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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые из возможных направлений воспитательной деятельности педагогов как механизма влияния на формирование нравственной культуры лидеров студенческого самоуправления и членов студенческой
группы. Выяснена роль духовно-нравственных ценностей в формировании нравственного сознания личности и их влияния на формирование нравственного поведения. Рассмотрена структура этической культуры личности. Кроме того, в статье обоснована модель формирования этической культуры у лидеров студенческого самоуправления
на основе системного подхода как путь этизации поведения студенческой молодежи.
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An extended abstract of a paper on the subject of:
“Forming moral culture in leaders of students self-government as a way to etization the
student behavior”
Problem setting. The requirements of
modern society create prerequisites for increasing the effectiveness of educating young
people. The focus was on the issues of moral
and aesthetic education of modern students.
One of the tasks of education is the formation
of the aesthetic and ethical culture of the students personality of the government leader.
Recent research and publications
analysis. The issue of moral, ethical and aesthetic education in science has been rather
well studied (G. Ermakov, B. Likhachev, N.
Tkacheva, A. Shemshurina, and others).
Paper objective. However, real practice shows that moral and ethical education
is not an effective method of education. One
of the problems is the insufficient development of the methodological foundations of
the modern upbringing of students. The aim
of the article is to substantiate the model of
the formation of moral culture among the
leaders of student’s self-government.

Paper main body. The ethical culture
of a person is considered as the formation
and humanistic "direction of value orientations, spiritual needs and motives of behavior
in the way of a person’s life", which is based
on spiritual values, in particular aesthetic,
moral, religious ones, which are the basis for
the formation of moral culture of a person.
Morality as a system of attitudes, ideals and
norms that regulate the behavior of people,
directs people to harmonize the actions of
individuals with the interests of others and of
the society as a whole. The organization in
the university of student self-government contributes to the formation of the student’s
moral, personal and leadership position.
Student self-government is a universal educational mechanism, based on the students'
awareness of the need for purposeful work on
self-improvement. One of the mechanisms for
the formation of ethical culture of leaders is
the moral and valuable activity that develops
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leaders and each group member, if it is ac- leaders of student self-government is the
cepted by the group. The study revealed the purposeful integrity of the components conmain way of forming ethical culture among the nected with the environment: informational,
leaders of student self-government by building emotional-axiological, activity-oriented. One
a system of forming a moral culture, which is of the tasks of the education system is the
reflected in the model of this process: infor- proper organization of activities (behavior)
mation component, emotional value compo- of leaders student’s self-government based
nent, behavioral (activity) component.
on moral convictions.
Conclusions of the research. The system of formation of ethical culture among the

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Інноваційні процеси, які відбуваються в Україні,
пов’язані
з
оновленням
суспільнополітичного життя, модернізацією освіти,
висувають принципово нові вимоги до
професійної підготовки молодих фахівців.
Державою визначено соціальне замовлення
на виховання конкурентоспроможної професійно компетентної, морально розвиненої
людини, що володіє лідерськими якостями,
здатної до співпраці, готової самостійно
приймати рішення в ситуації морального
вибору, нести відповідальність за виконання свого професійного обов’язку, свою суспільну і особистісну поведінку.
Слід зазначити, що минулі десятиліття наклали відбиток на всі соціальноекономічні та соціокультурні системи, їх
підструктури, процеси. Сьогодні мають
місце
такі
негативні
явища,
як
роз’єднання студентської молоді у вирішенні загальнодержавних проблем, відсутність ініціативності, низький рівень свідомості та відповідальності за свої вчинки, спрямованість активності лише на задоволення своїх інтересів і потреб тощо.
Ці явища в студентському молодіжному
середовищі стали наслідком того, що молодь розглядається, насамперед, як об’єкт
освіти й соціалізації, а не соціальна група
як суб’єкт самоврядування. Багато молодих людей не готові до реалізації свого
лідерського потенціалу.
