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У житті дітей шкільний період починається дуже рано і забирає
величезну кількість часу та енергії впродовж підліткового життя.
Завдяки своїй природі, шкільний період має невідворотний характер
свого впливу на моральне життя дітей. Моральна освіта є і
невідворотною, і надзвичайно важливою як для окремих учнів, так і
для суспільства в цілому. Тим не менш, дане починання повне
ризиків та дискусійних моментів, які педагог мусить збагнути, та
відреагувати на них мудро і делікатно, з врахуванням цінностей, які
є складовою частиною виховних ситуацій та процесу виховання [2,
с. 42].
Поняття моральної освіти можна розглядати в широкому або ж
вузькому значенні. У вузькому значенні моральна освіта – це
програма конкретної школи. Дещо в ширшому значенні моральна
освіта містить повну шкільну програму, що часто належить до
кодексу школу, моральної атмосфери або ж прихованої програми.

Вчителі нарікають на те, що вони беруть участь в так званій
«нескінченній битві», оскільки усі сили, що сперечаються між собою
у суспільстві, поширюють знання цілком протилежні тим моральним
знанням, яких навчають в школах. І ось тут з’являється питання
про те, чи моральна освіта є ефективною і добросовісною, адже учні
мусять бути складовою частиною аморальних спільнот і, напевно,
аморального світу дорослих. Здається, що набагато краще пропо
нувати учням бачити лише краще в світі, ніж просто навчати їх
пристосовуватись до аморального оточення. Більше того, чим
аморальнішими є учні, тим більшого рівня моральної освіти вони
потребують. Учні, які живуть в ідеальних відносно моралі сім’ях та
спільнотах, очевидно мають меншу потребу в інтенсивних програмах
моральної освіти. Однак знову належить повернутися до спроби
надання форми програмі моральної освіти, яка визначить комп
лексність моральної особи.
Ідеологія школи має розвиватися прозоро, зрозуміло і бути
популяризованою. Це означає, що школа повинна мати чітку позицію
щодо своїх цілей та цінностей, яких вона намагається досягти, та
показати, чому ці елементи виховання є її метою і як їх реалізувати в
такий спосіб, щоб створити взірцевий, ідентичний образ школи.
Оголошення цілей, цінностей та позицій школи повинно під
тримуватись цілим колективом школи та суспільством. В світі уже
функціонують програми зі сфери моральної освіти, і прикладом може
бути Проект Розвитку Дитини (ПРД), який був створений з метою
допомоги вчителям і батькам у формуванні в дітей просуспільних
позицій та відповідної поведінки. Такі втручання у виховання дітей
сплановано таким чином, аби впливати на три різні, але внутрішньо
взаємозалежні системи: емоційну, когнітивну та поведінкову. ПРД
навчає засвоєнню просуспільних цінностей (особливо чесності,
розважливості, люб’язності та суспільної відповідальності), а також
потрібних у суспільстві умінь та участі в створенні просуспільних
цінностей. Цей проект базується на тому, що діти потребують
навчання однаковою мірою і специфічним вмінням, і моральній
мудрості, яка зосереджена в нашій культурі, разом з відповідними
суспільними умовностями. Програма ПРД належить до групи Edu
cational Programs That Work (National Diffusion Network, 1995).
Результати впровадження цієї програми виявили, що учні, які брали
в ній участь, були більш схильні до співпраці і допомоги та набагато
частіше виявляли свої відчуття, зацікавлення, підтримку та
заангажованість взаємними справами, вирізнялись кращими
вміннями та стратегіями розв’язання когнітивно суспільних
проблем, а також були більш захоплені певними демократичними
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цінностями. Діти, залучені до ПРД, більш схильні до віри у
відповідальність, в рівність представництва та участі, тобто в те, що
кожен член групи має право брати участь в обговоренні рішень та
дій, які приймаються та здійснюються групою. Підсумовуючи, можна
сказати, що вчителі програми ПРД надавали дітям детальні
інструкції щодо того, як в класі бути чесними, дбайливими і
відповідальними, як думати і обговорювати значущі та важливі
просуспільні цінності і як дотримуватись цих цінностей спочатку в
класі, потім в межах школи, вдома і врешті решт, в суспільстві.
Програма ПРД продемонструвала, що сукупність правильних
інструкцій, практики і обмірковування є високоефективним способом
навчання дітей [3].
Сфера моральної освіти – це простір, в якому відсутні істотні
результати досліджень. Часто, через відсутність досліджень в
потрібній нам сфері, ми не знаємо, як діє певний механізм, відбу
вається який небудь процес чи явище. Саме з метою усунення цього
недоліку нами була проведена певна дослідницька робота.
Анкетні дослідження проводились серед учнів других класів
загальноосвітнього ліцею №1 ім. Станіслава Конарскєго і за
гальноосвітнього ліцею ім. Івана Павла ІІ Сестер Презентек в
Жешові. Дослідження охопили 200 респондентів по 100 осіб з
кожного ліцею.
Загальноосвітній ліцей №1 є одним з найстаріших навчальних
закладів Польщі. Заснований він в 1658 році. Ліцей належить до
Товариства Творчих Шкіл, Клубу Найстаріших Шкіл в Польщі,
провадить авторські заняття.
Натомість загальноосвітній ліцей ім. Івана Павла ІІ виник в 1997
році. Характерною ознакою цього ліцею є його виховне спрямування.
Ліцеєм керують Сестри Ордену Презентек. Як католицький заклад,
виховні принципи ліцей бере від слуги Матері Божої Софії Чеської.
Своїм найважливішим завдання ліцей вважає створення такого
виховного середовища, в якому молода людина могла б цілісно
розвиватись – в усіх людських аспектах. Ліцей є місцем зміцнення
християнської віри, вірності патріотичним ідеалам та науці, яку
пропагує Костел.
Вибір вищезазначених шкіл видається доцільним з огляду на
високий рівень навчання та виховання в них, а у випадку ліцею №1,
ще й з огляду на принципи виховання, здійснювані відповідно до
традицій, історичної неперервності та діяльності в сфері культури.
Натомість ліцей ім. Івана Павла ІІ очолюють Сестри ордену
Презентек, які займаються освітньою і виховною діяльністю з 1627
р., і при здійсненні якої також опираються на вищезазначені

