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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Суспільно-політичні та економічні події в 

останні роки (Революція гідності; агресія Росії проти України; обрання 

європейського вектору розвитку країни тощо) зумовили необхідність до 

формування нового типу українського суспільства, що засноване на довірі і 

відповідальності. Зовнішня небезпека суверенітету та нагальна необхідність у 

свідомому осмисленні молодою людиною своєї ролі у сучасних процесах 

дійсності зумовлює створення сприятливих передумов для соціального 

замовлення держави на формування соціальної відповідальності особистості, 

що здатна до морального вибору, орієнтованого на благо суспільства, держави і 

власної сутності. 

Підґрунтям соціальної відповідальності особистості є її громадянське 

становлення, відповідальне ставлення до своєї професії та діяльність в 

інтересах як самої людини, а її формування та розвиток – важливим соціально-

педагогічним завданням. 

Відтак актуальність дослідження полягає в тому, що існує нагальна 

необхідність формування та розвитку соціальної відповідальності особистості в 

умовах закладів вищої освіти, оскільки вона являється обов’язковим 

конструктом особистості кожного студента, що проявляється в його діях, 

думках, установках тощо. Крім того, актуальність дослідження додатково 

зумовлюється й необхідністю розуміння цінності формування соціальної 

відповідальності студента і відсутністю відповідної інтегративної педагогічної 

концепції в її методологічному, теоретичному і практичному втіленні. Також, 

актуальність зумовлена тим, що у студентства спостерігається неготовність 

старанно та відповідально ставитися до процесу навчання й реалізувати набуті 

знання, вміння та навички на соціально-відповідальному рівні. Це вимагає 

переосмислення напрямів формування соціальної відповідальності майбутніх 

медичних сестер шляхом пошуку альтернатив на теоретико-практичному рівні. 
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Соціальна відповідальність особистості студентів являється певною 

інтегральною якістю, що детермінує поведінку (мотивація до навчання, 

бажання здійснювати в майбутньому професійну діяльність та власне бути 

залученим до неї, свідоме ставлення та відповідальність за свої дії тощо), її 

діяльність на основі усвідомлення й прийняття необхідної залежності цієї 

діяльності від суспільних цілей і цінностей. Зазначимо, що у вітчизняній науці 

відсутні напрацювання по формуванню соціальної відповідальності студентів 

саме медсестринського напряму навчання. 

Проблему феномену соціальної відповідальності у вітчизняній та 

зарубіжній науці змістовно та ґрунтовно досліджували М. Сметанський, 

К. Муздибаєв, К. Абульханова-Славська, Л. Дементій, Г. Балл, О. Бондаревська, 

І. Бех, В. Сперанський, В. Грищук, Х. Манзель, М. Зімерманн, Г, Харт, 

Дж. Роттер, Л. Берковіц та ін.  

Однак, попри здобуття науковцями вагомого доробку в цій галузі, 

доводиться констатувати, той факт, що все ще бракує як теоретичних, так і 

практичних досліджень з проблем формування соціальної відповідальності 

майбутніх фахівців, які працюватимуть у соціально-педагогічній сфері. Це й 

зумовило вибір теми дослідження магістерського дослідження «Теоретико-

практичні підходи до формування соціальної відповідальності майбутніх 

медичних сестер у процесі навчання».  

Об’єкт дослідження: процес формування соціальної відповідальності 

майбутніх медичних сестер. 

Предмет дослідження: практичні шляхи формування соціальної 

відповідальності студентів спеціальності «Сестринська справа» на основі 

активізації їхньої навчально-пізнавальної діяльності. 

Мета дослідження: полягає у дослідженні практичних можливостей 

використання інноваційних технологій у процесі формування соціальної 

відповідальності майбутніх медичних сестер. 

У процесі дослідження визначено завдання дослідження: 
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1. Дослідити філософські, історичні та психолого-педагогічні підходи 

до сутності та типології соціальної відповідальності особистості. 

2. Проаналізувати теорію та практику впровадження сучасних 

технологій в процес формування соціальної відповідальності особистості та 

виявити конкретний потенціал комп’ютерних ігрових технологій у формуванні 

соціальної відповідальності студентів. 

3. З’ясувати ефективність процесу формування соціальної 

відповідальності майбутніх соціальних педагогів на основі впровадження у 

навчальний процес авторської інтерактивної комп’ютерної програми «Медична 

сестра». 

Для розв’язання визначених завдань використовувався комплекс 

взаємопов’язаних методів дослідження: 1) теоретичних – а) історико-

педагогічний (ретроспективний аналіз літературних джерел з проблеми 

дослідження), б) порівняльно-педагогічний аналіз (логіко-теоретичний аналіз 

літературних джерел з проблеми дослідження та зіставлення сучасного стану 

вітчизняної й зарубіжної підготовки фахівців), в) бібліографічний; 2) 

емпіричних – а) пряме і опосередковане спостереження, б) інтерв’ювання, в) 

анкетування, г) бесіда, д) педагогічний експеримент (констатувальний та 

формувальний експерименти), е) статистична обробка та педагогічна оцінка 

отриманих результатів. 

Теоретичне значення дослідження полягає у виявленні теоретичних 

напрямків, які детермінують зміст і динаміку позитивних змін у формуванні у 

студентів соціальної відповідальності. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що: 

розроблено та впроваджено авторську інтерактивну комп’ютерну програму у 

вигляді комп’ютерної гри «Медична сестра». Результати дослідження можуть 

бути використані освітянами, науковцями та практиками – фахівцями різних 

галузей педагогічної сфери у процесі організації практичної діяльності щодо 

розвитку соціальної відповідальності. Матеріали магістерської роботи можуть 

бути використані у практичній роботі викладачів ЗВО, які готують майбутніх 
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медичних сестер з метою урізноманітнення навчально-виховної діяльності на 

основі запровадження комп’ютерних інтерактивних технологій.  

Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом публікацій 

матеріалів у журналі «Медсестринство». 

Дослідження проводилося в три етапи. 

На першому етапі визначався рівень актуальності наукового дослідження, 

виявлялися протиріччя; вивчалася філософська, соціологічна, медична, 

психологічна, педагогічна та методична література; велася підготовка до 

визначення об’єкта і предмета дослідження; позначалася загальна концепція 

дослідження; здійснювався відбір практичного матеріалу; розроблялася 

програма майбутньої експериментальної роботи. 

На другому етапі на основі отриманого матеріалу були розроблені 

концептуальні ідеї, висунута робоча гіпотеза, готувалися і видавалися статті з 

теми магістерського дослідження; проведена систематизація результатів 

дослідження, структурувалися та коректувалися основні теоретичні положення 

магістерського дослідження. 

Структура та обсяг магістерського дослідження. Робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків до кожного із них, загальних висновків, списку 

використаних джерел. Обсяг основного тексту – 59 сторінок, загальний обсяг 

магістерської роботи – 76 сторінок. Список використаних джерел налічує 98 

найменувань з яких 18 іноземних. Робота містить 6 додатків на 13 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

1.1. Філософський та історико-теоретичний аналіз проблеми 

формування соціальної відповідальності 

 

Перші спроби осмислити феномен соціальної відповідальності відбулися 

в період античності. У творах Арістотеля, Ксенофонта, Платона, Сенеки та 

інших стародавніх мислителів можна виявити постановку і спроби дослідження 

питання про соціальну відповідальність [68]. Наприклад, давньогрецький 

мислитель та учень Сократа – Платон у своїй філософії вперше використав 

поняття відповідальності особистості за скоєні вчинки. Згідно його уявлень, 

людина, яка не вписувалася в норми суспільства, є гріховною, недостойною та 

«поганою» істотою [52, с. 80]. Однак Платон аналізував соціальну 

відповідальність з позицій її корисності, а саме в негативному аспекті (тобто 

тоді, коли відповідальність настає через порушення певних суспільних норм) та 

позитивному аспекті (т.зв. моральна відповідальність перед соціумом)  [51]. 

Давньогрецький філософ Аристотель пов’язував поняття відповідальності з 

людською свободою волі і можливості настання будь-якого виду 

відповідальності за скоєні вчинки, що були здійснені в силу певного 

невігластва, коли передбачення результатів своїх дій було цілком можливим [1, 

с. 85]. Демокріт вважав, що феномен відповідальності виступає стримуючим 

фактором та регулятором поведінки людини [6]. 

Свій погляд на феномен соціально-відповідальної поведінки залишили і  

давньокитайські філософи. Так, Конфуцій полягав, що найголовнішою 

відповідальністю особи у цьому світі є «чиста» відповідальність перед людьми. 

Конфуцій виховував своїх учнів бути «цілісними людьми», з одного боку, 

усвідомлюючи свою відповідальність перед Божественним початком, а, з 

іншого – корисними державі і суспільству [72]. Також ідеї соціальної 
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відповідальності людини знайшли своє відображення і  у працях Сим Цяня, 

який ототожнював її із підтримкою чи порушенням світового порядку [26, с. 

30-33]. 

У середньовічній думці з конструктом «соціальна відповідальність» 

пов’язували відповідність людини висунутим вимогам церкви, відданості її та 

виконання усіх повинностей, по відношенню до сюзерена. Панівною, у 

трактуванні цієї якості особистості була філософська концепція теоцентризму, 

яка в своїй основі ставила осмислення Бога як абсолютно найдосконалішого 

буття, джерела всього життя і будь-якого блага. З виникненням християнства 

проблематика відповідальності – як особистої, так і соціальної втрачає свою 

актуальність і починає трактуватися по-новому. При цьому основою соціальної 

відповідальності людини періоду Середньовіччя, яка здебільшого 

ототожнювалася із її моральністю, служить шанування та виконання законів 

Божих, здійснення дій в його ім’я та служіння йому [94]. Так, середньовічний  

теолог  Г.  Неокесарійський доводив, що кожна людина не появляється на світ з 

почуттям соціальної відповідальності, а набуває його впродовж життя, але в 

тому випадку, якщо в цієї людини присутня віра в Бога.    

На думку іншого середньовічного філософа – Оригена – соціальна 

відповідальність виникає з умінням людини до самовдосконалення. Через 

виникнення певних втрат та недосконалостей, людина повинна відчути та 

усвідомити потребу до духовного зміцнення, та, таким чином, до набуття 

якісно нового рівня у своїй діяльності. Саме Ориген вперше дійшов висновку, 

що соціальна відповідальність є «добровільним порухом» у самовдосконаленні 

[44]. 

Інший християнський богослов І. Дамаскін  зараховував  відповідальність  

до найбільш  важливих  людських  якостей,  вважаючи,  що кожна людина є 

соціально-відповідальною за власну виконану діяльність перед вищими силами 

(Богом), а опісля цього – перед суспільством. Сам І. Дамаскін визначав 

відповідальність особи не якоюсь вродженою характеристикою, а Божою 
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нагородою, і вважав, що люди є недостатньо відповідальними, тим самим 

акцентуючи на недосконалість та гріховність людини [18, С.21]. 

Відомим в осмисленні соціальної відповідальності, саме по відношенню 

до представників педагогічної професії, є пам’ятник російської літератури 

редакції середини XVI століття – «Домострой»; подібні думки знайшли свій 

розвиток у статутах братських шкіл (XVI-XVII ст.). Саме в них теоретично 

осмислювалося конкретне відображення, з одного боку, вимоги до вчителя, а з 

другого – пропозиції щодо створення умов для його роботи. 

Термін «відповідальність» набув якісно нового значення через його 

запозичення гуманітарними науками на початку XVIII століття. Проте, яскраво 

нове розуміння соціальної відповідальності відбулося вже в епоху 

Відродження, де відповідальність, як особистісна якість, носила на собі 

відбиток ідей епікуреїзму, гуманізму та особливо у період Нового часу, коли 

трактування даного терміна було позбавлене релігійного фону. Так, німецький 

філософ І.Кант розглядав гідність людської особистості в контексті 

відповідальності, зазначивши, що: «Людина відповідальна за людство у своїй 

особі» [28, с. 478]. І. Кант стверджував, що людська відповідальність має свою 

інстанцію, назвавши її совістю. Саме совість, на його думку, повинна бути т.зв. 

«внутрішнім суддею над усіма вільними вчинками», що виступає певним 

фактором виникнення відповідальності [28].  

Педагогічну сутність феномену соціальної відповідальності у більш 

змістовному розумінні намагався розкрити Я. Коменський, який заклав основні 

доброчесності: справедливість, мудрість, мужність та поміркованість. Він їх 

розумів під кутом спрямованості індивіда до себе та соціуму, наголошуючи, 

таким чином, на необхідності формування соціальної відповідальності 

особистості [73]. 

Один з яскравих засновників емпірико-сенсуалістичної теорії пізнання -  

англійський філософ та педагог Дж. Локк, розвинувши вчення про моральне 

виховання учнів, наголошував на необхідності формування чесності, 

відповідальності, сорому за неправильні вчинки. Заслугою Дж. Локка стало 
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твердження, що моральні приписи і норми не повинні бути нав’язані зовні, а 

бути внутрішньо детерміновані та усвідомлені. Саме у цьому аспекті Дж. Локк і 

бачив відповідальність у особи, відносячи її до головної мети виховання, тобто 

особистісна усвідомленість до необхідності змін, старанності та 

наполегливості – основних компонентів відповідальності [36, с. 186].  

Швейцарський педагог-демократ та гуманіст кінця XVIII століття 

Й. Песталоцці пов’язував із відповідальністю любов до матері та до соціуму. 

Відповідальність, за Й. Песталоцці, повинна визначатись умінням щодо 

виконання основних соціальних ролей – відповідального громадянина своєї 

країни та сім’янина, а ефективним засобом її формування, на його думку, є 

«вправи у доброчесності». По суті, трактування такого конструкту 

перекликається з етичною теорією Арістотеля, який ставив провідне значення 

моральності, а також її виховної спрямованості у поєднанні певних «вправ у 

доброчесності» в процесі морального виховання, бо, як наголошує Арістотель 

«при певній діяльності виникають певні моральні устої» [23, с. 106]. 

На думку Й. Песталоцці, «вправи у доброчесності» – це залучення 

вихованців до справ, що потребують зусиль, витримки, відповідальності. Ці 

«вправи у доброчесності» повинні відбуватися в процесі соціалізації людини 

впродовж життя, починаючи з сім’ї, і постійно апробовуючись в умовах 

навчально-виховних закладів [18, с. 190]. Й. Песталоцці виділяє основні 

атрибути відповідальності: здатність до виявлення сили волі, старанності, 

наполегливості у справах. 

Натомість філософ-просвітник Ж.-Ж. Руссо аналізував відповідальність у 

площині суспільної праці, яка є одним із основних моральних факторів людини 

та її суспільницької діяльності, що створює передумови для її обов’язкового 

громадського обов’язку [21, с. 9]. 

Проте, суто в науковий обіг конструкт «відповідальність» увів А. Бейн у 

книзі «Емоції і воля» у 1865 р. [59].  

Протягом ХІХ – першої чверті ХХ століть переважна більшість 

трактувань соціальної відповідальності розглядалася як реалізований у 
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різноманітних видах контроль за діями людини у плані виконання нею 

прийнятих норм і правил поведінки, тобто, виключно у юридичній площині. 

У філософській науці дослідники О. Дробницький, А. Оріховський та ін. 

виділяють наступні сторони відповідальності: 

- об’єктивну сторону, яка полягає в сукупності вимог, що пред’являються 

суспільством; 

- суб’єктивну сторону, як стан свідомості в формі усвідомлення і почуття 

відповідальності, боргу, совісті тощо. 