Розвиток лідерських якостей студентів у діяльності студентського само86

врядування дозволить вирішити задачу
підготовки високоефективних лідерів,
здатних гнучко і у випереджаючому режимі реагувати не тільки на мінливі запити суспільства і потреби держави, а й на
глобальні виклики щодо розвитку людства. Разом з тим соціум потребує не лише
ініціативної особистості з високим професійним рівнем, а людини, яка вирішує
складні професійні завдання на основі високих моральних цінностей.
Актуальність дослідження обумовлена суперечністю між потребою суспільства в лідерах і недостатньою розробленістю науково-теоретичного супроводу формування етичної культури лідера як чинника етизації поведінки молоді на етапі
навчання у ВНЗ. В тому числі, залишаються невивченими можливості студентського самоврядування як чинника розвитку морально-етичних лідерських якостей
студентів та етизації їхньої поведінки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання
цієї проблеми і на які спирається автор. Питання морально-етичного виховання в науці
досить добре досліджені (Н.Ткачова,
А. Шемшуріна та ін.). Водночас аналіз наукових досліджень у площині студентського
самоврядування останніх років свідчить про
те, що головна увага приділяється розвитку
лідерських якостей студентів. Так, питання
формування лідерських якостей розглядаються у працях М. Берднікова, А. Пономарьова, Р. Сопівник, Н. Шафеєвої, Л. Шигапової та інших. Про необхідність формування моральних якостей лідерів студент-
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ського самоврядування лише згадується [ 8; сприяють самореалізації їх у всіх сферах
9; 11; 12; 13].
життєдіяльності, а педагогічний процес –
Виділення не вирішених раніше як засобу опанування цих цінностей мочастин загальної проблеми, котрим при- лоддю. Аксіологічний підхід дає можлисвячується дана стаття. Реальна практика вість зробити об’єктивний аналіз провідсвідчить, що морально-етичне виховання них тенденцій розвитку сучасного суспіперестало бути дієвим знаряддям цього льства й у світлі цього переосмислити
процесу загалом. Цей недолік криється у першочергові для сьогоднішньої школи
проблемах недостатньої розробки теоре- педагогічні завдання, визначити головні
тико-методологічних основ сучасного ви- для неї ціннісні пріоритети. Ці пріоритети
ховання, моделей морально-естетичного в царині педагогіки, з одного боку, мають
формування особистості, недостатнього узгоджуватися з домінуючими на сучасврахування тенденцій демократизації су- ному етапі розвитку суспільства соціальчасного життя. Останнє означає деяку втра- ними цінностями гуманістичної спрямоту традиційних цінностей і виховних пріо- ваності, а з іншого, – відповідати специритетів. З огляду на вищезазначене, питан- фіці навчально-виховної діяльності, заня формування морально-етичної та есте- безпечувати її орієнтацію на впроваджентичної культури лідерів, яка впливає на по- ня зазначених цінностей.
ведінку молодої людини, є актуальною.
Ключовим поняттям аксіологічного
Формулювання мети статті (пос- підходу є категорія «цінність», кількість
тановка завдання). Метою статті є обґру- визначень якої нині сягає понад сотню.
нтування моделі формування етичної ку- Найбільш узагальненим вважаємо таке:
льтури у лідерів студентського самовря- «Цінність – термін, що використовується
дування на засадах системного підходу як у філософії і соціології для вказівки на
шлях етизації поведінки студентської мо- людське, соціальне і культурне значення
лоді. У ході дослідження ставились такі певних об’єктів і явищ, що відсилає до
завдання: виявити набір ключових лідер- світу належного, цільового, смислової осських якостей, які формуються у ході уча- нови, Абсолюту» [5].
сті студентів у діяльності органів студентІснують різноманітні підходи до
ського самоврядування; виділити набір систематизації цінностей. Найбільш рацілідерських якостей, які сприяють форму- ональним нам видається підхід, запропованню етичної культури
особистості; нований Є. Карміним [3], що передбачає
створити і обґрунтувати модель форму- поділ цінностей на: фінальні, інструменвання етичної культури в лідерів студент- тальні та похідні. До фінальних належать
ського самоврядування.
