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Положення еволюційно-когнітивної концепції морального розвитку 
особистості багато в чому співзвучні ідеям морального виховання, 
обґрунтованим видатним українським педагогом В. Сухомлинським [1; 3; 
6]. В.Сухомлинський, зокрема, вказував на фундаментальну роль у 
моральному вихованні дітей їх бажання «бути хорошими», – потреби у 
повазі з боку оточуючих та в самоповазі. На думку Л. Кольберга, ця 
потреба лежить в основі поведінки людей, які перебувають на 
конвенційному рівні моральності. 

Наше звернення до когнітивно-еволюційної концепції морального 
розвитку особистості пояснюється тим, що вона характеризується низкою 
особливостей, які уможливлюють її ефективне застосування у 
формуванні моральної свідомості майбутніх учителів: 

 ґрунтується на діалогічній, суб’єкт-суб’єктній стратегії виховної 
взаємодії, що забезпечує свободу морального самовизначення студентів;  

 відповідає віковим особливостям розвитку студентської молоді, 
якій властивий інтерес до теоретичного аналізу етичних проблем, 
прагнення пізнати глибинну сутність моральних понять і норм;  

 сприяє розвитку професійно важливих якостей майбутніх учителів: 
рефлексії, емпатії, здатності до осмислення моральних ситуацій з позицій 
іншої людини, прогностичних здібностей, критичного мислення;  

 забезпечує не лише інтеріоризацію моральних норм, а й розвиток 
соціоморального мислення, здатності розпізнавати, аналізувати та 
розв’язувати морально-етичні проблеми.  
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