У філософському трактуванні соціальна відповідальність являється 

одною із найбільш безпосередніх проявів соціальної сутності людини і є 

найважливішою соціальною-значущою якістю, що пов’язана зі свободою 

вибору скоєних людиною вчинків. 

Проте досі немає юридичного визначення поняття соціальної 

відповідальності, хоча вживається воно досить часто. Тому дослідження 

соціальної відповідальності особистості як норми (інституційний аспект) і як 

цінності (аксіологічний аспект) людського буття, її конкретних функцій і ролі в 

розвитку особистості і суспільства (праксеологічний аспект) видаються цілком 

актуальним. 

 

1.2. Психолого-педагогічна характеристика та типологія соціальної 

відповідальності особистості 

 

Аналізуючи феномен соціальної відповідальності, як якості особистості, 

констатуємо розмаїтість у його трактуванні в різних галузях науки. Ми згідні з 

точкою зору датського юриста М. Соренсена відносно питання соціальної 

відповідальності, який зазначав: «Ніяка інша тема не піднімала стільки 

суперечок як відповідальність, і ніяка інша область не є такою неясною і 

заплутаною з точки зору теорії» [97, с. 217]. 
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Здійснення типології соціальної відповідальності особистості можливе 

лише після детального аналізу такого конструкту, проведеного у попередньому 

розділі, а також визначення з точки зору різних наук. 

Значний внесок у розробку вчення про соціальну відповідальність 

зробила психологічна наука, де відповідальність трактується в розумінні 

різноманітних форм контролю суб’єкта за власною діяльністю в аспекті 

виконання суб’єктом прийнятих норм і правил [55, с. 52]. Наприклад, 

В. Сперанський запропонував  5 рівнів соціальної відповідальності, що є 

співвідносними з життєвою позицією людини (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1  

Рівні соціальної відповідальності людини 

Рівень 

соціальної 

відповідальності 

особистості 

Сутнісні сторони даного 

рівня соціальної 

відповідальності 

Основні мотиви 

реалізації 

1.Перший 

(низький) рівень 

На даному рівні життєвої 

позиції феномен відповідальності 

особистості проявляється як 

санкція. 

Вся діяльність індивіда 

зумовлена його прагненням до 

уникнення покладеної 

відповідальності. 

2. Другий 

рівень 

Відбувається поступовий 

перехід від об'єктивно зумовленої 

відповідальності до суб'єктивної. 

Особистість розпочинає 

озброюватись мотивами т.зв. 

«помилкового вчинку», а також 

врахування  умов, які стали 

каталізатором до його здійснення. 

Особистість прагне до 

дотримання існуючих норм і 

правил, а також завоювання 

прихильності до оточуючого 

світу. Присутність даних 

мотивів говорить про існуючу 

сформовану відповідальність. 

3.  Третій 

рівень 

На цьому рівні 

відбувається поступове 

переростання почуття 

відповідальності у соціальну 

відповідальність. 

Бажання 

самоудосконалитись 

4. Четвертий 

рівень 

Соціальна відповідальність 

має риси високо розвиненості, 

значимого рівня, яка тісно 

пов’язана із відповідальністю 

професійною. Характер її 

реалізації відбувається під час 

практичної діяльності. 

Професійне 

удосконалення 

5. П’ятий 

рівень 

Особистість є соціально-

зрілою, вона чітко займає тверду  

громадянську позицію у 

колективній суспільно-трудовій 

діяльності [70, с. 38–87]. 

Потреба особистості 
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У дослідженнях західних психологів варто згадати когнітивну теорію 

(соціального научіння) Дж. Роттера, який трактує соціальну відповідальність, 

як певну властивість інтернальності поведінки особистості (тобто схильності 

визначати відповідальність за події внутрішньо детермінованим рушіям – своєї 

діяльності, стану, характеру). Інтернальність протистоїть екстернальності 

(мається на увазі певна «здатність» до приписування відповідальності за події 

зовнішнім факторам) [91]. 

Один із засновників гуманістичної психології – К. Роджерс, трактує 

феномен соціальної відповідальності як провідну ознаку сформованої 

особистості спеціаліста, вказуючи на те, що кожна людина є відповідальною за 

те, чого вона досягла, таким чином самовизначившись. Науковці Н. Бордовська 

та А. Реан дійшли висновку, що, завдяки відповідальності існує можливість 

відрізнити соціально зрілу особистість від соціально незрілої [7].  

Таким чином, науковці розглядають два типи соціальної відповідальності 

майбутніх фахівців. Під змістом соціальної відповідальності першого типу 

розуміється той випадок, коли особистість покладає на себе всю 

відповідальність за події з нею в житті. Під відповідальністю другого типу 

людина вважає відповідальними за все, що відбувається з нею або соціум, або 

будь-які зовнішні обставини. Часто до т.зв. «зовнішніх обставин» відносяться 

рідні, батьки, педагоги, а в майбутньому – колеги, начальство, знайомі. Легко 

помітити, що мовою життєвих понять другий тип відповідальності 

позначається не інакше як безвідповідальність. 

В цілому в якості ознак сформованості соціальної відповідальності у 

науковій літературі виділяються: 

 здатність діяти і робити це протягом тривалого часу; 

 вміння управляти не тільки власною діяльністю, а й діями інших; 

 вміння делегувати повноваження; 

 вміння самостійно вирішувати власні проблеми, використовуючи 

можливості держави, оточення; 
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 вміння візуалізувати проблеми, створювати т.зв. «маленькі фільми» про 

те, як все може скластися, але обов'язково з благополучним кінцем [8]. 

Трактуючи соціальну відповідальність у полі ставлення медичної сестри 

до професійних обов’язків, умовно такі види (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2  

Види соціальної відповідальності медичних сестер 

Вид сoціaльнoї 

відпoвідaльнoсті 
Зміст Хaрaктeристика 

1. Сoціaльнa 

відпoвідaльність 

пeрeд сoціyмoм і 

свoєю крaїнoю. 

Вимaгaє від фaхівця 

зaстoсyвaння прoфeсійних 

знaнь, yмінь тa нaвичок, тaлaнтy 

і пeвних дyшeвних якoстeй, 

oбoв’язкoвe визнaння 

рeкoмeндaцій з бoкy дeржaвнoї  

пoлітики у сфері охорони 

здоров’я 

Зaбeзпeчyє вибір пріoритeтів і 

шляхів рeaлізaції цілeй нa oснoві 

рoзyміння їх вaжливoсті, 

кoнкрeтнoсті зaвдaнь прoфeсії тa 

сoціaльнoгo змістy діяльнoсті 

медичної сестри. 

2. Відпoвідaльність і 

oбoв’язoк медичної 

сестри пeрeд 

прoфeсією. 

Медичні сестри нeсyть y 

сyспільствo крeдo свoєї прoфeсії 

як пoтyжнoї тa нeвід’ємнoї 

гaлyзі життєдіяльнoсті сoціyмy, 

щo нeoбхіднa для блaгoпoлyччя 

тa дoбрoбyтy всіх йoгo грyп. 

Хaрaктeр oбoв’язків 

визнaчaється y мaксимaльній 

тyрбoті прo підвищeння 

влaснoгo прeстижy тa стaтyсy 

медсестринської діяльнoсті.  

3. Відпoвідaльність 

тa oбoв’язoк 

медичної сестри 

пeрeд кoлeктивoм 

(кoлeгaми). 

Медична сестри нeсe 

відпoвідaльність зa eфeктивність 

діяльнoсті yсьoгo кoлeктивy. 

Oбoв’язкoм медичної сеситри 

щoдo співпрaці з кoлeктиом є 

підпoрядкyвaння і yзгoджeність 

свoїх дій тa пoвeдінки з єдиними 

для всьoгo кoлeктивy цілями. 

4.Відпoвідaльність і 

oбoв’язoк медичної 

сестри пeрeд 

пацієнтом і йoгo 

близькими. 

Медична сестра зoбoв’язaна 

дoклaсти мaксимyм зyсиль для 

eфeктивнoгo викoнaння 

прoфeсійнoгo oбoв’язкy. 

Прoфeсійний oбoв’язoк 

мепдичної сестри пoлягaє y 

сприянні одужанню пацієнта.  

5. Відпoвідaльність і 

oбoв’язoк медичної 

сестри пeрeд сoбoю. 

Медична сестра пoвинна 

викoнyвaти свoї прoфeсійні 

oбoв’язки в пeршy чeргy зaдля 

рeaлізaції oсoбистoгo 

внyтрішньoгo пoтeнціaлy. 

Oбoв’язoк медичної сестри – 

підтримкa свoєї прoфeсійної 

чeсті тa гіднoсті, прaгнeння 

зaвoювaти висoкий aвтoритeт, 

пoстійнo прoфeсійнo і мoрaльнo 

вдoскoнaлювaтися.  

 

Науковець М. Савчин розуміє під соціальною відповідальністю наявність 

певних стійких  ціннісних  орієнтацій, які виникають на етапі зрілої юності (18-

20 р.), коли з’являється така соціальна ситуація розвитку, коли людина як 

еталон свого життя ставить самостійність та перспективу, а саме реалізацію у 
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обраній професійній галузі, здійснення життєвих задумів тощо. У процесі 

цього, в особи відбувається досить посилений розвиток самосвідомості; така 

особа здатна саморегулювати соціальну поведінку на основі самовизначення в 

системі моральних орієнтирів та норм поведінки, глибоко усвідомлюючи 

особисту соціальну відповідальність та на основі цього бути готовим до 

самостійної  діяльності  на  користь соціуму [60, с. 257]. 

Крім того, М. Савчин вважає феномен соціальної відповідальності 

проявом певної  різнопланової активності індивіда. Науковець ініціював 

розроблену ним функціональну схему соціально-відповідальної поведінки 

особистості; здійснив класифікацію мотивів такої поведінки, склав базисні 

типи, рівні розвитку та основні компоненти відповідальної поведінки 

особистості. Саму соціальну відповідальність науковець бачить у якості 

провідного критерію оцінки рівня моральної зрілості особистості в цілому [61, 

с. 36]. 

У західній думці, соціальна відповідальність має дещо інше смислове 

наповнення. Так, Дж. Гарднер розглядає відповідальність, як «відношення 

залежності людини від чогось, що сприймається нею, як визначальна підстава 

для прийняття рішень і вчинення дій» [88, с. 336]; М. Зімерманн вказує, що 

відповідальність обумовлена статусом, усвідомлюється людиною як певне 

покликання та обумовлена своєрідною угодою-обов'язком [98]; К. Хелкман 

виділив три основні періоди становлення соціальної відповідальності 

особистості: 

1) самостійна суб’єктивна відповідальність; 

2) відповідальність як суспільний обов’язок; 

3) відповідальність, що є заснованою на основоположних правилах 

моралі. 

Інша типологія (за Ф.Хайдером) виділяє п’ять рівнів соціальної 

відповідальності: 

1) «асоціація» - особа здатна відповідати за будь-який результат, який 

хоча б якось пов'язаний з нею; 
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2) «причинність» - особа є відповідальною навіть у тому випадку, коли не 

могла критично передбачити певний результат; 

3) «передбачуваність» - відповідальність за всі передбачувані наслідки 

дій; 

4) «інтенціональність» - відповідальність тільки за ті дії, які особа мала 

свідомий намір здійснити; 

5) «виправданість» - відповідальність за вчинені дії людини розділяється 

з оточуючим середовищем. 

Говорячи про формування соціальної відповідальності майбутніх 

медичних сестер в умовах студентського середовища, слушну думку має 

вітчизняний науковець І. Бех. Він вважає, що відповідальність особистості 

створює передумови оцінювання особою основної активної залученості до 

суспільного і природного світів, й при цьому, що це оцінювання є, окрім 

результату сприйняття індивіда соціумом, її особистісним еталоном, глибоким 

моральним орієнтиром, а також підсумком самоусвідомлювальних процесів. 

Тому й особа є не пасивним спостерігачем будь-яких соціальних подій. Вони 

завжди аналізуються нею з позицій сторони участі. Соціально-відповідальна 

особистість повинна стверджувати, що вона відповідає всім своїм життям, що 

кожен її акт та внутрішні переживання є моментом її життя як соціальної 

відповідальності. При цьому, внутрішній світ відповідальної людини є завжди 

відкритим для потреб, що мають соціальний зміст, таких же пріоритетів, 

людських ціннісних орієнтирів тощо [5, с. 116]. 

Схожі думки були і у Л. Божович, яка відносить соціальну 

відповідальність до якості особистості, що набувається та перетворюється у 

процесі перетворювальної та усвідомленої діяльності. Направленість діяльності 

повинна реалізовуватись вдосконаленням стосунків та життєдіяльності. Так, 

ставлення людини до своєї професії, як процесу вирішення суперечностей між 

соціально-професійними запитами до особистості та її бажаннями, корелюється 

із можливостями у їх реалізації [39,с. 140]. 
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К. Муздибаєв диференціював певні вектори у процесі еволюції соціальної 

відповідальності: 

- вектор напрямку від колективного до індивідуального. З розвитком 

суспільства за вчинок та поведінку особи несе відповідальність не соціальна  

група, до якої належить дана людина, що скоїла певний вчинок, а вона сама; 

- перехід від зовнішньої до внутрішньої, коли людина здатна прийти до 

усвідомлення та критичного ставлення до відповідальності, поступова 

трансформація від зовнішнього до внутрішнього аспекту контролю за своєю 

поведінкою; 

- вектор переходу від ретроспективного плану до перспективного – 

відповідальність не тільки за певні дії у минулому часі, а й за майбутні події; 

людина повинна  передбачати не тільки результати своїх дій, але й також 

прагнути їх досягати; 

- відповідальність і т.зв. «термін давності» - певна можливість здійснення 

впливу відносин, що були у минулому між людьми на їх взаємовідносини у 

реальному часі, де враховується аспект їхнього справжнього наповнення, коли 

вони вже інші. 

Натомість  М. Сметанський  вважає, що під час різних етапів, які мають 

свої специфічні особливості у формуванні особистості потрібно застосовувати 

системність та поступальність [65, с. 13]. Спираючись на дослідження 

науковців (М. Сметанського [64], О. Дробницького [20] та ін.), можна зробити 

висновок, що процес формування соціальної відповідальності майбутніх 

медичних сестер є доволі складним, а також безперервним. 

 

1.3. Зміст феномену соціальна відповідальність в структурі 

студентського потенціалу в медичному коледжі 

 

 Рівень соціальної відповідальності студентства неповною мірою 

відповідає  сучасним  вимогам  суспільства: більшість  із  них  характеризується 

недостатньо стійкими, внутрішньо-суперечливими  ціннісними  орієнтаціями, 
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неповним усвідомленням вимог до майбутньої професії та власних 

особистісних якостей, відсутністю мотивації до професійно-особистісного 

вдосконалення,  нестійким  ставленням  до  майбутньої  професії загалом. Їхня  

діяльність  регулюється  переважно зовнішніми  стимулами  та  спонуканнями, 

недостатньо виявляться внутрішня мотивація, переважає орієнтація на особисті 

інтереси, спочатку лише незначна кількість студентів орієнтує власну 

діяльність на соціально значущий результат. 

Наслідки даних негативних тенденцій цілком очевидні – молоді фахівці 

не зацікавлені в удосконаленні своїх навичок, рівень їхньої підготовки є 

недостатньо високим, відсутній мотиваційний компонент, ігнорування 

досягнення продуктивних результатів у діяльності. Та головне, страждає сама 

державна інституція – більшість випускників не реалізовують себе у сфері 

діяльності, де була здобута освіта, і як наслідок – соціальний престиж певних 

професій падає, навчання у ЗВО мотивується отриманням стипендій, 

відбувається перенасичення фахівців у одних галузях і їхня катастрофічна 

нестача у інших тощо. Наприклад, у 2014 році у вищих навчальних закладах по 

Тернопільській області (тобто в це число входить 20 т.зв. самостійних вишів: 12 

закладів - І–ІІ рівнів акредитації та 8 установ – ІІІ–ІV рівнів акредитації) всього 

було здійснено підготовку 3,8 тис. спеціалістів, 2,9 тис. магістрів, 7,2 тис. 

