ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – ЦІННІСТЬ ГУМАНІСТИЧНА

Динамічні зміни в політичному і соціальному житті вимагають від сучасної генерації
молоді цілеспрямованості, моральної відповідальності, зорієнтованості на гуманістичні
цінності й ідеали. Однак частина представників нинішнього молодого покоління буває
пасивною, схильною до конформізму, байдужості, несприйняття моральних цінностей –
як для окремої людини, так і для суспільства в цілому. Це обумовлює актуальність
проблеми виховання в сучасної студентської молоді такої важливої духовної
характеристики, як моральна відповідальність. Саме так обґрунтовує актуальність
власного дисертаційного дослідження «Виховання моральної відповідальності студентів
у позааудиторній діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук молодий науковець нашої академії Інна Ратинська.

В окресленій проблематиці дисертантка побачила низку суперечностей: між об’єктивною потреб

Необхідність вирішення згаданих суперечностей визначила мету дослідження: на основі узагал
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При захисті роботи дисертантка продемонструвала належний рівень виконання
комплексних завдань: в узагальненні теоретичних засад моральної відповідальності
студентів, в уточненні сутності понять «моральна відповідальність» і «виховання
моральної відповідальності студентів», в характеристиці базових моральних цінностей,
засобів і функцій виховання моральної відповідальності та у визначенні її компонентів,
критеріїв і показників. Це обумовило наукову новизну результатів дисертаційного
дослідження. Зокрема, вперше теоретично обґрунтовано педагогічні умови виховання
моральної відповідальності студентів у позааудиторній діяльності (гуманізація виховного
середовища та належний рівень організації позааудиторної роботи у ЗВО, відповідна
підготовка кураторів академічних груп). Охарактеризовано базові моральні цінності
(свобода, гідність, совість), засоби (моральна оцінка, моральний вибір, моральний
обов’язок) і функції (імперативна, рефлексивна, розвивальна, регулятивна), визначено
компоненти і критерії (когнітивний, емоційно-ціннісний, діяльнісно-практичний) та рівні
(високий, середній, достатній, низький) вихованості моральної відповідальності
студентів.

Практичне значення отриманих результатів підтверджене у конкретних формах: підготовка кур
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