вищі цінності та ідеали. Вони є найважлиВиклад основного матеріалу дос- вішими, тому що цінні самі по собі і не є
лідження з повним обґрунтуванням засобами для досягнення яких-небудь інотриманих наукових результатів. Для дос- ших цінностей. Це кінцеві цілі людських
лідження проблеми формування етичної устремлінь (такі як любов, честь, гідність,
культури особистості студентського ліде- справедливість). Їх називають (Т. Андрура особливе значення має аксіологічний щенко, Н. Ткачова та ін.) також духовними
підхід, оскільки в основі моральних пере- цінностями. Інструментальні цінності явконань особистості лежать сформовані ляють собою засоби та умови, необхідні для
моральні цінності. Провідною для конце- досягнення та збереження фінальних ціннопції дослідження є ідея цінностей як ре- стей (наприклад, якщо чесність є фінальною
зультату визначення якостей і властивос- цінністю, то виховання є інструментальною
тей предметів, явищ та процесів, що задо- цінністю для досягнення першої). Похідні
вольняють потреби й прагнення людей, цінності – це наслідки або знаки виявлення
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інших цінностей. Наприклад, моральна по- реб, їх узгодженню з інтересами всього
ведінка є наслідком вихованої в особистості суспільства.
системи духовних цінностей.
Студентське самоврядування є
Духовні цінності (релігійні, мораль- школою формування особистості лідерів,
ні, естетичні) посідають особливе місце тому важливим для нашого дослідження є
серед системи цінностей, притаманних особистісний підхід, який розглядається
особистості. Як зазначає Т. Андрущенко, як етико-гуманістичний принцип спілкудуховне активно впливає на матеріальне і вання педагога і вихованця. Останній ґрузадає напрями і характер розвитку. Це нтується на принципі свободи особистості
означає, що духовні цінності можуть ви- в освітньому процесі в сенсі вибору нею
переджати матеріальні. Поняття «духов- пріоритетів, формування власного особиність» означає здатність людини керува- стісного сприйняття світу, що вивчається
тися не стільки безпосередніми практич- (особистісного досвіду); принципі наданними потребами, скільки почуттями, пе- ня пріоритету індивідуальності в освіті як
реконаннями, ідеалами [1].
альтернативи колективно-нівелюючому
Отже, вибір аксіологічного підходу в вихованню. Найбільш доцільним нам виякості концептуальної основи нашого дос- дається таке тлумачення зазначеного підлідження зумовлюють: орієнтація педагогі- ходу: ключовий методологічний принцип
чного процесу на пошук і втілення на прак- вивчення дослідження, організації педаготиці оптимальних шляхів трансляції особи- гічного процесу (зі специфічними цілями,
стості актуальних моральних цінностей; змістом, технологіями), що орієнтований
створення і впровадження системи фор- на розвиток і саморозвиток власне особимування етичної культури учнів основної стісних властивостей індивіда.??
школи у процес навчання гуманітарних
Ключовою категорією особистіснопредметів на засадах ціннісного підходу; го підходу є поняття особистості та її
необхідність
побудови
навчально- структури. Вказане поняття має відмінні
виховного процесу на основі гуманістич- трактування в різних галузях науки. Так, з
них цінностей діалогу, співробітництва, точки зору філософії, особистість – це асвзаємодії між суб’єктами навчання; фор- пект внутрішнього світу людини, що хамування в учнів свідомого прагнення дія- рактеризується унікальністю і відкритісти на основі цінностей гідності і добра. тю; реалізується в самопізнанні та самоРеалізація цього підходу в загальноосвіт- творенні людини та об’єктивується в арньому навчальному закладі дає можли- тефактах культури; психологічної науки –
вість озброїти молодих людей знаннями, певне поєднання психічних, включаючи
ціннісними вміннями життєдіяльності в психофізіологічні
й
соціальноумовах динамічних соціальних змін, сфо- психологічні, властивостей: спрямованосрмувати в них персональні системи цінно- ті (потреби, мотиви, інтереси, світогляд,
стей, які найбільшою мірою відповідати- переконання тощо), рис темпераменту і
муть їхнім індивідуальним потребам, характеру, здібностей, особливостей псижиттєвим цілям і моральній гідності осо- хічних процесів (відчуття, сприймання,
бистості, стимулюючи набуття ними дос- пам’ять, мислення, уява, увага, емоційновіду моральної діяльності й поведінки, а вольова сфера). В гуманістичних концептакож створюючи оптимальні умови для ціях – людина як цінність, заради якої
саморозвитку й самоактуалізації кожної здійснюється розвиток особистості [7, 42].