бакалаврів і 3,8 тис. молодших спеціалістів. З цієї кількості було підготовлено у 

відповідності із вищезгаданими ступенями 2,8 тис. осіб, 3,8 тис. осіб, 2,1 тис. 

осіб та 3,4 тис. осіб. З сумарної кількості усіх випускників лише 23,2% (тобто 

2,8 тис. осіб) отримали направлення на роботу [42]. 

Сучасна ситуація в професійному просторі України вимагає від молодого 

фахівця відповідального ставлення до власного вибору, його наслідків. У 

зв’язку з цим, одним із найважливіших завдань вищої школи є розвиток у 

студентської молоді соціальної відповідальності. Особливо гостро дана 

проблема постає в системі підготовки кадрів у галузі сестринської освіти. 

Наявність високого рівня соціальної  відповідальності створює умови для 

глибокої усвідомлюваності значущості своєї професії, зумовлює ефективність 
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навчальної, а згодом професійної діяльності  майбутнього  фахівця  й  суттєво 

здійснює вплив  на особистісно-професійний саморозвиток, що є необхідним в 

організації  цілеспрямованої роботи з розвитку означеної якості у студентів. 

Тому нами, під соціальною відповідальністю майбутніх фахівців 

сестринської справи розуміється комплекс стійкого потенціалу особистості, 

спрямованість якого орієнтована на сумлінне виконання своїх обов’язків в 

аспекті глибокої мотивованої усвідомлюваності значення виконуваних дій та 

здійснених обов’язків для суспільства, орієнтацію на позитивний результат, 

здійснення діяльності в творчому та результативному напрямі.  

Виховання соціальної відповідальності студента здійснюється в процесі 

навчальної діяльності [4, с. 13] і передбачає такі напрямки: 

- удосконалення форм навчально-виховного процесу шляхом 

моделювання навчальних ситуацій для прояву відповідальності; 

- удосконалення форм, методів контролю, виробничого потенціалу; 

орієнтацію на самореалізацію особистості; 

-  використання  фундаментальних знань для активізації духовних 

інтенцій студентів; 

- розвиток внутрішньої відповідальності [10, с. 20-21]. 

 Формування соціальної відповідальності у студентському середовищі 

передбачає врахування таких важливих рекомендацій: 

- необхідне застосування проблемних методів навчання та виховання; 

- розвиток міжсуб’єктної довіри на основі здатності до емпатії в ході 

реалізації спеціальних програм; 

- удосконалення форм організації навчально-виховної роботи; 

- збільшення кількості форм, що орієнтовані на діалог, співробітництво та 

самореалізацію; 

- моделювання навчальних і виробничих ситуацій, що зв’язані з 

необхідністю вільного вибору способу дій, форм контролю та оцінки 

прийнятого рішення [10, с.16]. 
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Дослідження вітчизняних і зарубіжних психологів стверджують, що 

навіть при спеціально спрямованих на людину соціально-виховних та інших 

впливів, їхній успіх залежатиме від таких умов та ситуації, коли здійснюється 

опосередкування їх людиною. Ми згідні з твердженнями психологів, що ніяка 

діяльність, включно й навчальна не може, протягом досить тривалого часу 

проходити тільки на основі примусу або ж самопримусу. Слід створити умови, 

які були б здатні створити ситуацію постійної зацікавленості студентів у 

процесі навчання, а в майбутньому – в процесі праці та її продуктивних 

результатах. Студентське середовище повинно бути наповнене критичними 

вимогами, а також умовами їхньої реалізації: внутрішня налаштованість 

особистості на навчання, усвідомлення суспільної значущості сестринської 

діяльності і з послідовним її переростанням у внутрішню потребу  її реалізації. 

Важливо, щоб ці вимоги і це спеціально створюване смислове наповнення 

у студентському середовищі було не чимось нав’язане зовні – а були також 

передбачені механізми для повсюдного прояву творчості, ініціативності та 

об’єктивної оцінки продемонстрованих результатів. Не виннятково, що нами 

були обрані, у якості експериментального дослідження, саме інтерактивні 

технології, зокрема комп’ютерна гра, де студент, в умовах запрограмованих 

систем дій, має поле вибору для обрання того чи іншого виду поведінки та 

можливості моніторингу настання наслідків обраних варіантів дій. 

Отже, незважаючи на достатню розмитість поняття «соціальна 

відповідальність», яке стосується студентського простору, базовими  

складовими соціальної відповідальності студентів є їхня особиста  

відповідальність (що включає професійний та моральний контексти). 

Формування ж соціальної відповідальності буде ефективним  за  умов  

активізації  основних  її  структурних  компонентів, які, на нашу думку, 

представляються у взаємозв’язку трьох компонентів (Додаток Г): когнітивного, 

мотиваційно-ціннісного, поведінкового (який об’єднує діяльнісний і 

особистісний компоненти). Це потребує залучення студентів до такої  

діяльності,  яка  б  сприяла  активізації їх емоційної сфери в напрямі 
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актуалізації  особистісних  і  соціально  значущих  внутрішніх  мотивів,  

впливала  на  їхню свідомість і дії, стимулюючи до вдосконалення знань, умінь, 

власних особистісних якостей й  спонукаючи  до  активної  діяльності  щодо  

запобігання  та вирішення соціально-педагогічних проблем. 

Так, мотиваційо-ціннісний компонент відображає мотиваційну складову   

до здійснення діяльності, що супроводжуються глибоким осмисленням 

майбутніми медсестрами цінності своєї професії. 

Когнітивний компонент є певною формою осмислення норм, запитів та 

вимог соціуму до відповідальності медичної сестри. 

Поведінковий визначає вектор прояву готовності кожного студента 

(особистісний компонент) до виконання оптимальних професійних дій 

(діяльнісний компонент). 

Ці компоненти визначають необхідність реалізації певних вимог, до яких 

віднесено: 

 створення необхідного середовища по достатньо виваженій та 

цілеспрямованій і структурованій направленості навчально-виховного  процесу  

на  майбутню професійну  діяльність  для  розвитку  внутрішньої мотивації  

майбутніх медичних сестер;   

 використання  творчих,  проблемних  завдань, форм, методів  і напрямів  

алгоритмізованого та активного планування і моделювання професійної  

діяльності  майбутньої медичної сестри  на заняттях;  

 організація взаємодії та посередництва між особами, які  безпосередньо 

здійснюють  професійну діяльність у сфері охорони здоров’я;  

 залучення студентів  до  активної  практичної та  дослідницько-

пошукової  діяльності  з вирішення  актуальних  професійних  проблем;  

 організація  студентського самоврядування для набуття досвіду 

відповідальної поведінки. 

Показовим у цих питаннях є досвід зарубіжних країн. Так, у Польщі існує  

спеціальна програма «SOS – Студентська соціальна відповідальність». Вона 

проводиться Департаментом міжнародного менеджменту у співпраці з 
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територіальними громадами, вишами міста Кракова. Мета такого проекту 

полягає в залученні студентів до майбутньої професійної діяльності вже під час 

навчального процесу, постійно здійснюючи моніторинг поточної ситуації із 

зацікавленістю студентів процесом навчання. Показово, що цим самим освітні 

установи намагаються продемонструвати, що питання формування соціальної 

відповідальності майбутніх фахівців є важливим, щоб розвивати чутливість, 

майстерність та ініціативність у бажанні постійного самовдосконалення. Як 

вважають автори цієї програми, студенту потрібна допомога у формуванні 

найголовнішої якості, яка визначає усю його майбутню діяльність. Для цього 

студентів залучають у соціальні аспекти життя, організації вільного часу, а під 

час навчального процесу – традиційними і новітніми засобами навчання – міні-

лекціями, семінарами, науковими заходами тощо [83].  

Провідним підходом до організації педагогічного процесу в медичному 

коледжі є моделювання умов професійної діяльності, що реалізується в таких 

педагогічних принципах: 

• оптимізації педагогічного процесу, підлаштування структури всіх 

навчальних дисциплін у взаємодоповнюючу відповідність із сучасними 

підходами до їх змісту і мінливими цілями підготовки фахівців; 

• поєднання гармонійного розвитку особистості та її професіоналізації; 

• професійної спрямованості організованого педагогічного процесу, що 

сприяє ефективному професійному становленню майбутнього фахівця; 

• системності, поступальності і цілісності у формуванні особистості, 

реалізації міждисциплінарного підходу, встановлення міжпредметних зв’язків. 

Другим підходом педагогічного процесу у медичному коледжі є 

відповідність діяльності педагогів пізнавальним можливостям і морально-

духовним потребам студентів, що відображено в таких принципах: 

- єдності вимогливості і поваги до майбутніх медичних сестер; 

- відповідності цілей і технологій педагогічного процесу потребам і 

мотивам професійної діяльності сучасного фахівця та професійного 

становлення і самовдосконалення; 
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- оптимального поєднання диференційованого та індивідуального 

підходів у процесі підготовки медичних сестер, створення та забезпечення умов 

для формування творчої індивідуальності та активності. 

В якості третього підходу можна прийняти положення про прямо 

пропорційну залежність підвищення якості та результативності процесу 

підготовки майбутніх МС у медичному коледжі, що базується на таких 

принципах: 

- гармонійного управління професійним становленням студентів; 

- цілісного та гармонійного розвитку особистості фахівця, створення 

умов для розкриття та всебічного формування його сутнісних сил; 

- формування позитивного ставлення до професії, розвиток необхідних 

навичок професійної діяльності та поведінки. 

Четвертим важливим педагогічним підходом процесу підготовки 

майбутніх МС у медичному коледжі є закон забезпечення єдності навчання, 

виховання, розвитку, освіти, психологічної підготовки і самовдосконалення 

майбутніх фахівців. Основними принципами є: 

• принцип виховуючого навчання; 

• принцип розвиваючого навчання; 

• принцип реалізації багаторівневої вищої освіти; 

• принцип психологічної підготовленості до професійної діяльності; 

• принцип самоосвіти і самонавчання студентів, самовдосконалення себе 

як особистості і як фахівця. 

Перераховані вище педагогічні принципи підготовки фахівців 

спрямовують діяльність адміністративного та викладацького складу медичного 

коледжу на науково визначене управління освітнім процесом. 

Створення відповідних умов для формування соціальної відповідальності 

майбутніх МС може вирішитися через інклюзію студентів у процес соціального 

проектування, що поєднує три взаємопов’язаних етапи: 
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1. Всебічне інформування студентів щодо прав і обов’язків, про керівні 

положення, норми і правила, що детермінують поведінку людини в соціумі та 

способи її реалізації. 

2. Актуалізація життєвого досвіду особистості, що передбачає мотивацію 

соціально-відповідальної поведінки, моральні прагнення до здійснення 

соціально-відповідальних вчинків, підштовхуючи свідомо-регульовану 

діяльність та створення ситуацій, що вимагають усвідомлення вибору 

необхідної лінії поведінки особистості, прийняття певних рішень і оцінювання 

їх наслідків за рахунок організації навчального середовища та відповідних 

взаємодій. Наслідком цього (і в ході цього процесу) повинна стати суспільно-

значима діяльність майбутнього фахівця. 

3. Затвердження власного досвіду у його різноманітних проявах та 

формах просуспільницької значимої діяльності (науково-дослідної, культурно-

просвітницької, громадської тощо), включення в діяльність соціально-

професійних груп. 

До педагогічних умов, що сприяють ефективності формування соціальної 

відповідальності у майбутніх медичних сестер віднесено: 

• організацію навчання основам необхідних знань про соціальну 

відповідальність фахівця, про сутність прав і обов’язків, норм і правил 

поведінки особи в соціумі, про цінності, моралі і моральності, про припустимі і 

неприпустимі наслідки прийняття рішень медичної сестри, про соціальні 

наслідки певних взаємодій з пацієнтами та їхніми родичами тощо; 

• всебічне забезпечення інклюзії навчальної та суспільно-значущої 

діяльності студентів, їхньої активної позиції у даному процесі; 

• створення необхідного професійно-педагогічного середовища для 

формування соціальної відповідальності шляхом включення майбутніх 

медичних сестер в  спеціальний процес проектування і реалізацію соціальних 

програм з навчально-виховної роботи. 

Отже, для ефективного і керованого процесу підготовки майбутніх 

медичних сестер та виховання соціально відповідальної особистості є 
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важливою характерна тенденція широкого застосування новітніх 

інформаційних технологій і форм, нових видів занять та активної педагогічної 

взаємодії як викладачів, так і студентів. Це можуть бути такі напрями: 

1) апробація творчо-проблемного і проблемно-діяльнісного підходів у 

навчально-виховному процесі медичного коледжу; 

2) розробка та використання певних концептуальних положень теорії 

поетапного формування розумових дій; 

3) узагальнення в ході навчального процесу професійно значимої 

інформації; 

4) застосування керівних основоположних ідей навіювання в опануванні 

професійними знаннями, навичками і вміннями; 

5) алгоритмізація та програмування новітніх інформаційних програм, що 

забезпечують навчально-виховний процес; 

6) змістовне вивчення найбільш важливих розділів навчального плану 

комбінованим принципом – із застуванням інформаційних технологій та 

традиційних, де були б реалізовані ідеї інтелектуального та емоційного 

«занурення»; 

7) використання професійно орієнтованих ідей щодо педагогічної 

співпраці та співробітництва; 

8) реалізація сучасних комп’ютерних ігрових форм організації 

навчальних занять, виховного процесу та інші. 

 

1.4. Наукові підходи до розробки моделі формування соціальної 

відповідальності майбутніх медичних сестер 

 

Питання формування та розвитку соціальної відповідальності молоді – 

стає актуальним в умовах навчання студентів у медичних коледжах. Вища 

освіта покликана до формування майбутніх які зобов’язані нести 

відповідальність за свою професійну діяльність. У зв’язку з цим, наше 
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магістерське дослідження було направлено на визначення певного 

структурного змісту соціальної відповідальності у майбутніх медичних сестер. 

Використання методик дослідження стану сформованості соціальної 

відповідальності майбутніх медичних сестер зумовлено теоретичними 

основами концепцій та напрацювань, проаналізованих у попередніх питаннях. 

Так, у процесі дослідження використовувалися такі методики, як:  

 «Рівень суб’єктивного контролю» (УСК) Дж. Роттера; 

 «Здатність до самоуправління» (РСУ) Н.М. Пейсахова;  

 Шкала G з 16-факторного особистісного опитувальника Кеттела; 

 Тест опису поведінки в конфліктній ситуації К. Томаса;  

 Вісбаденський опитувальник Н. Пезешкіана;  

 Опитувальник діагностики особистісного симптомокомплексу 

відповідальності (ОДЛСО) Л.І. Дементій, спрямованого на вимірювання 

вираженості трьох компонентів відповідальності: когнітивного, емоційного і 

поведінкового. 

Отримані дані оброблялися за допомогою методу математичної 

статистики: визначався непараметричний критерій U Манна-Уїтні. 

Так, основною методикою у дослідженні соціальної відповідальності 

студентів медичних коледжів була методика «Рівень суб’єктивного контролю» 

(УСК) Дж. Роттера, яка складена на основі концепції Дж. Роттера. Згідно з нею, 

локус контролю – це певна якість, що характеризує особистісну схильність осіб 

приписувати причини та відповідальність за результати своїх дій зовнішнім 

силам (екстернальність), або власним здібностям і зусиллям (інтернальність).  