принципи, додатково звертаючись і до католицьких цінностей.
Результати представлених тут досліджень є складовою частиною
більш масштабних досліджень, проведених на території При
карпаття. Беручи до уваги провідну тему даної статті про створення
ідентичного образу школи за допомогою моральної освіти, об
ґрунтованим видається представлення найкращих зразків, оскільки
в багатьох інших школах одержані результати досліджень вказували
на високий рівень морального релятивізму та низький рівень
моральної свідомості. З аналізу документів в обраних навчальних
закладах видно, що в них все ж таки відбувається моральне
виховання та освіта, хоча цей процес і має іншу назву. В них
спостерігається високий рівень співвідношення дидактичної та
виховної програм з особливим врахуванням профілактики фор
мування морального характеру. З огляду на вищевказане, метою
теперішнього дослідження було окреслення рівня моральної
свідомості молоді та його обраних корелятів.
Таблиця 1
Рівень ідеалізму молоді з врахуванням типу школи
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Джерело: результати власних досліджень.
Як випливає з аналізу досліджень, 53,5% загальної кількості
досліджуваних характеризуються високим рівнем ідеалізму, а в
46,5% респондентів відзначається низький рівень ідеалізму.
Аналізуючи отримані результати, можна стверджувати, що тип
школи, в якій навчається досліджувана молодь, диференціює рівень
їх ідеалізму. 58% учнів ліцею ім. Івана Павла ІІ і 49% учнів ліцею
№1 ім. Станіслава Конарскєго вирізняються фундаментальними
моральними принципами та не допускають жодних їх порушень.
Результати вказують й на те, що молодь ліцею ім. Івана Павла ІІ
має вищий рівень ідеалізму, стоїть на сторожі моральних принципів та
дотримується їх. Учениці й учні ліцею ім. Івана Павла ІІ однаковою
мірою досягають вищого рівня ідеалізму, ніж їх ровесники з ліцею №1.
Отримані дані вказують на те, що понад половина респондентів
(53,0%) характеризується високим релятивізмом. Тип школи
визначає ступінь релятивізму. 41% молоді ліцею ім. Івана Павла ІІ і
65% учнів ліцею №1 характеризуються високим рівнем релятивізму.
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Таблиця 2
Рівень релятивізму молоді з врахуванням типу школи
Рівень релятивізму
Низький
Високий
Разом

