилися з цим твердженням, 15,8 % студентів не змогли 
визначитися і 38,6 % студентів висловили згоду. 

На наступне запитання анкети: «Чи займаєтеся Ви активним вихованням 
свого характеру?» більшість студентів дало ствердну відповідь. 

На запитання: «Чи хотіли б Ви розвинути в собі моральні якості?» 
84,9 % студентів також дали позитивну відповідь. 



Відповідаючи на запитання «Чи цікаво Вам обговорювати моральні 
проблеми?», близько половини студентів обрали варіант «так». Водночас 
прохання конкретизувати проблеми, які викликають зацікавленість, викликало 
у 34,2 % студентів розгубленість. 

Усі перераховані запитання орієнтувалися на виявлення міри 
усвідомлення студентами моральних понять. Отримані дані дали змогу 
зробити висновок про недостатність знання студентами моральних норм і 
правил. 

У процесі констатуючого етапу експерименту використовували також 
метод незакінчених речень. Студентам пропонувалося завершити такі 
речення: 

Мораль – це ... 

Моральність означає ... 

Сукупність правил поведінки в суспільстві називають ... 

Характерними ознаками моральної людини є ... 

Одержані нами результати засвідчили, що студенти відчувають значні 
утруднення у визначені сутності запропонованих їх понять, почасти плутають 
їх, а то й вважають їх «пережитками минувшини». 

Правильно завершити незакінчені речення змогло лише 8,3 % студентів; 
неточності, деяку плутанину у характеристиці кожного з них допустило 41,1 % 
студентів, 50,6 % респондентів не змогли дати більш-менш адекватного їх 
визначення. 

У процесі діагностичної роботи використовували методику «Рівень 
духовного розвитку особистості» (за Е. Помиткіним), яку адаптували до 
проблеми нашого дослідження. 

Студентам пропонувався перелік запитань, кожне з яких вони мали 
оцінити за 7-бальною шкалою (найвища оцінка 1 бал, найнижча – 7 балів). 

Запитання: 

1. Чи добре ви себе знаєте? 
2. Чи враховуєте ви в повсякденному житті інтереси інших людей? 
3. Спробуйте пригадати, як часто вами оволодіває гнів? 
4. Чи подобається вам ділитися тим, що у вас є? 
5. Чи маєте ви бажання мати ті речі, які є в інших? 
6. Спробуйте визначити, як часто ви помічаєте власні помилки у житті. 
7. Чи завжди вам вдається виправити помічені в житті помилки? 



Рівень сформованості моральної культури визначався таким чином: 
складали бали, якими студенти оцінили запитання 2, 4, 6, 7 і віднімали від них 
суму балів, одержаних на запитання 3 і 5. 

Аналіз одержаних даних засвідчив, що високому рівню сформованості 
моральної культури за цією методикою відповідало 12,8 % студентів (2–4 
бали), низькому рівню 42,5 % студентів (20–40 балів). Студенти (44,7 %), які 
набрали кількість балів у проміжку від 5 до 19 балів, належали до середнього 
рівня сформованості моральної культури. 

За допомогою структурних компонентів, критеріїв та показників 
визначено рівні сформованості у студентів моральної культури: високий, 
середній, низький. 

Високий рівень. Студент: має ґрунтовні знання щодо сутності моралі, 
моральності, моральних норм і способів їх дотримання, добре розуміє сутність 
моральних цінностей; виявляє ціннісне ставлення до моральних норм і 
цінностей; характеризується адекватною самооцінкою; постійно дотримується 
моральних норм і цінностей у власній життєдіяльності та відносинах з іншими 
людьми, вміє попереджати й конструктивного розв’язувати конфліктні 
ситуації. 

Середній рівень. Студент: має неповні знання щодо сутності моралі, 
моральності, моральних норм і способів їх дотримання, загалом правильно 
розуміє сутність моральних цінностей, але ставлення до них часом носить 
утилітарний характер, що відповідним чином позначається на застосуванні 
моральних норм і цінностей у власній життєдіяльності та відносинах з 
оточуючими; самооцінка завищена або занижена; намагається уникати 
конфліктів, але за умов їх виникнення, почувається безпорадно, при 
негативному ставленні до конфліктних ситуацій не вміє знаходити 
конструктивні способи їх розв’язання. 

Низький рівень. Студент: має фрагментарні, зазвичай помилкові знання 
щодо сутності моралі, моральності, моральних норм і способів їх дотримання; 
не завжди правильно розуміє зміст моральних цінностей; виявляє байдуже 
ставлення до моральних проявів як у самого себе, так і в інших; самооцінка 
може бути завищеною, але зазвичай значно занижена; не дотримується 
моральних норм і цінностей у власній життєдіяльності та відносинах з іншими 
людьми, схильний до конфліктності, виникаючі проблеми намагається 
вирішувати з позиції сили. 

До експериментальної групи (ЕГ) дослідження увійшло 259 студентів 
Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса 
Шевченка. Контрольну групу (КГ) дослідження склало 279 студентів 
Рівненського державного гуманітарного університету. 



Аналіз результатів констатації за всіма обраними нами напрямами дало 
змогу визначити належність студентів ЕГ та КГ до визначених нами рівнів 
сформованості моральної культури. Узагальнені результати представлені в 
таблиці. 

 



Таблиця 

Рівні сформованості у студентів вищих педагогічних  

навчальних закладів моральної культури, % 

 

Рівні 
Кількість 

ЕГ КГ 

Високий 12,4 12,9 

Середній 45,9 46,7 

Низький 41,7 40,4 

 

Таким чином, найбільша кількість студентів як експериментальної, так і 
контрольної групи, охоплених констатуючим етапом, належала до середнього 
рівня сформованості моральної культури. 

Досить великою виявилася чисельність студентів в обох групах, яких за 
сукупністю показників ми віднесли до низького рівня сформованості 
досліджуваного особистісного утворення. 

До високого рівня в експериментальній і в контрольній групах віднесли 
порівняно невелику кількість студентів. 

Значна кількість студентів (близько двох третин) відзначається 
недостатньою сформованістю знань і вмінь морально зумовленого залучення 
до між особистісної взаємодії (обговорення ситуацій проводилося за групами), 
порушенням правил культури спілкування. 

Виявлений нами стан сформованості у студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів моральної культури засвідчує необхідність проведення 
цілеспрямованої роботи в цьому напрямі. 
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