Сам локус контролю зароджується та формується в процесі соціалізації 

людини. При цьому, спостерігається значима кореляція екстернальності – 

інтернальності з такими якостями, як відкритість, налаштованість на 

товариство із ближніми, реалізація поставлених цілей, особистісна впевненість 

у своїх здобутках та здібностях [50]. 
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 Певні якості та параметри, властиві медичним сестрам (справедливість, 

чесність, пунктуальність, виваженість тощо) є якісною стороною соціальної 

відповідальності, яка супроводжується їхньою наявністю.  

На основі зарубіжних та вітчизняних досліджень виведено [3, с. 4], що 

соціальна відповідальність якнайтісніше пов’язана саме з інтернальністю 

особистості, акцент на якій, поряд із екстернальністю, і робить концепція 

Дж. Роттера. Уявлення людини про те, що все з нею детермінується та 

визначається в плані професійного досвіду та діяльності власним потенціалом і 

набором її особистих якостей (компетентність, цілеспрямованість, здібності 

тощо), є закономірним результатом її власної діяльності (тобто інтернальності) 

і вважання своїх дій найважливішими у колективі. Якщо досягаються досить 

високі показники цього феномену у міжособистісних взаємовідносинах, то це 

показує рівень людини щодо особистісно-спрямованої діяльності по 

здійсненню контролю над офіційними та неофіційними взаємовідносинами із 

соціумом, а також викликає атракцію, шанування, прив’язаність та відповідну 

оцінку себе. 

Щодо інтернальності у сфері досягнень, то основний її зміст полягає в 

тому, що людина вважає: вона сама досягла всіх результатів та значимих подій, 

які відбулися і продовжують відбуватися в її житті. Ті студенти, які в процесі 

дослідження виявилися найбільш соціально-відповідальними за навчання, 

відносини, майбутню професійну діяльність, здатні краще інтегруватися та 

адаптуватися, досягають великих успіхів у професійній кар’єрі (у цьому 

випадку аналізувалася їхня успішність, поточна зайнятість, аналіз їхньої 

діяльності на базах практики, відгуки колег тощо) [40]. 

Діагностика сформованості соціальної відповідальності у майбутніх 

медичних сестер здійснювалася відповідно до основних компонентів, які 

перекликаються із наведеною нами структурою соціальної відповідальності 

студентів [Додаток Г].  
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Ці компонент представлені нами у таблиці 1.3. Сукупність цих 

компонентів і складає соціально-відповідальний потенціал особистості 

майбутнього  сестринської справи. 

Таблиця 1.3 

Компоненти сформованості соціальної відповідальності у студентів 

Компоненти Сутнісна характеристика 

Когніти

вний 

сформованість знань про соціальну відповідальність. 

Мотива

ційно-

ціннісний 

сформованість мотивів соціально-відповідальної поведінки в навчально-

професійній діяльності та спілкуванні, моральні пориви до реалізації 

відповідальних вчинків, вибір особистісно значимої системи ціннісних 

орієнтацій. 

Діяльніс

ний 

спрямованість на результат своїх дій і вчинків у навчальній та 

громадській роботі, вираз причетності до спільної справи. 

Особист

існий 

потреба в саморозвитку, прагнення до самоактуалізації  

 

Розподіл сформованості всіх компонентів і загалом соціальної  

відповідальності можливо представити у вигляді таких рівнів:  

І рівень – низький рівень професійної відповідальності – маніпулятивний 

ІІ  рівень –  середній  рівень  професійної  відповідальності –

стандартизований; 

ІІІ  рівень – рівень  соціальної  відповідальності  вище  середнього – 

діловий; 

ІV рівень – високий  рівень  творчої  професійної  відповідальності –  

духовний. 

Зауважимо, що  дослідження деяких зарубіжних авторів [86, 93, 96] 

показали, що соціально-відповідальна людина не цинічна, не ворожа, 

витривала, товариська, спокійна, розважлива, успішно навчається, здатна до 

асертивності. В інших роботах, сформованість соціальної відповідальності 

характеризується вмінням фахівців швидше та краще справляються з 

труднощами [58]. Підсумовуючи їх, можна зробити висновок, що загальними 

для всіх згаданих якостей є прихильність особистості до існуючих норм, її 

лояльність до групових стандартів та старанність у виконанні своїх обов’язків. 
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Соціальна відповідальність особистості виникає при виконанні різних 

цивільних, службових, сімейних, суспільних і особистих обов’язків. Перед 

студентами виникає обов’язок виконувати графік навчального процесу [53]. 

Загалом показниками сформованості соціальної відповідальності 

майбутніх медичних сестер є: альтруїстичні мотиви; просоціальні цінності; 

соціально-відповідальна поведінка; здатність  до прояву ініціативи і здійснення 

соціально-корисної діяльності у просторі медичного коледжу і за його межами; 

прийняття додаткових обов’язків; уміння передбачити і прогнозувати наслідки 

своїх дій; здатність до рефлексії власної поведінки; здатність до емпатії; 

характер атрибуції відповідальності; знання про базові соціально-схвалювальні 

стратегії рольової поведінки і норми; знання змісту основних соціальних 

цінностей.   

Соціальна відповідальність формується не тільки як морально-ціннісне 

стійке особистісне утворення, що включає стратегію соціальної поведінки 

особистості, де основою виступає свідома установка на добровільне, активне 

виконання соціальних ролей у відповідності зі своїми діями і їх наслідками з 

цінностями і нормами суспільства, а також в готовності відповідати за 

отриманий результат. 

Враховуючи соціальний статус студентської молоді, можна 

стверджувати, що певні соціальні ролі студенти вже виконують у достатньому 

обсязі. Це такі ролі як студент, громадянин та ін. Разом з тим деякі соціальні 

ролі молоді люди тільки починають освоювати: професійні ролі, деякі сімейні 

ролі та ін. Отже, в предметному змісті соціальної відповідальності студентів 

відображені як реально виконувані соціальні ролі і зумовлюють їх соціально 

значущі цінності-цілі і норми суспільства, а також освоюються соціальні ролі в 

процесі соціального виховання в медичному коледжі. Доречно зазначити, що 

соціальна відповідальність студентів проявляється не тільки в реалізації 

актуальних соціальних ролей, але і як активно й усвідомлено освоюються 

потенційні соціальні ролі, інтеріоризуються соціальні норми суспільства. 
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Доволі скорочена демонстрація соціальної поведінки розкривається як 

алгоритм та комплекс соціально-схвалювальних дій, при використанні яких 

окрема особа чи соціальна спільність здійснює співробітництво у 

суспільницьких відносинах, а також налагоджує контакт із соціумом та його 

системами. Соціальна поведінка містить дії особи щодо соціуму та його членів, 

а також об’єктивного світу. Такі дії регулюються суспільством і відносяться до 

зовнішньої регуляції і свідомістю особистості, що представляє внутрішню 

регуляцію. 

Соціальні норми виступають цілеспрямованою константою по 

демонструванні впливу соціальних факторів, які визначають поведінку людини. 

За своїм змістом вони поділяються: за сферами впливу, за змістом, за 

характеристиками з охоплення, за формами стимулів та санкцій, за 

психологічними механізмами дії. Моральні норми, що виступають визначником 

поведінки особистості, є правила поведінки людини. У соціальних нормах, які 

виступають суспільними установками, зверненими до особистості, полягають 

суспільні потреби, умови для їх задоволення, тобто реалізація та готовність до 

дії з боку суспільства, держави, групи, виражена у формах контролю, заходи 

заохочення чи примусу, оцінки, по відношенню до суб’єктів, які виконують 

вимоги соціальної норми. Результатом застосування громадських установок 

стає соціально схвалювана активна поведінка людей. 

Слід зазначити, що засвоєння студентами прав, обов’язків, відповідних 

конкретним соціальним ролям і їх соціальним нормам дозволяє прогнозувати 

результати власної соціальної поведінки, дає їм можливість бути соціально 

обізнаними. Показником соціальної обізнаності як критерію оцінки соціальної 

відповідальності студентів медичного коледжу в магістерському дослідженні 

виділяємо знання про базові соціально схвалювані стратегії рольової поведінки 

і їх норми. 

Позначаючи черговий показник соціальної обізнаності як критерію 

оцінки соціальної відповідальності студентів – знання про зміст основних 

соціальних цінностей і усвідомлення особистого і соціального значення їх 
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норм, ми враховували те, що при плануванні та контролі соціальної поведінки 

особистість використовує вже накопичені суспільством знання про зміст, 

способи і соціальні значення дії. Найважливішими орієнтирами особистості в 

певних ситуаціях виступають соціальні цінності. Для того щоб соціальні 

цінності і норми стали реальними орієнтирами соціальної поведінки, студентам 

необхідно засвоїти зміст самої соціальної цінності і норми [14]. 

Спрямованість соціальної поведінки студентів може бути позитивною – 

просоціальною, нейтральною – асоціальною, негативною – антисоціальною. 

«До просоціальної поведінки належить допомога, альтруїстична поведінка, яка 

являє собою цілеспрямовану, свідому, добровільну, не засновану на розрахунку 

надання допомоги іншим людям, групам, суспільству» [2, с. 80].  

Сама просоціальна спрямованість задає відповідний вектор соціальної 

поведінки людини, а її зміст визначається мотивами, стійкими відносинами і 

ціннісними орієнтаціями. Одним з показників просоціальної спрямованості 

студентів як критерію оцінки їх соціальної відповідальності є альтруїстичні 

мотиви соціальної поведінки. В їх основі лежать прагнення охорони інтересів 

інших людей, суспільства, колективу, почуття обов’язку, бажання принести 

користь людям, безкорисливе прагнення до надання підтримки і допомоги, 

прагнення втішати, опікати, захищати, дбати про нужденних. 

Вважливими ознаками соціальної відповідальності є соціальна 

самостійність, яка проявляється в таких показниках: уміння передбачати і 

прогнозувати особисті та соціально значущі наслідки своїх дій; здатність до 

рефлексії власної поведінки; здатність до емпатії; характер атрибуції 

відповідальності. Значущим показником соціальної самостійності як критерію 

оцінки соціальної відповідальності студентів слід вважати і здатність до 

емпатії. 

У визначеннях дефініції «емпатія» поєднано три аспекти: ясне і точне 

розуміння почуттів, думок, потреб людей, ціннісне «відчуття» в подіях, що 

відбуваються і надійний афективний співчутливий зв’язок з іншими. Без емпатії 

нездійсненні ні спільні соціальні емоції, ні злагоджена колективна дія, ні 
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згуртована спільність групи, колективу, ні боротьба за справедливість, ні великі 

почуття, у тому числі почуття патріотизму, соціальної відповідальності. 

Уміння передбачати і прогнозувати наслідки власних дій для себе і для 

суспільства є показником соціальної самостійності, що спирається на 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків між певними способами рольової 

поведінки і його наслідками для себе і для суспільства, тобто, є здатністю до 

рефлексії своєї поведінки. Завдяки рефлексії студент має здатність 

цілеспрямовано й усвідомлено регулювати свою соціальну поведінку, довільно 

управляти нею, контролювати її хід. Самостійність без опори на рефлексію веде 

до імпульсивної, односторонньої активності, до ігнорування об’єктивних 

закономірностей соціального розвитку. 

У разі усвідомлення студентом своїх цілей як нездійсненних і таких, що 

значно перевищують його можливості, його рефлексивні здібності можуть 

надати гальмівну дію на волю, блокувати апробацію. Разом з тим, усвідомлення 

себе здатним до діяльності, до досягнення зазначених цілей призводить до 

мобілізації волі. Адекватне уявлення студента вишу про особисті можливості 

для здійснення своєї волі і про межі її прояву дозволяє більш повно реалізувати 

поставлені цілі і розширити свободу, а отже, і відповідальність. Тільки в тому 

випадку, коли особистість усвідомлено вважає себе причиною подій свого 

власного життя і діяльності, її можна закликати до відповідальності. Тому між 

внутрішнім типом атрибуції особистості і визнанням авторства, власної 

«самості» і внутрішнім локусом контролю існує певна кореляція. В основі 

відповідальної диспозиції соціальної поведінки людини, готовності відповісти, 

переконаності в здатності контролювати події свого життя і поведінки лежить 

внутрішній тип атрибуції. 

Ще одним критерієм соціальної відповідальності студентів медичного 

коледжу виступає соціальна активність, що виявляється в таких показниках: 

здатність до прояву ініціативи та здійснення соціально корисної діяльності в 

освітньому просторі медичного коледжу і за його межами; здатність до 



32 

 

прийняття на себе додаткових обов’язків. Саме за типом поведінки студента 

можна визначити ступінь сформованості його соціальної відповідальності. 

Отже, соціальна відповідальність – це вимога до людини, яка полягає в 

спроможності  прогнозувати  наявні результати  свого  вибору,  здійснювати 

об’єктивну оцінку своїх дій у соціумі та інтерпретувати їх. Соціальна 

відповідальність  є  необхідним механізмом існування  суспільства,  існування  

та  ефективної  взаємодії  в ньому  конкретної  людини [37]. 

 

 Висновки до першого розділу 

 

 Аналіз поняття «соціальна відповідальність» привертає велику увагу 

вчених і є об’єктом вивчення різних наук: педагогіки, етики, психології, 

соціології, філософії, юриспруденції. У кожної науки є своє бачення і підходи 

до розгляду цього поняття. Встановлено, що соціальна відповідальність є 

інтегральним міждисциплінарним поняттям, яке по-різному трактується 

фахівцями різних наук. Соціальна відповідальність може проявлятися на різних 

рівнях: рівні особистості (мікрорівень), соціальної групи (мезорівень), 

конкретного суспільства (макрорівень), людства в цілому (мегарівень). Можна 

виділити індивідуальну, групову, громадянську соціальну відповідальність. 

Соціально-відповідальна поведінка закладається як результат зовнішніх 

впливів, які до нього пред’являє сучасна освіта, соціум, найближче 

мікросередовище тощо. Усвідомлені людиною, останні перетворюються у 

механізм внутрішньої основи мотиваційної поведінки людини в напрямі її 

соціальної відповідальності, регулюючим фактором якої служить совість.  

 Проведений аналіз змісту соціальної відповідальності доводить його 

специфічність, а також той факт, що вона носить нестійкий характер і залежить 

від ситуації та проявляється в перевазі відповідати тільки за свої вчинки і 

небажанні брати відповідальність за інших людей.     
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 У досліджені встановлено необхідність виваженого наукового підходу до 

процедури встановлення стану сформованості соціальної відповідальності 

майбутніх медичних сестер.   
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РОЗДІЛ 2 

ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ 

 

2.1. Комп’ютерні технології як вагомий педагогічний аспект 

формування соціальної відповідальності студентів  

 

Питання формування соціальної відповідальності потребує 

переосмислення та адаптації до особливостей розвитку сучасної молоді поряд із 

здобутками науково-технічної революції. 

На практиці ж існує думка, що в основному виховання студентів у 

педагогічному процесі здійснюють куратори чи викладачі з кафедр 

гуманітарних дисциплін, які в силу специфіки навчального предмета мають 

великі можливості для формування правосвідомості, переконань, поглядів, 

світогляду, і як наслідок, формування соціально-відповідальної моделі 

поведінки студентів. Слабке використання саме виховних можливостей 

дисциплін соціально-педагогічного циклу, пояснюється великим обсягом 

навчального матеріалу, інформаційним перевантаженням студентів. Одним з 

інструментів вирішення даних проблем є впровадження у виховання молодого 

покоління сучасних технічних засобів навчання та педагогічних технологій.  