особистості. Отже, можна сказати, що ак- Домінуюче місце у структурі особистості
сіологічний підхід сприяє формуванню в належить її соціальній стороні (світоглякожної особистості морально цінних пот- ду, потребам, інтересам, ідеалам, устремлінням, етичним якостям). Відповідно до
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такого підходу відбувається зміна цільоСтудентське самоврядування в унівих установок навчання і виховання, ос- верситеті є універсальним виховним меновою яких є вільний розвиток.
ханізмом, що ґрунтується не на примусі та
Оскільки духовна культура форму- зовнішньому тиску, а на вільному волевиється як здатність керуватися моральніс- явленні і внутрішньому усвідомленні стутю, вона виявляє себе у спроможності людентами необхідності цілеспрямованої родини ставити себе на місце іншої людини,
бачити в ній мету, а не засіб задоволення боти із самовдосконалення. Погоджуємося з
своїх потреб (Золоте правило моралі). думкою Є. Макеєвої та групи авторів, що
Моральні уявлення про честь, гідність, студентське самоврядування створює нові
совість впливають на почуття людини, можливості для самовизначення особистосвикликають певне ставлення до себе, ін- ті, появи молодіжних інновацій в різних
ших людей, до світу. Суспільний простір сферах суспільства [4, С. 1238 –1241].
прояву моральності: честі, совісті та гідЗа результатами досліджень науконості, – надзвичайно широкий: сфера еко- вців (М. Бердніков, А. Пономарьов та ін.)
номіки і політики, науки і виробництва, виявлено групи особистісних якостей, які
побуту та ін. В контексті нашого дослі- є похідними участі студентів у діяльності
дження ми розглядаємо можливості фор- органів студентського самоврядування.
мування етичної культури і притаманних Серед них такі групи, як мотиви та цінніїй моральних цінностей у просторі студе- сні орієнтації, моральні, громадянські, іннтського самоврядування.
телектуальні та ділові, комунікативні та
Вищезазначене безпосередньо сто- організаторські якості [8, С. 25 – 29]. Очесується, насамперед, лідерів студентсько- видно, що найбільш важливими для форго самоврядування. Лідерство є міждис- мування етичної культури особистості є
циплінарною проблемою і потребує рете- група моральних якостей та мотивів повельного і об’єктивного дослідження. На дінки та активності. Серед мотивів вирізважливість вивчення лідерства звертали няють такі, як прагнення до якісного проувагу як вітчизняні, так і зарубіжні науко- дукту діяльності, усвідомлення пріоритетів, оптимізм та віра в успіх своєї справи.
вці (Т. Андрущенко, А. Видай, В. ОржеРазом з тим, представлені мотиви
ховська, А. Пономарьов, Н. Шафеєва та не характеризують цю групу з точки зору
ін.). Існує велика кількість визначень фе- моральної діяльності і поведінки. Мораномену лідерства і лідерів. Лідерство, на- льна особистість відрізняється наявністю
приклад, визначається як ступінь провід- моральних мотивів. На наш погляд, відсуного впливу тих чи інших членів групи на тність сформованості моральних мотивів
групу в цілому у напрямі здійснення гру- може принести у професійній діяльності
більше шкоди, ніж користі, що часто спопових завдань [11].