Ліцей ім. Івана Павла ІІ
N/%
59
41
100

Ліцей №1 ім. Станіслава
Конарскєго
N/%
35
65
100

Джерело: результати власних досліджень.
Залежно від результатів, які були отримані в обох піддіапазонах
учнів, досліджуваних можна розділити на чотири групи.
ідеалізм
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№1 ця цифра заледве досягає 19%. До ситуаційців належить 23%
молоді з ліцея ім. Івана Павла ІІ і 30% з ліцея №1. Натомість до
ексцепціоністів належить відповідно 24% молоді з ліцея ім. Івана
Павла ІІ та 18% з ліцея №1. Цікавим є той факт, що найбільша
кількість учнів ліцею №1 належать до суб’єктивістів, яких
нараховується аж 35%. Ними є індивіди, для яких власні цінності
важливіші, за загальні, тобто універсальні цінності. Беручи до уваги
тип школи, можна відзначити, що 35% респондентів ліцею ім. Івана
Павла ІІ та 19% молоді ліцею №1 (різниця складає 16% на користь
молоді з ліцею ім. Івана Павла ІІ) дотримується моральних принципів
і незламно стоїть на сторожі норм і принципів поведінки.

релятивізм
Високий
Ситуаційці – відкидають
моральні норми, застосовують
індивідуальний аналіз кожної
ситуації

Низький
Абсолютисти –дотримуються
позиції, що найкращого результату
Високий
завжди можна досягти при
дотриманні моральних принципів
Ексцепціоністи – для них моральні
Суб’єктивісти – їх моральні оцінки
принципи це директиви для
базуються швидше на особистих
Низький
оцінювання інших, однак вони
цінностях, аніж на всезагальних
легко сприймають винятки з цих
моральних принципах
принципів

Результати досліджень щодо вищезазначених проблем відо
бражає таблиця 3.
Таблиця 3
Рівні моральної свідомості молоді середніх шкіл
Рівень моральної
свідомості
Ситуаційці
Абсолютисти
Суб’єктивісти
Ексцепціоністи
Разом

Ліцей ім. Івана Павла ІІ
N/%
23
35
18
24
100

Ліцей №1 ім. Станіслава
Конарскєго
N/%
30
19
35
18
100

Джерело: результати власних досліджень.
Аналізуючи таблиці, можна помітити, що серед цілої групи
досліджуваних – 27% складають абсолютисти і по 26% – си
туаціоністи та суб’єктивісти. Одна п’ята досліджуваних зарахована
до ексцепціоністів. Докладний аналіз вказує на те, що найбільше
абсолютистів навчається в ліцеї ім. Івана Павла ІІ (35%), а в ліцеї
808