У провідних джерелах ЮНЕСКО під технологією навчання розуміють 

системний метод побудови, апробації та алгоритмізації цілеспрямованого 

процесу викладання і учіння з боку об’єкта з обов’язковим урахуванням 

технологічних, матеріальних та трудових можливостей і їхнього 

співробітництва. Зазначимо, що дане визначення не є педагогічно спрямованим. 

В даному випадку технологія виховання розглядається як чітка та спеціально 

визначена сукупна система всіх педагогічних форм, засобів та методів, 

обґрунтована їхня поетапність і направленість на виконання конкретних 

виховних завдань.  
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З появою ж комп’ютерних технологій у педагогів виявився потужний 

інструмент якісно змінити методологію проведення навчальних і виховних 

занять. Традиційні технічні засоби навчання (різні проектори, аудіо- і 

відеоапаратура тощо) призначені в основному для навчальних, 

демонстраційних та імітаційних дидактичних матеріалів, рідше контролюючих 

та інформаційних.  Найбільш перспективною, на наш погляд, властивістю 

обчислювальної техніки в навчальному процесі є інтерактивність – пoняття, яке 

рoзкривaє хaрaктер i ступiнь взaємoдiї мiж oб’єктaми. Викoристoвується в 

теoрiї iнфoрмaцiї, iнфoрмaтиці тa прoгрaмувaнні, системі телекoмунiкaцiї, 

сoцioлoгiї тa iн. Інтерaктивнiсть – це принцип oргaнiзaцiї системи, при якoму 

метa дoсягaється iнфoрмaцiйним oбмiнoм елементiв цiєї системи [64]. 

Поняття: «інтерактивний діалог», що є «активним обміном 

повідомленнями між користувачем та інформаційною системою в режимі 

реального часу» [63, с. 106], поступово включається в обіг педагогічної 

взаємодії. 

Так, інтeрaктивний діaлoг рoзуміється як «взaємoдія кoристувaчa з 

прoгрaмнoю (прoгрaмнo-aпaрaтнoю) систeмoю, щo хaрaктeризується (нa 

відміну від діaлoгoвoї, якa пeрeдбaчaє oбмін тeкстoвими кoмaндaми, зaпитaми 

тa відпoвідями, зaпрoшeннями) рeaлізaцією більш рoзвинeних зaсoбів вeдeння 

діaлoгу (нaприклaд, мoжливість зaдaвaти питaння в дoвільній фoрмі з 

oбмeжeним нaбoрoм симвoлів тa ін.); при цьoму зaбeзпeчується мoжливість 

вибoру змісту нaвчaльнoгo мaтeріaлу, рeжиму рoбoти з ним [67]. Інтерактивний 

режим взаємодії користувача з продуктами віртуального навчально-виховного 

простору характерний тим, що будь-який його запит викликає у відповідь дію 

програми і, навпаки, репліка останньої вимагає реакції користувача [6, с. 9]. 

Аналіз літератури дозволив визначити, що поняття «інтерактивний» може 

означати взаємодію чи існування( в режимі бесіди, під час діалогу тощо), або 

чим-небудь (наприклад, технічними засобами навчання – комп’ютером тощо). 

Тому інтерактивне навчання – це таке навчання, в основу якого покладений 
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принцип діалогового інтерактивного зв’язку, під час якого виникає інтеракція 

викладача і студента. 

Вітчизняними педагогами накопичений досить багатий науково-

теоретичний і практичний досвід інтерактивних діалогових методик навчання 

типу «людина-людина».  Поняття «інтерактивний діалог» не зовсім точне, так 

як поняття «діалог» (грец. diаlogos-бесіда) вже має на увазі розмову (усну 

взаємодію) між двома або кількома особами [67]; [75].  

Проте, найбільш перспективними для саморозвитку студентства та 

виховання соціальної відповідальності майбутніх фахівців є, на наш погляд, 

інтерактивні комп’ютерні технології з ігровими елементами, які мають масове 

поширення серед усіх верств населення, проте в освітньому просторі широкого 

застосування не отримали. Найбільш змістовно проблему використання 

комп’ютерних ігор у навчально-виховному процесі та впровадження їх у теорію 

методики навчання і виховання, займалися К. Беккер [85], Р. Гарріс [87], Й. 

Каффай [90], Г. Дженкінс [89], а з вітчизняних, частково цієї проблеми 

торкалися лише Н. Кириленко [31], [29], [30], М.  Кларін [32], Сaвчyк Л. [64].   

Алe проблeмі комп’ютeрної дидaктичної гри як одного із зaсобів aктивних 

тeхнологій нaвчaння тa виховaння соціaльної відповідaльності в підготовці 

майбутніх МС щe нe бyло приділeно достaтньо yвaги.   

Сeрeд пeрeвaг, які відзнaчaють використaння гри y нaвчaльних цілях, слід 

відзнaчити збільшeння мотивaції, стимyлювaння ініціaтиви тa творчого 

мислeння, включeння в нaвчaльнy діяльність прaктично всіх стyдeнтів, нaбyття 

досвідy співробітництвa, встaновлeння міжпрeдмeтних зв’язків, створeння 

«нeформaльного сeрeдовищa» для yчіння тa сприятливих пeрeдyмов для 

формyвaння різномaнітних стрaтeгій розв’язaння зaвдaнь, «стрyктyрyвaння» 

знaнь, які можyть зaстосовyвaтися в різномaнітних гaлyзях, об’єднaння 

розрізнeних yявлeнь y «склaднy тa збaлaнсовaнy кaртинy світy» [54, с. 2]. 

Сyть комп’ютерної дидaктичної гри полягaє не тільки y здaтності 

слyгyвaти цілям нaвчaння і виховaння, a тaкож y томy, що вонa переводить цілі 

в реaльні резyльтaти. Здaтність ця yклaденa в ігровомy моделювaнні в yмовних 
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ситyaціях основних видів діяльності особистості, спрямовaних нa відтворення і 

зaсвоєння соціaльного і професійного досвідy, в резyльтaті чого відбyвaється 

нaкопичення, aктyaлізaція і трaнсформaція знaнь в yміння і нaвички, 

нaкопичення досвідy особистості тa її розвиток. 

Нині розроблений досить об’ємний спектр ігрових комп’ютерних 

стратегічних симуляторів, які можна використовувати у сфері освіти для 

вироблення практичних навичок з різних дисциплін (соціальна педагогіка чи 

робота, економіка, менеджмент, технології, маркетинг та ін.). Враховуючи 

привабливість ігор, їх можливості в саморозвитку, нами були виділені 

психолого-педагогічні характеристики, які можна вважати сприятливими 

мотиваторами у професійно зорієнтованих іграх:  

a)  зaдоволeння від дeмонстрaції своїх можливостeйне лише як грaвця, а 

як виконавця професійних ролей;  

б) очікувaння нeпeрeдбaчeних професійних ситуaцій;  

в) нeобхідність приймaти рішeння в склaдних нeвизнaчeних умовaх 

змодельованих професійних ситуaцій;  

г) опeрaтивнe виявлeння нaслідків прийнятих рішeнь; 

д) зaдоволeння від успіху – проміжного aбо остaточного; 

e) нaявність ситуaції бeзпeки при виборі нeсприятливої модeлі повeдінки. 

Демократизація і загальнодоступність інформаційних та комп’ютерних 

технологій дозволяють педагогам самостійно розробляти електронні 

дидактичні матеріали для навчання і виховання майбутніх МС – як у 

професійному аспекті, так і в аспекті формування характеристик особистості. У 

ході нашого дослідження ми обрали соціальну відповідальність, як одного з 

важливих складників портрету сучасного фахівця медсестринства. 

Виходячи із специфіки діяльності майбутньої МС і необхідності 

формування соціальної відповідальності, як генералізуючої якості особистості, 

нами були розроблені основні принципи використання електронних 

дидактичних матеріалів у комп’ютерній професійно-зорієнтованій грі в ході 

навчання та виховання майбутнього фахівця у студентському середовищі: 
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 наочність: ілюстрування процесу або явища дозволяє найбільш міцно 

закріпити отримані теоретичні знання, підвищує ефективність навчально-

виховного матеріалу; 

 проблемність: студенти, вирішуючи конкретні завдання у 

комп’ютерній грі, повинні на практиці застосувати наявні знання, а також 

самостійно освоїти нові, тобто більш вмотивовано вивчати навчальний 

матеріал; 

 індивідуальна спрямованість: матеріал та сценарій гри підбирається з 

урахуванням досягнутого рівня знань і вмінь студентів, диференціюючи їх 

складність, темп засвоєння і кількість; 

 доступність: дидактичний матеріал не повинен бути як занадто 

складним, так і надмірно спрощеним, в іншому випадку це призводить до 

зниження мотивації у ході комп’ютерної гри; 

 структурованість: матеріал не тільки ілюструє і визначає 

однозначність рішення задачі, але і дозволяє виробляти варіанти оптимальних 

стратегій поведінки в залежності від початкових умов. 

Виходячи з цих принципів, ми можемо виділити наступні складові: 

активізація пізнавальної діяльності; підвищення мотивації навчання; створення 

оптимальних (комфортних) умов самоосвіти в ході комп’ютерної професійно-

зорієнтованої гри; демонстрація та імітація декількох варіантів поведінки та 

відповідного результату залежно від початкових заданих умов; самоконтроль зі 

зворотним зв’язком і віртуальне діагностування за результатами дій; 

формування інформаційної кібер-культури; вивільнення навчального часу за 

рахунок можливості обробки комп’ютером дій у ході гри з аналізу результатів 

студентів. Проте головним залишається педагог, який зобов’язаний грамотно і 

доцільно використовувати сучасні інформаційні технології та комп’ютерну гру 

[45, c. 41]. 

Загальновідомо, що всі комп’ютерні програми, які застосовуються у 

рамках незмінної традиційної системи навчання, сприяють подоланню 

найголовнішого недоліку освіти, а саме звичного пасивного сприйняття нового 
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матеріалу. Постійним супроводжувачем цього процесу є слабка мотивованість 

студентів до роботи. Саме комп’ютерна дидактична програма, на наш погляд, є 

тим основним рушієм у сучасних умовах, який здатний до ефективного 

формування позитивної мотивації та активності індивіда. 

Враховуючи сказане вище, вважаємо за можливе спроектувати будь-яку 

ігрову ситуацію на виховний, а також освітній процес. У своїй педагогічній 

практиці педагог може розробити невеликі ігрові інтерактивні елементи з 

окремих тем, занять або навчальних модулів, що дозволять майбутнім 

медичним сестрам попробувати себе у ролі фахівця будь-якого закладу; набути 

якість чи знання під час рекреативної діяльності тощо. Існуюче прикладне 

програмне забезпечення дозволяє самостійно освоювати і створювати 

інтерактивні дидактичні ігри, орієнтовані на підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу. 

 

2.2. Основні принципи та підходи до розробки авторської 

інтерактивної комп’ютерної програми – «Медична сестра» 

 

Програмне забезпечення комп’ютерних дидактичних ігор засноване на 

принципах творчого моделювання. Комп’ютер виступає в якості засобу 

моделювання об’єктів для освоєння предметного світу; узагальнених 

алгоритмізованих способів дій (які мають достатню вагу та визначають 

особливості поведінки щодо вирішення певної професійної проблеми), 

організації в навчальному змісті особистісної активності студентів. Це може 

здійснюватися у вигляді накопичення інформації стосовно досягнутих 

студентом результатів, статистичного аналізу цих даних для оцінки набутих 

студентами знань. 

Під час розробки освітніх дидактико-виховних комп’ютерних продуктів 

розробники повинні ретельно вибрати певний матеріал. Цей процес включає 

знаходження необхідного матеріалу у певній галузі знань, яка охоплює 

конкретний об’єкт вивчення та виявлення її елементів базової структури, тобто 
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системи. Зазначимо, що студенти повинні бути активним учасником процесу 

навчання. За статистикою, близько 80% лекцій організовано у т.зв. системі: 

«педагог каже – студент слухає». Проте доведено, що люди пам’ятають 20% 

того, що вони почули, 30% того, що було переглянуто, і понад 50% того, що 

вони бачать і чують одночасно. Таким чином, одночасний потужний вплив на 

два важливих органи сприйняття (а саме зір і слух), дозволяє створити якомога 

кращий та потужнійший ефект. Тому студентам необхідно створити сприятливі 

умови для особистісної дослідницької діяльності. Адже для сучасних 

студентських кіл традиційні підручники, методи викладання чи виховного 

впливу давно втратили свою надзвичайну вагу. Їхнє існування та ефективність 

можлива лише при використанні новітніх технологій, постійно комбінуючи та 

маневруючи новими засобами та методами педагогічної діяльності. 

 Це означає, що традиційні джерела інформації стають застарілим 

анахронізмом. Сьогодні навіть діаграми, звичні таблиці та фотографії не 

можуть конкурувати по всіх вищезгаданих параметрах із комп’ютерною 

дидактичною грою. Це створює ситуацію необхідності розвитку різних 

компетенцій студентів, у тому числі соціально-відповідальної культури 

розвитку студентів [25]. 

Розвиток сучасних інформаційних технологій і їхньої більшої доступності 

призводить до більш частого використання комп’ютера в якості гри. 

Комп’ютерна дидактична програма виконує функції перевірки гри, постановки 

завдань і дотримання правил у процесі їх реалізації, а також виставлення 

остаточної або поточної оцінки. Основними завданнями в комп’ютерних іграх 

є:  

• Технологічні – детальна розробка алгоритму роботи пацієнтом тощо. 

• Діагностичні – полягають у вивченні стану й пацієнтів; візуальне 

вивчення умов життєдіяльності та коло спілкування пацієнта у грі з певними 

персонажами тощо. 

• Едукаційні – полягають у навчанні та доведенні до відома гравців щодо 

сутності основних термінологічних понять, які описані у вигляді певних 
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прикладів та живих «кібердій» (наприклад, адиктивна поведінка, а саме 

проміжна адикція – булімія і анорексія – може продемонструватися шляхом 

показу ботів із відповідною фігурою та основними рисами, характерними для 

даного виду поведінки, а у випадку спілкування з ними – ще й їхній стан та 

причини, які до цього привели).  

• Контрольні – завдання полягають у перевірці здобутих та наявних знань 

(тестові завдання після виконаної місії, успішне проходження якої гарантує 

перехід на новий рівень). 

• Ознайомлюючі – полягають у знайомстві гравця з сутністю 

медсестринської діяльності, що можливо апробувати шляхом показу 

відеороликів. 

• Логічні – на основі показу основних проблем та готових варіантів 

їхнього вирішення, вибір найбільш сприйнятливої стратегії вирішення 

проблеми, контролю ефективності та здійснення відповідної модифікації. 

• Комбіновані – найбільш сприйнятливі завдання, оскільки поєднують у 

собі традиційні та інноваційні методи.  

• Посередницькі – виконання місій спільно з іншими віртуальними 

фахівцями (наприклад, місія у психлікарні, де медичну сестру по закладу 

водить психіатр та показує всі синдроми та психопатологічні стани клієнтів). 

Процес створення та апробації комп’ютерних ігор навчально-виховного 

характеру включає в себе інклюзію таких знакових систем, які дають 

можливість відтворювати сутнісні зв’язки авторського задуму як у плані 

візуалізації на екрані, так і поєднанням звукових ефектів та прийомів, із 

максимальною наближеністю до реальності ігрових ситуацій. Повинна бути 

надана можливість щодо вибору різних типів динамічних моделей, які дають 

змогу змінити, перетворити і побудувати об’єкт дослідження у певній місії (це і 

предметні, і візуалізовані, особистісно-характерні моделі), що передбачає 

визначення та опис тих завдань, які забезпечуватимуть засвоєння предмета 

шляхом моделювання. Тобто, це повинні бути проблемні завдання, щоб надати 

студентам необхідний ігровий інструментарій для виконання завдань та 
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забезпечити цей інструментарій необхідними методами, способами та широтою 

дій у межах визначеного напрямку сценарію.  