У
вітчизняній
соціально- стерігається у наш час і не потребує спепсихологічній літературі лідерство аналізу- ціальних доказів, бо є очевидним. До грується як елемент організації та управління пи моральних якостей увійшли такі: відпосоціальними процесами. Методологічно відальність, справедливість, ввічливе ставлідерство розглядається у поняттях соціа- лення до людей, здатність до компромісів.
льно-психологічної теорії малих та контак- Водночас представлені якості не вичерпутних груп. Це означає, що виникнення і ро- ють тих, що можна назвати базовими моразвиток
лідерства
обумовлюється льними якостями. До них необхідно насамоб’єктивними потребами певної організації перед віднести: гідність, чесність, повагу,
та соціального життя, які відображаються в співчуття, толерантність та інші.
інтересах та завданнях соціальних груп [2].
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Для того, щоб підтвердити значну моврядування передбачає позитивні зміни
роль студентського самоврядування у фо- як у їх поведінці, так і в поведінці членів
рмуванні моральних якостей особистості групи на основі принципів моральності.
були проведені комплексні соціологічні
Одним з найважливіших засобів
дослідження діяльності органів студент- формування етичної культури є застосуського самоврядування (ХІПА, 2016р., вання технології педагогічного моделюХІФ, 2017 р.). Так, було виявлено, що лі- вання. Моделювання є методом теоретичдери студентського самоврядування на 12 ного дослідження, за допомогою якого
% більше надають значення ролі мотивів можна узагальнено підійти до вирішення
діяльності, ніж їхні рядові однолітки (34,7 педагогічних проблем. У порівнянні з ін% і 21,7 % відповідно). Серед запропоно- шими методами пізнання моделювання
ваних лідери надають більшого значення допомагає вивчати об’єкт шляхом дослітаким цінностям, як повага, толерантність дження іншого об’єкта, аналогічного в
(84,9 % і 45,5 %). Натомість рядові студе- певному ракурсі до першого. Системний
нти більше цінують такі якості, як уміння підхід до процесу формування етичної кузнаходити компроміси, демократичність льтури в лідерів студентського самоврятощо (78,4 % і 67,8 % відповідно). Як по- дування передбачає застосування комплеказало анкетування, більшість студентів з ксу моделей, таких як: предметна (мораобох груп 69,8 %) не вважають милосердя льне виховання засобами викладання у
необхідною якістю сучасної людини і лі- ВНЗ), виховна (виховання моральних якодера зокрема. А таку якість як толерант- стей студентів за допомогою позааудитоність вважають необхідною умовно.
рної діяльності), інституційна (формуванВодночас практичні спостереження ня етичної культури студентів засобами їх
показують (дослідження підтверджують), участі в діяльності студентського самощо лідер студентського самоврядування – врядування). Синтез цих моделей дозвоце найбільш авторитетний член групи, ляє здійснювати цілісний (системний)
який має значний вплив на свідомість і підхід до процесу формування етичної культури лідерів студентського самоврядуповедінку однолітків, що, зокрема, випливання. Під етичною культурою особистосває з визначення студентського самовря- ті, що є стрижнем виховання завдяки шидування як діяльності студентів «з аналі- роті впливу на особистість, розуміють
зу, планування та організації життєдіяль- сформованість і гуманістичну “спрямованості закладу, спрямовані на створення ність ціннісних орієнтацій, духовних потсприятливих умов для спілкування, взає- реб і мотивів поведінки у способі життя
модії і розвитку однолітків та вирішення особистості, основою якого є служіння
інших соціально значущих завдань, що життю, людині, прогресу” [13].
Побудова педагогічної моделі фореалізуються самостійно чи спільно із дормування
етичної культури в лідерів стурослими членами спільноти» [6].
