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може бути ефективним стилем поведінки компроміс з кордоном 

співробітництва.  
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МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК ГОЛОВНА 

СКЛАДОВА ЇЇ ДУХОВНОСТІ 

 

Актуальність. Моральна культура займає дуже важливе місце у 

розвитку людства, яку можна віднести до соціалізації та розвитку індивіда 

в суспільстві, його сприйняття навколишнього світу, культури, поняття 

мудрості, рівень соціальної зрілості індивіда, технологічного прогресу 

людства тощо. 

Виміряється рівень моральної культури особистості через систему 

показників: правила та норми, принципи та ідеали суспільства; прогрес 

особистості та громадськості в цілому, справедливість, необхідні та 

доцільні аспекти всебічного гармонійного розвитку особистості в соціумі; 

використання в повсякденності, спілкуванні, поведінці та діяльності 

індивіда; дотримання вимог боргу та совісті у складних життєвих 

ситуаціях й навіть екстремальних обставинах; потреба у постійному 

саморозвитку особистості та суспільства. Показники, які зазначені вище є 

невідмінною складової культури особистості.  Основним критерієм виміру 

моральної культури особистості є реальна поведінка людини, її ставлення 

до інших, до групи, до суспільства, її ідеали, її рівень гуманності, якості, 

які виявляє особистість у своїй постійній діяльності й визначає ступінь її  
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духовної свободи в суспільстві. 

Функцією моральної культури особистості є регулювання моральних 

аспектів діяльності та ставлення людей у суспільстві. З усіх пунктів 

зазначених вище, можна вивести загальне визначення моральної культури 

особистості – це характеристика її моральності, яка відображає її минулий 

досвід та готовність до постійного саморозвитку та вдосконалення 

особистісних якостей. 

Моральна культура особистості визначається як міра засвоєння та 

реалізації особистість моральних цінностей суспільства, у будь-яких 

сферах його життєдіяльності та виступає основним регулятором його 

повсякденної поведінки. Вочевидь, що це не досягається шляхом простого 

поняття та прийняття норм, принципів та ідеалів, а шляхом здійснення цих 

пунктів у реальному житті й практику суспільного буття. Якщо ці цінності 

гармонійно вплетені в духовність індивіда, є її переконаннями, її 

невід’ємними якостями й формується у духовній культурі, проявляються у 

мотивації та практиці вирішення актуальних проблем у різних сферах 

матеріального та духовного буття, це свідчить про високий рівень 

моральної культури особистості. 

 Історичний аспект розвитку моральних цінностей та менталітету 

суспільства, які створюють відповідне середовище духовності, яке існує й 

на свідомому та підсвідомому рівнях у культурі різних народів. Таким 

питанням задавались та вивчали такі відомі люди як: Л. Толстой, 

Конфуцій, А. Сахаров, М. Ганді, І. Кант, А. Швейцер. 

Духовність виступає засобом подолання егоїзму, а також вільного 

сприйняття та реалізації альтруїзму й гуманізму. Особистість повинна 

долати власний егоїзм, піднестися до значимості розумного самообмеження 

в ім’я гармонійної єдності з життям у всіх його різноманітних проявах.  

Духовність виступає сукупністю загальнолюдських моральних 

цінностей, створює сенс життя людини і є опорою у пошуках засобів для 

виконання обов’язку та усвідомлення сутності добра та зла, що таке “добре”, 

а що таке “погано”, поняття справедливості та відповідальності, 

саморозвиток та саморегуляція тощо. Вона створює та підтримує особистість. 

Мораль є ціннісною основою людського існування. І. Кант 

підкреслював, що мораль людину знаходить лише тоді, коли вона вносить 

у сенс своїх вчинків обов’язок перед людиною й людством, а також він 

зазначив такий аспект буденності: “ми повинні завжди розглядати людину 

як мету і за жодних підстав як засіб”. Отже, духовність особистості може 

вимірюватись рівнем її моральної культури. 
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У контексті інтеграції України в європейський освітній простір процес 

реформування вищої професійної освіти спрямовано на адаптацію освітнього 

процесу до запитів та потреб особистості; активне освоєння майбутнім 

фахівцем досвідом професійної діяльності; забезпечення можливостей його 

саморозвитку. Вища школа має створити умови для підготовки 

конкурентоспроможного, ініціативного, відповідального, компетентного 

фахівця − лідера з активною життєвою позицією, фахівця [1, с. 34]. 

Лідерство визначається як соціально-психологічний феномен, який 

містить у собі динамічні процеси в малій групі. Ефективним лідерство стає 

тоді, коли досягнуто загальних цілей групи з максимальним ефектом в 

зазначені терміни. Лідерство є не тільки результатом впливу об'єктивних 

чинників (мети та завдань групи в конкретній ситуації), але й також 

суб’єктивних (потреб, інтересів, індивідуально-психологічних особи-

востей членів групи), і найголовніше від дій лідера, який виступає 

ініціатором та організатором групової діяльності [2, с. 245–247]. 

Лідерський потенціал є соціально-психологічною властивістю 

особистості, яка відображує як ситуаційно обумовлену, так і незалежну від 

ситуації здатність індивіда до успішного здійснення лідерства. Рівень 

лідерського потенціалу визначається ступенем розвитку його індивідуальної 

(здібності, особистісні риси, цінності) та універсальної (досвід, навички, 

стилі лідерства, рольовий репертуар) складових. Лідерський потенціал 

також являє собою сукупність внутрішніх потреб, можливостей, засобів, 

ціннісного ставлення, які сприяють досягненню такого рівня інтеграції 

компетентності, відповідальності, активності і комунікабельності, що 