Головною ж особливістю розробки таких комп’ютерних ігор повинен 

стати принцип руху та досягнення нових і творчих висот. Глибина і складність 

проблем, які покладені в основу проходження сюжету комп’ютерної 

дидактичної гри, можуть і мають бути розмаїтими: від самих простих, які 

адресовані першокурсникам та нефахівцям до більш важчих та глибших для 

спеціалістів, магістрів. Суттєвою особливістю комп’ютерних дидактичних ігор 

виступає змога використовувати гру студентами з різним рівнем досягнень та 

успішності, а також їхнього загального розвитку та компетенцій. Ефективність 

такого процесу навчання підвищується, коли студенти-гравці самостійно 

виробляють технологію роботи з віртуальним пацієнтом, а не отримують їх у 

готовому вигляді. Операційний процес може проводитися у двох основних 

напрямках: вибору готових сценаріїв гри по певній технології, або ж їхня 

авторська модифікація та реструктуризація.  

Використання на семінарах комп’ютерних ігор у вивченні фахових 

дисциплін полегшує роботу самого педагога, оскільки комп’ютерна програма 

повинна обов’язково включати у себе функцію контролю над діями студентів. 

Наприклад, використовуючи в грі розділ «Конфліктологія», бажано 

використовувати конфліктні ситуації, здійснюючи, тим самим, діагностику, 

власне роботу в запропонованих варіантах і спостереженні за результатами. 

Отже, використання дидактичних комп’ютерних ігор є важливим у плані 

формування професійних умінь та навичок, формування соціальної 

відповідальності майбутніх МС. Велика кількість ігрових алгоритмів у вигляді 

різних завдань створює ситуацію зацікавленості, дослідницького фону та 

мотиваційного поля. До них ми віднесемо внутрішню настроюваність 

особистості на навчання, усвідомлення суспільної значущості професійної 

діяльності МС і з послідовним її переростанням у внутрішню потребу у її 

реалізації. Важливо, щоб ці вимоги і це спеціально створюване смислове 

наповнення у студентському середовищі було не чимось нав’язане зовні – а 
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були також передбачені механізми для повсюдного прояву творчості, 

ініціативності та об’єктивної оцінки продемонстрованих результатів. Тому 

нами були саме інтерактивні технології у комп’ютерній дидактичній грі, де 

студент, в умовах запрограмованих систем дій, має поле вибору для обрання 

того чи іншого виду поведінки та можливості моніторингу настання наслідків 

обраних варіантів дій. 

При створенні дидактичної комп’ютерної гри до уваги були взяті такі 

важливі операції: вивчення сфери професійної діяльності МС; розробка 

сценарію гри; проектування алгоритму програми; розробка програми; 

тестування програми [82].  

У своїй педагогічній практиці викладач може розробити невеликі ігрові 

інтерактивні елементи з окремих тем занять або навчальних модулів, що 

дозволять майбутнім медичним сестрам апробувати себе в ролі фахівця будь-

якого закладу; відтворити професійну ситуацію та миттєво дізнатися результат. 

Існуюче прикладне програмне забезпечення дозволяє самостійно освоювати і 

створювати комп’ютерні дидактичні ігри, орієнтовані на формування 

соціально-відповідальної поведінки майбутніх медичних сестер. Прикладом 

такої гри є розроблений та впроваджений нами у навчально-виховний процес 

підготовки майбутніх медичних сестер проект комп’ютерної гри (додатки Д та 

Е). 

Мета цієї програми мета полягає у демонстрації можливості апробації 

альтернативних шляхів становлення особистості майбутнього фахівця у бік 

соціально-відповідальної поведінки шляхом залученості інтерактивних 

комп’ютерних програм у навчально-виховний процес. У програмі 

демонструється професійна діяльність МС у вигляді певних місій, процес 

проходження та результати яких гравець може досконало вивчити та 

проаналізувати, а у реальному житті уникнути тих помилок, які були допущені 

у віртуальному світі. тим самим глибше усвідомити відповідальність за свої дії.   

Наприклад, головний герой, ідучи по віртуальному місті бачить, як біля 

церкви з протягнутою рукою сидить жебрак; підійшовши поближче, можна 
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послухати його історію, і опісля комп’ютер запропонує типи клієнтів, одним з 

яких і є цей жебрак; напрями роботи соціальних і медичних служб, які 

необхідно залучити і які студенту теж необхідно обрати і побачити: вірний 

вибір чи ні. Або ж, проводячи комунікацію з членами неблагополучної сім’ї, 

надати гравцю вибір прийняття того чи іншого рішення по відношенню до 

кожного із її членів, що призведе до певного результату. Цінність такого 

методу полягає у тому, що окрім рекреативної функції, реалізується і 

навчально-виховна, де гравець бачить реальні результати своєї діяльності, а 

проходження до наступних рівнів гри можливе тільки через вибір соціально-

відповідальних сценаріїв поведінки у грі.  

Крім того, комп’ютерна гра, окрім відомих недоліків, здатна активізувати 

логічне та просторове мислення студентів; швидкість їхньої реакції, уваги 

тощо, і саме головне, на мотивацію і пропагування їхньої майбутньої 

професійної діяльності. 

Слід констатувати, що реалізація даного методу у навчально-виховному 

процесі вищого навчального закладу будь-яких дисциплін характеризується 

наявністю безліч проблем. Так, існує проблема сприйняття на методичному та 

практичному рівні комп’ютерної гри, як методу навчання та виховання 

педагогічним колективом; відсутній механізм програмування навчальних ігор, а 

також системи віртуального контролю та оцінювання тощо. 

Ввaжaємо, що пiдготовкa нaвчaльної гри є бaгaтостyпiнчaстою 

процедyрою i зaлежить вiд низки сyб’єктивних тa об’єктивних чинникiв.  

З метою полегшення процесy констрyювaння моделi дидaктичної гри тa 

нaдaння їй гнyчкостi використовyють модyльний принцип, який склaдaється з 

послiдовних блокiв тa оперaцiй, якi в них входять; кожний блок 

хaрaктеризyється своїми зaвдaннями, цiлями тa резyльтaтaми. Пiдготовчa 

оперaцiя – це однорiднa, логiчно зyмовленa чaстинa блокy, якa спрямовaнa нa 

досягнення вiдповiдних дaномy блокy зaвдaнь, цiлей тa резyльтaтiв.  

Бyдь-якa оперaцiя блокy пов’язaнa з прогнозyвaнням. Iгровi дiї yчaсникiв 

неминyче призведyть до змiн в iгрових ситyaцiях (склaдний комплекс реaкцiй 
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грaвцiв). Томy грa повиннa aнaлiзyвaтися педaгогом з рiзних позицiй, щоб 

дiяльнiсть стyдентiв не стaлa непередбaченою тa некеровaною. Чим бiльше 

iгрових вaрiaнтiв, тим бiльш iдеaльною бyде модель. Рaзом з тим знижyється 

ймовiрнiсть допyщення помилок сaмим виклaдaчем [24]. 

Отже, yся пiдготовчa дiяльнiсть повиннa бyдyвaтися нa прогностичних 

зaходaх. Прогнозyвaння при пiдготовцi дидактичної комп’ютерної гри нaдaє 

виклaдaчy можливiсть знaйти проблемнy ситyaцiю, провести бaгaтовaрiaнтний 

aнaлiз ходy тa резyльтaтiв рольових дiй стyдентiв; виявити ймовiрнi типовi 

помилки; визнaчити серiю прийомiв, якi спрямовaнi нa стaбiлiзaцiю 

психологiчного режимy зaняття.  

При створеннi дидaктичної комп’ютерної гри вaжливо виокремити 

нaстyпнi оперaцiї:  

1. Вибiр теми тa дiaгностикa вихiдної ситyaцiї. Темою може бyти 

прaктично бyдь-якiй роздiл нaвчaльного кyрсy сестриської справи;  

2. Формyвaння цiлей тa зaвдaнь. Цiлi i зaвдaння формyються не тiльки з 

yрaхyвaнням теми, aле i вихiдної ситyaцiї. В однiй ситyaцiї, aле з 

рiзномaнiтними цiлями можнa по-рiзномy побyдyвaти грy. Для цього потрiбно 

вiдповiдним чином розстaвити aкценти тa сформyвaти цiлi нa кожномy етaпi чи 

оперaцiї.  

3. Визнaчення стрyктyри. Стрyктyрa визнaчaється з yрaхyвaнням цiлей, 

зaвдaнь, теми, склaдy yчaсникiв.  

4. Дiaгностикa iгрових якостей yчaсникiв комп’ютерної нaвчaльної гри. 

Проведення зaнять з використaнням комп’ютерних iгор бyде ефективнiшим, 

якщо дiї виклaдaчa звертaтимyться не до aбстрaктного стyдентa, a до 

конкретної людини.  

5. Дiaгностикa об’єктивних обстaвин. У дaномy випaдкy розглядaється 

питaння про те, де, як, коли, при яких yмовaх i з якими предметaми бyде 

проходити нaвчaльнa грa, тобто оцiнюються її зовнiшнi aтрибyти.  

При пiдготовцi до нaвчaльного зaняття з використaнням комп’ютерних 

дидaктичних iгор слiд дотримyвaтися тaких методичних вимог: комп’ютернa 
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грa повиннa бyти логiчним продовженням тa зaвершенням конкретної 

теоретичної теми (роздiлy) нaвчaльної дисциплiни, прaктичним доповненням до 

теми (роздiлy) чи зaвершенням вивчення дисциплiни в цiломy; мaксимaльнa 

нaближенiсть до реaльних нaвчaльних вимог; створення aтмосфери пошyкy тa 

невимyшеностi; ретельнa пiдготовкa нaвчaльно-методичної докyментaцiї; чiтко 

сформyльовaнi зaвдaння, yмови тa прaвилa гри; нaявнiсть необхiдного 

облaднaння. Професійно-спрямовані дидактичні комп’ютернi iгри дозволяють 

пiдвищити мотивaцiю нaвчaння, нaдaти зaняттю бiльш емоцiйного фонy, що 

сприяє прийняттю нестaндaртних рiшень щодо розв’язyвaння професійних 

проблем, a рaзом з цим i дозволяють пiдвищити рiвень зaсвоєних знaнь через 

розвиток y стyдентiв пошyково-творчого мислення.  

Перспективи подaльших дослiджень полягaють y розробцi проблеми 

формyвaння вмiнь сaмостiйної роботи y мaйбyтнiх медичних сестер зaсобaми 

комп’ютерних iгрових форм. 

 

2.3. Організація констатувального етапу дослідження  

 

Зупинимося на характеристиці технічних моментів організації та 

висвітлимо основні етапи нашого практичного дослідження на 

констатувальному етапі. Основною експериментальною базою дослідження на 

констатувальному та формувальному етапах став медичний коледж. До 

проведення констатувального етапу експериментального дослідження нами 

було долучено 81 студентів. У дослідженні була апробована шкала «Соціальна 

відповідальність» з опитувальника СМИЛ, що є однієї з модифікацій MMPI, в 

якій, всього, включено 32 питання, сутність яких зводиться до того, що 

припускаються відповіді «вірно – невірно» [69]. Респондентам запропоновано 

44 твердження, що стосуються різних сторін життя і ставлення до нього. 

Ступінь своєї згоди чи незгоди з наведеними твердженнями вони оцінювали за 

6-бальною шкалою за допомогою методики Дембо-Рубінштейн [62].  
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У процесі дослідження, ми мали змогу здійснити оцінку реальної та 

ідеальної соціальної відповідальності студентів. Від опитуваного вимагалося 

чітко вказати на вертикальному відрізку (10 см) місце, яке він займає за 

реальною та ідеальною соціальною відповідальністю. Для статистичної 

обробки даних застосовувався критерій Х-квадрата (X2). Відбір 

випробовуваних у вибіркову сукупність був здійснений методом гніздової 

вибірки [22]. Вона передбачає відбір в якості одиниць дослідження не окремих 

респондентів, а студентських груп [16] з наступним суцільним опитуванням у 

відібраних групах. Характеристика різних методик здійснювалась у 

попередньому розділі. 

Отримані дані оброблялися за допомогою методу математичної 

статистики: визначався непараметричний критерій U Манна-Уїтні. 

Зупинимося на аналізі отриманих результатів дослідження. 

1. За опитувальником Кеттела ми досліджували значення фактора G 

(Додаток В), спрямований на виявлення внутрішніх детермінант особистості 

щодо моральних норм, ступеня усвідомлення та прийняття їх людиною, а також 

виявляє усвідомленість прийнятих рішень, завзятість у досягненні мети, 

відповідальність, обов’язковість, прагнення дотримуватися встановлених 

правил і діяти у відповідності з усіма ціннісними орієнтаціями. 

За отриманими даними виявляється динаміка середніх показників: рівень 

відповідальності підвищується з 8,7 стенів у першокурсників до 9,6 стенів у 

випускників. Так як показники є наближеними до 10, це говорить про те, що з 

переходом на новий етап розвитку зростає усвідомлення прийнятих рішень, 

завзятість у досягненні мети, обов’язковість, ділова спрямованість, розумність, 

відповідальність, стабільність, врівноваженість, зростає прагнення 

дотримуватися ціннісних орієнтирів. 

2. Результати проведення опитувальника УСК Дж. Роттера [79] 

(Додаток А) показали, що середні значення загальної інтернальності наступні: 

першокурсники – 24 бали, випускникки –  44 бали, що свідчить про те, що 

випускники медичного коледжу мають схильність покладати відповідальність 
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більше власним діям та вчинкам, ніж зовнішнім обставинам (тобто, 

екстернальності), ніж респонденти-першокурсники, які пояснюють свої успіхи і 

невдачі через вплив незалежних від людини чинників. 

Порівняння отриманих даних інтернальності щодо галузі досягнень з 

інтернальністю невдач продемонструвало, що першокурсники схильні 

приписувати досягненні успіхи у навчанні своїм здібностям та бажанням 

взаємодіяти у соціумі – 9,8 балів, інтернальність щодо невдач є доволі меншою 

(5,55 балів), а у випускників – 10,7 та 9,8 відповідно. Це означає, що невдачі 

дані категорії студентів схильні приписувати зовнішньому фактору (наприклад, 

долі), але аж ніяк власній суб’єктивній діяльності. До зовнішніх обставин самі 

студенти часто відносять ситуації невизначеності, відсутності мотиваційного 

поля для діяльності тощо. У причинах майбутні МС вказали розчарування у 

обраній професії, а також безлічі зовнішніх причин за результати діяльності 

(несправедливості, соціальною ситуацією в країні, бажанням реалізуватися у 

інших сферах тощо). Показники інтернальності в галузі міжособистісних 

відносин знаходяться у всіх студентських групах майже на однаковому рівні 

(2,4 – 3,5 балів). Інтернальність у сфері здоров’я є високою у всіх. Опитані 

респонденти вважають себе відповідальними за власне здоров’я, а також 

здоров’я оточуючих і майбутніх пацієнтів.  

3. Результати дослідження за методикою «Здатність до 

самоуправління» (РСУ) Н.М. Пейсахова [19], [48] (Додаток Б). 

Всі результати за даною методикою розподілялися за певними шкалами. 