дентського самоврядування спирається на
Авторитетність лідера у групі нафундаментальні праці провідних науковкладає на нього відповідальність за його
ців і включає основні теоретичні конструповедінку, яка в ідеалі має бути побудокти педагогіки: закономірності, принципи,
вана на основі духовних цінностей та ідезміст, методи і форми виховання. Модель
алів (толерантності, співчуття та поваги).
розвитку етичної культури в лідерів стуОскільки зазначені цінності пов’язані між
дентського самоврядування є комплексом
собою і випливають одна з одної, то етичвзаємопов’язаних блоків відкритого типу,
на поведінка завжди відповідає цінностям
що динамічно розвиваються. Зміст вихоістини і краси. Звідси сформованість етивання являє собою динамічну структуру,
чної культури в лідерів студентського са-
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яка складається з трьох основних компо- молоді (лідерів) на основі системного піднентів: інформаційна, емоційно-ціннісна, ходу. Системі діяльності лідерів студентсьповедінкова складові, – які взаємо- кого самоврядування сьогодні активно випов’язані і впливають одна на одну. Дос- користовуються дискусії, тренінгові технолідження проблеми дозволило виявити логії, ділові ігри, метод проектів, метод
структуру моделі формування етичної ку- кейсів, метод включення в діяльність тощо.
льтури в лідерів студентського самовря- У проектній діяльності використовуються
дування, що передбачає синтез таких різноманітні форми і методи виховної робоскладових:
інформаційна,
емоційно- ти: волонтерство, діяльність молодіжних
ціннісна, поведінкова (діяльнісна).
центрів тощо. Як відмічають дослідники,
Інформаційна складова моделі фо- практика проведення такого комплексу зармування етичної культури передбачає ходів сприяє усвідомленню лідерами відповиховання моральної свідомості вихован- відальності за реконструкцію соціокультурця на основі встановлених суспільством ного простору для однолітків.
етичних норм і принципів, формування
Висновки з даного дослідження
ідеалів і ціннісних орієнтацій. Переведен- та перспективи подальших розвідок у
ня отриманих знань у переконання, сфор- даному напрямку. Таким чином, система
мовані моральні установки і ціннісні оріє- формування етичної культури в лідерів
нтації передбачають закріплення їх у дія- студентського самоврядування являє сольності. Отже, одним із завдань виховання бою пов’язану з навколишнім середовиє правильна організація діяльності особи- щем цілеспрямовану цілісність компоненстості. В результаті ми маємо психологі- тів і має такі системні якості, яких немає у
чний ланцюжок, який формується в діяль- окремих її елементів. Ефективність фуності: моральні якості – моральні відно- нкціонування системи залежить від досини – моральна діяльність (поведінка) – тримання закономірностей і принципів
моральна свідомість (засвоєння мораль- функціонування педагогічних систем. Одних норм і цінностей). Критерієм її мо- ним із завдань системи виховання є прарального розвитку виступає діяльність вильна організація діяльності (поведінки)
(поведінка). У свідомості вихованця зов- вихованця. Утворений психологічний ланішній вплив набуває індивідуального зна- нцюжок: моральні якості – моральні відчення і так формує суб’єктивне ставлення носини – моральна діяльність (поведінка)
до нього. У зв’язку з цим формуються мо- – моральна свідомість (засвоєння моральтиви поведінки, прийняття рішення і мора- них норм і цінностей), - створює основу
льний вибір вихованцем вчинків. На основі для формування системи позитивних пепредставленої моделі встановлюються від- реконань у різних сферах діяльності осоносини у системах “особистість – соціум”, бистості в соціальному та етичному кон“особистість – природа”, “особистість – текстах життєдіяльності студентів. Персособистість”. Ці системи виконують над- пективними питаннями в руслі даного дозвичайно важливу роль в етизації свідомос- слідження є виявлення і опис сучасних
ті і поведінки особистості.
механізмів впливу організації діяльності
У практиці сучасного виховного студентського самоврядування на моральпроцесу лідерів студентського самовряду- ну свідомість і діяльність лідерів і студенвання є цікаві приклади вирішення про- тів у цілому.
блеми морального виховання активної
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