Рис. 1. Рівні моральної свідомості
молоді з врахуванням типу школи
Релігійна позиція є важливим початковим пунктом в оцінці
форми моральної свідомості. Імператив любові до ближнього свого
відповідає персональному баченню людини, бо вона домагається,
однаковою мірою, і шанування її особистої гідності, і надання
ближньому конкретної допомоги. І беззаперечним є той факт, що
релігія відіграє надзвичайно важливу роль в моральному вихованні,
адже саме в релігії людина знаходить міцну підтримку, коли
намагається вирішити проблеми свого існування, особливо в хвилини
розчарувань, життєвих поразок, страждань, самотності та остраху
перед смертю. Також релігія сприяє взаємному порозумінню людей
та здійсненню обопільної безкорисливої допомоги, зобов’язує любити
навіть своїх ворогів та залучає людей до праведного життя.
В таблиці 4 наведено отримані результати, які визначають
рівень релігійності серед досліджуваної групи молоді.
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Таблиця 4
Рівень релігійності молоді ліцею ім. Івана Павла ІІ та ліцею №1
ім. Станіслава Конарскєго
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наша країна була б набагато кращою, якби її народ був більш
релігійним. Досліджувана молодь також вважає, що релігійні цінності
важливіші за матеріальні блага. І в результаті, учні ліцею ім. Івана
Павла ІІ володіють вищим рівнем релігійності, аніж їх ровесники з ліцею
№1. Можна припустити, що це відбувається тому, що ліцей приділяє
особливу увагу духовному та моральному розвитку своїх вихованців.
Метою створення духовної і моральної свідомості є включення
моральних позицій та поведінки до складу сповідуваної віри.
Таблиця 5
Рівень моральної свідомості молоді
з врахуванням типу школи та статі

Джерело: результати власних досліджень.
Рівень моральної
свідомості
Низький
Середній
Високий
Разом

Ліцей ім. Івана Павла ІІ
N/%
13
65
22
100

Ліцей №1 ім. Станіслава
Конарскєго
N/%
20
67
13
100

Джерело: результати власних досліджень

Рис. 2. Рівень релігійності молоді
з урахуванням типу школи та статі
З аналізу даних слідує, що більше половини (55,5%) загальної
кількості досліджуваних дотримуються високого рівня релігійності
і на 15% менше респондентів знаходяться на щаблі середнього рівня
релігійності. На низькому рівні знаходиться невеликий відсоток
(4%) досліджуваних. Особливо яскраво таблиця 4 показує дифе
ренціацію ступеня релігійності, якщо брати до уваги тип школи.
Переважна більшість (79%) молоді, яка навчається в ліцеї ім. Івана
Павла ІІ, має високий рівень релігійності. В ліцеї ж №1 лише кожен
третій досліджуваний респондент досягає такого самого рівня.
Низький рівень релігійності має 7% молоді з ліцею №1, і лишень 1%
учнів ліцею ім. Івана Павла ІІ.
Підсумовуючи, можна говорити про незаперечність того факту,
що молодь ліцею ім. Івана Павла ІІ більш релігійна, аніж молодь
ліцею №1. Переважна більшість досліджуваних учнів ліцею ім. Івана
Павла ІІ регулярно відвідує костел. Зрештою існує думка про те, що