Шкали дозволяють розглянути ступінь усвідомленості та підготовленості 

людини до різних ситуацій, а також готовність контролювати себе і управляти 

собою (1. Аналіз суперечностей (орієнтування в ситуації). 2. Прогнозування. 

3. Цілепокладання. 4. Планування. 5. Критерії оцінки якості. 6. Прийняття 

рішення. 7. Самоконтроль. 8. Корекція). За отриманими результатами 

показники всіх шкал мають високі значення. Це пов’язано з тим, що чим 

старше респонденти, тим відповідальніші вони стають більш орієнтованими в 

різноманітних життєвих ситуаціях, вміють  чітко та послідовно планувати свою 
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діяльність, у них досить розвинений рівень самоконтролю, вони самі здатні 

виправляти свої помилки  

4. За допомогою тесту К. Томаса «Опис поведінки в конфліктній 

ситуації» (Додаток Д), нами виявлялися стратегії поведінки в конфліктній 

ситуації: у всіх студентів розповсюджені такі форми вирішення конфліктних 

ситуацій, як компроміс і співробітництво. Але частіше таких стратегій 

дотримуються студенти старших курсів, адже студентський вік є завершальним 

етапом переходу від юності до дорослості, коли переважають вже зважені і 

розумні рішення. 

5. Вісбаденський опитувальник Н. Пезешкіана [47] (Додаток Е);  

Проводилась оцінка вираженості таких характерологічних та 

особистісних якостей: пунктуальність; чесність; старанність/діяльність; 

обов’язковість, точність, сумлінність; справедливість; терпіння. Результати 

дослідження показали, що в учасників обстеження найбільш яскраво 

проявляються такі якості особистості: обов’язковість, точність, сумлінність і 

терпіння. Що необхідно в професії медичної сестри.  

6. Опитувальник діагностики особистісного симптомокомплексу 

відповідальності (ОДЛСО) Л.І. Дементія спрямований на вимірювання 

вираженості усіх трьох компонентів відповідальності, а саме: когнітивного, 

емоційного і поведінкового. Встановлена все та ж тенденція до загального 

зростання результатів. А саме з кожним переходом на новий курс, тобто на 

новий рівень розвитку у студентства все більш розвиваються дані компоненти.  

7. Завдяки шкалі «Соціальна відповідальність» з опитувальника 

СМИЛ, що є однієї з модифікацій MMPI, в якій, всього, включено 32 питання і 

сутність яких зводиться до того, що припускаються відповіді «вірно – невірно», 

нами був визначений цікавий феномен. У першо- та старшокурсників 

намітилася тенденція у різкому спаді активності та посилення невпевненості у 

власних діях. Це можна пояснити, по відношенню до першокурсників, 

наявністю нової обстановки, інтеграційними процесами у студентське 
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середовище, а по відношенню до випускників – невизначеністю та 

невпевненістю у завтрашньому дні (таких студентів 8 з 13-ти). 

Таким чином аналіз та інтерпретація результатів дослідження на 

констатувальному етапі дала підстави для констатації того факту, що з 

переходом на новий етап розвитку (від першого до випускного курсів) 

особистість стає більш соціально-відповідальною.  

 

2.4. Організація та проведення формувального етапу 

експериментального дослідження та його результати 

 

У процесі дослідження висунуто припущення, що в процесі виконання 

завдань в авторській комп’ютерній грі «Медична сестра» рівень соціальної 

відповідальності студентів підвищується. Щоб перевірити цю гіпотезу, 

проведено формувальний етап експериментального дослідження та чітко 

встановити, чи є відмінності в рівнях названих вище компонентів соціальної 

відповідальності студентів до і після впровадження у навчально-виховний 

процес комп’ютерної гри. У формувальному етапі експериментального 

дослідження нами було задіяні студенти першого курсу загальною кількість 15 

осіб. Зробилено відповідні зрізи щодо сформованості всіх компонентів 

соціальної відповідальності на початку формувального етапу експерименту а 

також у кінці його проведення. 

Кожному студенту була вручена комп’ютерна дидактична гра «Медична 

сестра» на диску у вигляді файлу autorun.inf, який застосовується у 

віртуальному середовищі для автоматичного запуску програми на носії 

інформації. Окрім того, на диску був розміщений файл README, який містив 

усю необхідну покрокову інформацію про порядок інсталяції. Фактично, 

установка даної програми була автоматичною. Крім того, студентам були 

надані роздруківки щодо опису самої гри, її анотації та загального сценарію. На 

протязі кожного дня, згідно плану, студент повинен був пройти певний ігровий 

мінімум гри, що полягав у виконанні окремих місій та переходів на інший 
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рівень. Щоправда самі студенти мали право коригувати даний план на свій 

розсуд. Проте студентам надавалася можливість і не грати в дану комп’ютерну 

гру, надаючи можливість вибору користування традиційними засобами 

навчання та виховання, в даному випадку, підручника «Соціальна 

конфліктологія» та необхідного забезпечення у електронній системі MOODLE. 

Проте такою можливістю – а саме використання комп’ютерної гри, 

скористалися усі 15 осіб групи. Тут же ж проходило й оцінювання виконаної 

діяльності. Зазначимо, для кожного студента воно здійснювалося 

індивідуально. Це було здійснено таким чином, що у комп’ютерній грі, 

наприкінці виконання місії, існував певний тест, з виконанням якого студенту 

відкривалося ключове слово, яке у кожному примірнику гри було різним і 

появлялося воно у випадковому порядку. Наприклад, після проходження місії 

«Соціалізація і я» гравцю потрібно було пройти тест із 5-ти питань. Зазначимо, 

що і питання з’являються студентам у випадковому порядку та по своїй 

сутності різняться. Після цього, студентові відкривалося ключове слово (у базі 

даних їх 30 і з певним смисловим значенням – наприклад «Медична сестра», 

«професія», «хвороба» тощо) і вірогідність однакових ключових слів у 

контрольній групі з 15-ти чоловік дорівнювала 1%. Це допомагало визначити, 

хто насправді здійснював гру, а хто «запозичив» ключове слово в іншого 

гравця. Ми свідомо цього не говорили, зазначивши тільки, що кожний студент 

після тесту повинен зберегти ключове слово для оцінювання. Саме оцінювання 

базується на рівні проходження гравцем місії, прийнятих рішень, часу та 

порядку виконаних завдань (алгоритму дій соціального педагога), і саме 

головне, кількість спроб на виконання підсумкового тесту (питання як відкриті, 

так і закриті). Спеціальним скріптом дані заходи зчитувалися, реєструвалися і 

аналізувалися та опісля тесту видавалися спеціальним вищевказаним ключовим 

словом: 10 слів відповідали оцінці 5, 10 слів оцінці 4 і 10 слів оцінці 3. Якщо 

гравець грав на оцінку 2, то комп’ютер пропонував пройти місію ще раз. 

Відзначимо, що студенти до такої практики поставилися досить позитивно та з 

певним ентузіазмом.  
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 Згідно з опитувальником діагностики особистісного симптомокомплексу 

відповідальності (ОДЛСО) Л.І. Дементія, який спрямовується на вимірювання 

вираженості трьох складників соціальної відповідальності, а саме: 

когнітивного, емоційного і поведінкового. В цій місії потрібно було пройти 

квести і з персонажами, вислухати кожного із віртуальних пацієнтів.  Під час 

оцінювання бралася до уваги просторова розміщеність головного героя, чи він 

до кінця дослуховував розповіді персонажів і чи брав участь у квестах. Крім 

того, у даній місії були застосовані різноманітні комбіновані завдання – 

наприклад, по дорозі до клієнта, потрібно було оминути розлючену собаку, не 

завдавши її ніякої шкоди, а під час входу медичної сестри в будівлю з’являлося 

поле із питанням та введенням спеціального ключа (питання стосувалися 

досліджуваної теми), і лише тоді можна було пройти на необхідну локацію. 

Наступна місія – професійна діяльність «віртуальної медичної сестри». 

Зазначимо, що суто спеціалізації у фахівця не було – як правило, у різних місіях 

медична сестра здійснювала роботу у всіх сферах професійної діяльності: 

освіта, вирішення сімейних проблем, менеджмент сестринської діяльності, 

соціально-правовий захист, професійне навчання, історичні пошуки тощо. У цій 

місії, яка складається із комплексу певних завдань нами діагностувалися такі 

особистісні та професійні риси майбутнього фахівця, як цілепокладання, 

планування, орієнтування в ситуації, прогнозування, прийняття рішення, 

самоконтроль тощо. Ці компоненти, на даному етапі, в основному, ми виділили 

через базовані риси соціально-відповідальної поведінки особистості, які 

запропонував в опитувальнику РСУ («Здатність до самоуправління») Н.М. 

Пейсахова. 

Загалом, студенти себе продемонстрували у даних місіях (у різний час) 

доволі в загальній тенденцій. На початковому етапі, коли вони познайомилися 

із такими видами завдань спостерігалася висока частота відвідування гри з 

короткими відрізками часу. Цьому є багато пояснень – спершу студенти не 

мали відповідних вмінь до виконання поставлених на них завдань, і після 

отриманих вказівок виходили з гри з метою пошуку пояснення та найбільш 
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оптимального алгоритму дій. На пізніх етапах ці навички вже були, тому і 

частота «входу-виходу» з ігор була мінімальною. 

Варто відзначити й існування т.зв. «відкритих» завдань у грі, мета яких 

сконструювати та реалізувати у грі відповідний сценарій-технологію 

професійної діяльності МС. Завдяки цьому, нами визначалася у студентів їхня 

здатність до наполегливості, здатності до більш змістовного орієнтування в 

різноманітних життєвих ситуаціях, умінь чітко та послідовно планувати свою 

діяльність. Наприклад, у циклі місій «Я маю це знати», головний герой повинен 

вивчити, а також по бажанню виконати місії персоналізованих 

психопатологічних станів, девіацій, адикцій, тенденцій тощо.  

Даний експеримент відбувався у період, коли студенти вивчали 

навчальну дисципліну «Конфліктологія», і сама програма була проникнута 

відповідним методичним забезпеченням по кожній темі цієї дисципліни. Крім 

діагностики та головне, формування соціальної відповідальності за допомогою 

комп’ютерної дидактичної гри, переслідувалася і дидактична ціль по навчанні 

окремим предметам через їхнє програвання. 

Окремо ми оцінювали сформованість соціальної відповідальності згідно 

методик «Вісбаденський опитувальник» Н. Пезешкіана [47] (Додаток Е) та за 

методикою «Здатність до самоуправління» (РСУ) Н.М. Пейсахова. В 

основному, діагностувалися такі характерологічні та особистісні якості, що є 

властивими соціальній відповідальності: аналіз суперечностей (орієнтування в 

ситуації); прогнозування; цілепокладання; планування; прийняття рішення; 

самоконтроль; корекція; пунктуальність; чесність; старанність/діяльність; 

справедливість; вірність; терпіння; активність.  

Як правило, вище перелічені компоненти соціальної відповідальності, 

після пройденої гри діагностувались, і компоненти соціальної відповідальності 

(інтернальність в області ділових (виробничих) відносин, інтернальність у 

сфері міжособистісних відносин, інтернальність у сфері досягнень, а також 

активність, усвідомлюваність покладених обов’язків тощо) збільшували своє 

значення у середньому майже на 25 %.   
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Відповідно до результатів проведеного практичного дослідження, ми 

виявили, що по відношенню до всіх груп опитуваних необхідна цілеспрямована 

діяльність, в ході якої можливо подолати наступні проблеми в існуючій 

професійній підготовці майбутніх медичних сестер: 

1) низький рівень готовності студентів до застосування отриманих 

професійних знань, умінь та навичок у майбутній професійній діяльності; 

2) ізольованість професійної підготовки майбутніх фахівців від сучасних 

потреб суспільства і запитів потенційних роботодавців; 

3) низька професійна мотивація у студентів, обумовлена відсутністю у 

них бачення ролі своєї майбутньої професії в суспільстві; 

4) відсутність у процесі професійної підготовки тимчасових методів, які 

формують громадянську, соціально-відповідальну поведінку майбутніх 

фахівців в суспільстві та бажанням до здійснення впливу новітніх технологій 

навчання і виховання; 

5) низький ступінь володіння студентами аналізом оточуючого світу як 

простору майбутньої професійної самореалізації. 

Перелік цих труднощів дозволив сформулювати нам етапи діяльності,  що 

могли би бути спрямовані на підвищення якості професійної підготовки 

майбутнього фахівця сестринської справи у медичних коледжах: 

- попередня робота з викладачами медичних коледжів щодо проектування 

в змісті навчальних предметів професійних знань, які можна використовувати 

для рішення актуальних проблем у професійному співтоваристві; 

- розробка новітніх інформаційних технологій, зокрема комп’ютерних 

дидактичних ігор та кіберпросвітництво викладачів і студентів; 

- навчання студентів основам професійного проектування. 

Результати експериментального дослідження показали, що при 

новітньому підході у раціональній організації навчально-виховного процесу та 

створенні атмосфери доброзичливості та поваги до особистості кожного 

студента, ретельному відборі навчального матеріалу і виборі методів та форм 
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роботи зі студентами ми можемо домогтися зміни рівня сформованості 

соціальної відповідальності у студентів. 

Таким чином, експериментальна робота підтвердила гіпотезу про 

недостатньо стійкі та внутрішньо-суперечливі  ціннісні орієнтації, неповне  

усвідомлення вимог до майбутньої  професії та власних особистісних якостей,  

відсутністю мотивації до професійно-особистісного вдосконалення,  

спроможність виявлених нами інформаційних, соціокультурних та 

педагогічних умов успішності розвитку соціальної відповідальності у студентів 

– майбутніх медичних сестер. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. У процесі дослідження практичних аспектів організації 

діяльності, ми дійшли до усвідомлення того, що розвиток соціальної 

відповідальності студентства, поряд із створенням відповідних педагогічних 

умов (введення спецкурсів щодо формування компетенцій; супроводу активної 

роботи студентства; створення єдиного соціокультурного простору у 

внутрішній життєдіяльності медичного коледжу задля найповнішого залучення 

майбутніх медичних сестер до соціально-значимої діяльності; методик 

організації різноманітних ділових ігор, мета яких спрямована на ефективне 

вирішення навчальних та професійних завдань; методик проектної 

направленості студентства, що спрямовані на вирішення навчальних, 

соціальних, професійних та моральних проблем тощо) можливий і при 

використанні прихованого потенціалу комп’ютерних дидактичних ігор та 

новітніх технологій. 

2. Результати проведеного констатувального етапу 

експериментального дослідження підтвердили висунуту гіпотезу про те, що 

соціальна відповідальність особистості притаманна такій соціальній групі як 

студентство, хоча рівень її низький, проте вона й має свої особливості. По-
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перше, вона носить нестійкий характер і залежить від ситуації, по-друге, 

проявляється в перевазі відповідати тільки за свої вчинки і не бажанні брати 

відповідальність за інших людей. Дослідження також показало, що показники 

соціальної зрілості, а отже, усвідомлення соціальної відповідальності, у 

першокурсників недостатньо розвинені. Випускники ж в більшою мірою 

усвідомлюють відповідальність перед оточуючими людьми і собою, 

відчуваючи при цьому повагу до себе як до людини. Загалом, серед соціально 

значущих якостей, студентська молодь особливо виділяє таку якість, як 

соціальна відповідальність особистості, розуміючи, що соціальна 

відповідальність – це відповідальність перед суспільством, пов’язана з 

виконанням соціальних ролей і статусів, з дотриманням соціальних норм. 

3. Встановлено що соціальна відповідальність займає вагоме місце 

в системі цінностей і життєвих орієнтацій даної соціальної групи. У студентів 

складається система як професійних, так і соціальних цінностей. Однією з 

переважаючою для них стає соціальна відповідальність, яка служить для 

студентів підставою для розвитку власної самосвідомості, що сприяє 

становленню майбутнього фахівця медичної галузі та позитивного відношення 

до майбутньої професії. 

4. Ефективність процесу формування та розвитку соціальної 

відповідальності у студентів – майбутніх медичних сестер зросте при 

дотриманні ряду соціально-педагогічних умов, а саме: використання 

загальнокультурних компетенцій для формування духовно-морального 

потенціалу студентів; організація процесу спілкування у навчально-виховній 

роботі відповідно до етичних норм поведінки;  створення єдиного 

соціокультурного середовища внутрішньої життєдіяльності медичного коледжу 

для залучення студентів у соціально значиму діяльність. При цьому, головною 

тезою є той факт, що під час організації навчального на соціокультурного 

процесу студентства необхідне створення умов для розвитку соціальної 

відповідальності, що стає реальним при оптимальній організації навчальної та 

позааудиторної роботи, орієнтованої на активну діяльність студентів з 
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використанням сучасних інформаційних технологій. Спрямованість саме 

новітніх освітніх технологій на розвиток загальнокультурних компетенцій 

студентів – майбутніх соціальних педагогів допомагає їм у вирішенні 

світоглядних, пізнавальних, моральних та інших проблем. Ми дійшли до 

розуміння того, що новітні технології не повинні орієнтуватися суто на 

когнітивний компонент, а на якісну зміну особистості студента, шляхом 

дозвіллєвої, виховної та активізаційної характеристик, що дозволяє виховати 

фахівця соціально-відповідальним. Організація процесу спілкування у 

навчально-виховній роботі відповідно до етичних норм поведінки допомагає 

становленню фахівця, формує відповідальне ставлення до виконання своїх 

виробничих обов’язків, сприяє вихованню людини, яка у своїй професійній 

діяльності керується високими моральними нормами поведінки. Зазначимо, що 

створення єдиного соціокультурного середовища внутрішньої життєдіяльності 

у медичному коледжі для залучення студентства у соціально-значиму 

діяльність стимулює активність студентів у моральному, соціальному і 

творчому відношенні, допомагає студентам не тільки усвідомити своє місце в 

загальній справі, а загалом до руху вперед, переймаючись розумінням 

особистої відповідальності за загальний успіх. 

5. Результати організації та проведення формувального етапу 

дослідження підтвердили початкові припущення щодо ролі сучасних 

інтерактивних методів формування соціальної відповідальності особистості, 

зокрема, і комп’ютерних ігор. Це створює перспективи подальшого 

дослідження у даному напрямку та можливих шляхів апробації запропонованої 

практики. 

Завдяки проведеному експериментальному дослідженні було суттєво 

вдосконалено показники соціальної відповідальності студенті – майбутніх 

медичних сестер. 

  

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз філософської, соціологічної, психологічної та педагогічної 

літератури дозволив нам визначити сутність і структуру соціальної 

відповідальності студентів. Встановлено, що соціальна відповідальність є 

інтегральним міждисциплінарним поняттям, яке по-різному трактується 

фахівцями різних наук. Визначити поняття «соціальна відповідальність» за 

допомогою однієї дефініції складно. Суспільство і особистість, впродовж 

століть, у своєму розвитку знаходяться в діалектичній єдності і взаємодіють 

через опосередковану діяльність людини, основою якої є взаємна 

відповідальність. Інтегруючись один з одним, вони утворюють нове в 

змістовному і структурному плані поняття «соціальна відповідальність», яка 

може проявлятися на різних рівнях: рівні особистості (мікрорівень), соціальної 

групи (мезорівень), конкретного суспільства (макрорівень), людства в цілому 

(мегарівень). Уточнено визначення поняття «соціальна відповідальність», яке 

розглядається як інтегративна якість особистості, що визначає поведінку 

особистості студента на основі усвідомленості і прийняття соціальних норм і 
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цінностей, здатності оцінювати наслідки та результати власних дій. Проведена 

психолого-педагогічна характеристика та типологія соціальної відповідальності 

особистості доводить існуючий складний і багатоплановий характер даного 

феномену. Можна виділити індивідуальну, групову, громадянську соціальну 

відповідальність. В особи соціально-відповідальна поведінка закладається як 

результат зовнішніх впливів, які до висуває сучасна освіта, соціум, найближче 

мікросередовище тощо. Усвідомлені людиною, останні перетворюються у 

механізм внутрішньої основи мотиваційної поведінки його соціальної 

відповідальності, де регулюючим фактором якої служить совість. Формування 

особистості відбувається шляхом виховання у неї стійкого почуття соціальної 

відповідальності, яка стає її якістю. Сама відповідальність будується на основі 

методологічного аналізу проблем співвідношення свободи і необхідності, 

взаємовідносин особистості і суспільства і як історично обумовлене суспільне 

явище. Соціальна відповідальність виконує різноманітні функції: ціннісно-

орієнтаційну (орієнтує в нормах, цінностях, традиціях даного суспільства), 

нормативно-регулюючу (висловлює моральні відносини, комплекс моральних 

вимог і способів регуляції поведінки в даному співтоваристві) і перетворюючу 

(сприяє перетворенню наявних знань у переконання, систему поглядів на світ і 

своє місце в цьому світі). Таким чином, соціальну відповідальність можна 

характеризувати з різних позицій, як: зовнішню, внутрішню, індивідуальну або 

колективну залежно від суб’єкта відповідальних дій. 

2. У контексті проведеного дослідження нами розроблено модель 

формування соціальної відповідальності майбутніх медичних сестер, яка 

складається з концептуальної (мета, завдання, принципи, критерії, умови), 

змістовної (види, функції, компоненти) і процесуальної (етапи, результати) 

частин. 

3. Ефективність процесу формування та розвитку соціальної 

відповідальності у студентів – майбутніх медичних сестер зросте при 

дотриманні ряду соціально-педагогічних умов, а саме: використання 

загальнокультурних компетенцій для формування духовно-морального 
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потенціалу студентів; організація процесу спілкування у навчально-виховній 

роботі відповідно до етичних норм поведінки; створення єдиного 

соціокультурного середовища внутрішньої життєдіяльності медичного коледжу 

для залучення студентів у соціально значиму діяльність. Під час організації 

навчального на соціокультурного процесу необхідне створення умов для 

розвитку соціальної відповідальності, що стає реальним при оптимальній 

організації навчальної та позааудиторної роботи, орієнтованої на активну 

діяльність студентів з використанням сучасних інформаційних технологій. Ми 

дійшли до розуміння того, що новітні технології не повинні орієнтуватися суто 

на когнітивний компонент, а на якісну зміну особистості студента, шляхом 

дозвіллєвої, виховної та активізаційної характеристик, що дозволяє виховати 

фахівця соціально-відповідальним. Організація процесу спілкування у 

навчально-виховній роботі відповідно до етичних норм поведінки допомагає 

становленню фахівця, формує відповідальне ставлення до виконання своїх 

виробничих обов’язків, сприяє вихованню людини, яка у своїй професійній 

діяльності керується високими моральними нормами поведінки. Зазначимо, що 

створення єдиного соціокультурного середовища внутрішньої життєдіяльності 

у медичному коледжі для залучення студентства у соціально-значиму 

діяльність – стимулює активність студентів у моральному, соціальному і 

творчому відношенні, допомагає студентам не тільки усвідомити своє місце в 

загальній справі, а загалом – руху вперед, переймаючись розумінням особистої 

відповідальності за загальний успіх.  

4. Результати організації та проведення формувального етапу 

дослідження підтвердили початкові припущення щодо ролі сучасних 

інтерактивних методів формування соціальної відповідальності особистості,  

зокрема, комп’ютерних ігор. Це створює перспективи подальшого дослідження 

у даному напрямку та можливих шляхів апробації запропонованої практики. 

Завдяки проведеному експериментальному дослідженні було суттєво 

вдосконалено показники соціальної відповідальності студентів.  
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Дослідження може бути продовжено в наступних напрямках: визначення 

змісту підготовки адміністративного та професорсько-викладацького складу 

ВНЗ до процесу формування соціальної відповідальності студентів – майбутніх 

фахівців медичної галузі; розробка новітніх комп’ютерних програм та методик, 

що сприяють профілактиці безвідповідальної поведінки майбутніх фахівців; 

заходів, спрямованих на протидію зниження активності студентів та 

вироблення і нормативного закріплення вимог соціальної відповідальності в 

професійних стандартах діяльності медичних сестер. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Інтерпретація шкал УСК. 

1. Шкала загальної інтернальності УСК.  

Високий показник за шкалою загальної інтернальності (34-44) відповідає 

високому рівню суб’єктивного контролю над будь-якими значущими 

ситуаціями. Люди з таким показником вважають, що більшість подій в їх житті 

було результатом їх власних дій, що вони можуть керувати ними і, отже, 

відчувають свою власну відповідальність за ці події і за те, як складається їхнє 

життя в цілому. Низький показник (22-27) за шкалою Іо відповідає низькому 

рівню суб’єктивного контролю. Такі учасники випробування не бачать зв’язку 

між своїми діями і значущими для них подіями їхнього життя, не вважають 

себе здатними контролювати їх розвиток і вважає, що більшість з них є 
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результатом випадку або дії інших людей. Середній результат (28-33) свідчить 

про середній ступінь інтернальності. 

2. Шкала інтернальності в галузі досягнень. Максимальний бал – 12. 

Високі показники за цією шкалою відповідають високому рівню суб’єктивного 

контролю над емоційно позитивними подіями і ситуаціями. Такі люди 

вважають, що вони добилися всього хорошого, що було і є в їх житті, і що вони 

здатні з успіхом переслідувати свої цілі в майбутньому. Низькі показники за 

шкалою Ід свідчать про те, що людина приписує свої успіхи, досягнення і 

радості зовнішнім обставинам, везінню, щасливій долі або допомоги інших 

людей. 

3. Шкала інтернальності в області невдач. Максимальний бал – 12. Високі 

показники за цією шкалою говорять про розвинене почуття суб’єктивного 

контролю по відношенню до негативних подій і ситуацій, що проявляється у 

схильності звинувачувати самого себе у різних невдачах, неприємності та 

страждання. Низькі показники Ін свідчать про те, що випробуваний схильний 

приписувати відповідальність за подібні події іншим людям або вважати їх 

результатом невезіння. 

4. Шкала інтернальності в області сімейних відносин. Максимальний бал 

– 10. Високі показники означають, що людина вважає себе відповідальною за 

події сімейного життя. Низький показник вказує на те, що суб’єкт вважає не 

себе, а своїх партнерів, батьків або дітей причиною значущих ситуацій, що 

виникають у його родині. 

5. Шкала інтернальності у сфері виробничих відносин. Максимальний 

показник – 8. Високий показник свідчить про те, що людина вважає свої дії 

важливим фактором в організації власної професійної діяльності, а також у 

створених відносин в колективі, у своєму просуванні і т.д. Низький Іп вказує на 

те, що випробуваний більш схильний надавати значення зовнішнім 

обставинам – керівництву, товаришам по роботі, везінню-невдачі. 

6. Шкала інтернальності в міжособистісних відносин. Максимальний бал 

– 4. Високий показник свідчить про те, що людина вважає себе в змозі 
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контролювати свої неформальні відносини з іншими людьми, викликати до 

себе повагу і симпатію тощо. Низький показник, навпаки, вказує на те, що він 

не вважає себе здатним активно формувати своє коло спілкування, і схильний 

вважати свої відносини результатом дії своїх партнерів. 

7. Шкала інтернальності в сфері здоров’я. Шкала інтернальності стосовно 

здоров’я та хвороби (З). Найвищий бал – 4. Високий показник З свідчить про те, 

що особа вважає себе багато в чому відповідальною за своє здоров’я: якщо вона 

хвора, то звинувачує в цьому самого себе і вважає, що одужання багато в чому 

залежить від його дій. Людина з низьким З вважає здоров’я і хворобу 

результатом випадку і сподівається на те, що одужання прийде в результаті дій 

інших людей, перш за все лікарів. 
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Додаток Б 

Інтерпретація шкал РСУ (методика Пейсахова) 

Містить 8 шкал, що дозволяють розглянути ступінь підготовленості 

людини до різних ситуацій, а також готовність контролювати себе і керувати 

собою в них. 

Всього в опитувальнику 48 тверджень, тобто по 6 на кожну шкалу. Отже, 

0-1 бал характеризувався як низький результат, 2-3 нижче середнього, 4 – 

середній показник, 5 – вище середнього, 6 – високий показник. 

1. Аналіз суперечностей (орієнтування в ситуації) – розумовий процес, 

результатом якого є S – на модель ситуації, сформована на основі відповідей на 

запитання: чим дана ситуація відрізняється від попередніх, який реальний стан 

речей? 

2. Прогнозування – розумовий процес результатом якого є модель – 

прогноз (спроба заглянути в майбутнє, передбачити хід подій і дій в разі 

можливого втручання в ситуацію, або невтручання) 

3. Цілепокладання – розумовий процес, результатом якого є формування 

моделі бажаного або належного. В основі лежить прогнозування. (Приміряючи 

можливі результати, людина вирішує чого хоче більше). 

4. Планування – розумовий процес, результатом якого є модель засобів 

досягнення мети і послідовності їхнього застосування. (Стратегічні, тактичні, 

оперативні.) 

5. Критерії оцінки якості – розумовий процес, результатом якого є 

показники, що дозволяють стверджувати відповідність засобів поставленій 

меті. (Має пряме відношення до системи цінностей студентів). 

6. Прийняття рішення – перехід від плану до дії, самонаказ до початку дії.  

7. Самоконтроль, збір інформації про те, як іде виконання плану 

відповідно до бажаної мети в реальному спілкуванні, поведінці, діяльності.  

Корекція зміни реальних дій, поведінки, спілкування, переживань на основі 

результатів самоконтролю. 
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Додаток В 

Тест Кеттела 

Фактор G спрямований на виявлення внутрішнього ставлення особистості 

до моральних норм, рівнем прийняття їх людиною, зокрема, на виявлення 

соціальної відповідальності особистості [66]. 

Висока оцінка (10) – усвідомленість прийнятих рішень, наполегливість у 

досягненні мети, відповідальність, обов’язковість, прагнення дотримуватися 

встановлених правил, а також діяти у відповідності з усіма ціннісними 

орієнтаціями. Середня оцінка (6-9) – середні дані. Низька оцінка (3-5) – 

схильність до непостійності, схильність до впливу з боку випадків, прагнення 

не пов’язувати себе правилами, бажання ізолюватися від впливу колективу. 
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Додаток Д 

Тест К. Томаса «Опис поведінки в конфліктній ситуації» 

5 стратегій поведінки в конфліктній ситуації: 

1. Суперництво 

2. Пристосування 

3. Уникнення 

4. Компроміс 

5. Співробітництво 
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Додаток Е 

Вісбаденський опитувальник Н. Пезешкіана 

Складається з 27 шкал, спрямованих на виявлення різних якостей 

особистості. Кожне твердження оцінюється за шкалою: 1 – ніколи, 2 – рідко, 3 –

часто, 4 – майже завжди. Таким чином, оцінюється вираженість 

характерологічних та особистісних якостей студентства з можливістю 

порівнювати результат на протязі усього навчання (12 – максимальна, 3 – 

мінімальна). 

1.Пунктуальність;  

2.Чесність;  

3.Активність/діяльність;  

4.Обов’язковість, точність, сумлінність; 

5.Справедливість; 

6.Вірність;  

7.Терпіння. 
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Додаток Г 

СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТУДЕНТА 
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