Рис. 3. Рівень моральної свідомості молоді з врахуванням типу
школи та статі
Проведені дослідження вказують на те, що моральна свідомість
знаходиться на середньому рівні майже в 1/3 респондентів, 32,5% з
них складають учні ліцею ім. Івана Павла ІІ і 33,5% досліджувана
молодь з ліцею №1. Майже 1/5 сукупності досліджуваних, має
високий рівень моральної свідомості, з них 11% молодь ліцею ім.
Івана Павла ІІ та 8,5% учні ліцею №1. Низький рівень моральної
свідомості має 14,5% загальної кількості досліджуваної молоді, з
них 6,5% учнів з ліцею ім. Івана Павла ІІ і 8% молоді з ліцею №1.
Аналізуючи таблицю 5 можна відзначити, що тип школи визначає
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досягнення певних рівнів моральної свідомості. Високий рівень
моральної свідомості спостерігається у випадку більш як 1/5
сукупності досліджуваних з ліцею ім. Івана Павла ІІ (22%) і в 13%
молоді ліцею №1. Низький рівень моральної свідомості характеризує
13% респондентів ліцею ім. Івана Павла ІІ та 16% учнів ліцею №1.
Також дослідження вказують на те, що учениці ліцею ім. Івана Павла
ІІ досягають вищого рівня моральної свідомості, ніж їх однолітки з
першого ліцею – це відповідно 30% і 18% загальної кількості
досліджуваних учениць в даному ліцеї. Що ж до учнів, то високого
рівня моральної свідомості серед них досягає 14% сукупності
досліджуваних в ліцеї ім. Івана Павла ІІ і 16% сукупності учнів ліцею
№1. Низький рівень моральної свідомості мають 8% учениць ліцею
ім. Івана Павла ІІ та 10% досліджуваних ліцею №1. Такого рівня
досягають 18% учнів ліцею ім. Івана Павла ІІ та 22% ліцею №1.
Дивним видається той факт, що, незважаючи на усі зусилля
наявної програми, спрямованої на моральну освіту, досліджувана
молодь, в своїй переважній більшості, посідає середній рівень
моральної свідомості. Однак належить підкреслити, що вік
досліджуваної групи складає 16 17 років, а отже це вже майже дорослі
люди з певними сформованими принципами, які були набуті в сім’ях
та різноманітних виховних оточеннях, але необов’язково пов’язані
з нормами та принципами, які пропагуються школою.
Тим не менш, одержані результати високого рівня моральної
свідомості є значно вищими, ніж результати досліджень, проведених
в інших школах і не врахованих в даній статті.
Моральний розвиток є надзвичайно складним процесом. Можна
навіть наважитись говорити про те, що він настільки різний в
кожному індивідуальному випадку, наскільки різними є впливи, під
які підпадає людина. І саме тому піклування про моральний розвиток
дитини є обов’язком як батьків (так зване «виховання вдома»), так
і вчителів (навчання і виховання в школі). Належить звернути увагу
й на те, аби впливи всіх виховних (сім’я, школа, мас медіа, костел)
середовищ, які здійснюють моральний розвиток особистостей, були
взаємопов’язані. Ці впливи повинні скеровуватись на розвиток
пізнавального розуміння норм та моральних принципів, які є
обов’язковими для даної спільноти.
Шкільне моральне виховання повинне намагатись забезпечити
учнів широким спектром емоційних і контекстуальних експе
риментів, наприклад, моделювання виховних ситуацій, моральний
аналіз реальних і абстрактних конфліктних ситуацій (так званих
моральних дилем), власний приклад поведінки вчителя відповідно
до визначеного кодексу моральних цінностей.
812

Проблеми сучасної психології. 2010. Випуск 8

Величезного значення також набуває реалізація програм
морального виховання. В ідеалі такі програми повинні діяти та
взаємодіяти в межах усієї школи і спрямовуватись на виховання дітей
та молоді даного навчального закладу. Моральний розвиток – це
результат відповідних виховних впливів та втручань школи і
оточення, з яким безпосередньо пов’язана дана дитина. Без
організованого та спланованого зовнішнього систематичного
піклування і дидактично виховного контролю, можливість пра
вильного морального розвитку дитини зменшується до мінімуму і
стає лишень питанням випадку. І тому важливо, аби школа не
зосереджувалась тільки на дидактиці та “наукових” досягненнях
учня, надаючи тим самим можливість його виховання до рук мас
медіа, вуличної культури та інших інституцій [1, с. 14 16].
Сьогодні, як ніколи раніше, слід зайнятися моральним
вихованням дітей і молоді. Мова йде про засвоєння знань щодо
моральних проблем та вміння відрізнити те, що є добрим і чесним з
погляду моралі, від того, що є поганим, негідним чи просто нікчемним
з моральної точки зору. “Весь процес виховання зводиться до одного:
слід виховати в людині здатність до прийняття розумного і
відповідального рішення” [4, с. 20].
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Moral education is unavoidable and has the great meaning to modern school,
because helps to create the image and improve the efficacious of the educational
influence. Nowadays over the World there are worked out the programs which
have on its purpose facilitating the teachers and parnets in forming children’
behavior and attitudes. The aim is to bring up the human being to make up reason
able and responsible decisions. The presented research is on the level of moral
reasoning of the teenagers from the very good high schools in Zheszоv.
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