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КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ ТА СТАН ПРОБЛЕМИ У ПРАКТИЦІ РОБОТИ ЗВО АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Анотація. Виявлення рівня вихованості студентів дає змогу оцінити ефективність застосування форм та 
методів педагогічної взаємодії з метою можливості його подальшого корегування; дієвість певних технологій 
навчання допоможе з’ясувати відхилення у моральному розвитку особистості, визначити недоліки, а також 
знайти нові шляхи формування цієї якості особистості. Метою дослідження є визначення стану сформова-
ності моральної культури студентської молоді ЗВО аграрного профілю. Основними методами дослідження 
були анкетування і опитування. Результати даного дослідження свідчать про те, що у студентів перших курсів 
інституту ще не сформовані уявлення про масштабність міжособистісних зв’язків їхньої майбутньої діяль-
ності, від яких буде залежати основний відсоток успіху у виконуваній ними роботі. Адже тісний зв’язок про-
фесійних якостей майбутнього фахівця й моралі випливає безпосередньо із самої суті економічної діяльності.

Ключові слова: вихованість; рівень; критерій; мотив.

Вступ. Щоб визначити результативність вихов-
ної роботи із забезпечення ефективного формуван-
ня моральної культури особистості студента, слід 
мати чітке уявлення про виміри у рівнях вихованості 
студентів, у їхній свідомості та поведінці. Виявлен-
ня рівня вихованості студентів дасть змогу оцінити 
ефективність застосування форм та методів педаго-
гічної взаємодії; дієвість певних технологій навчання 
допоможе з’ясувати відхилення у моральному розви-
тку особистості, визначити недоліки, а також знайти 
нові шляхи формування цієї якості особистості. У 
цьому полягає актуальність нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
психолого-педагогічній літературі є чимало мето-
дик і програм діагностики моральної вихованості. 
За спрямованістю, способом і місцем застосування 
критерії сформованості моральної культури умовно 
можна поділити на дві групи: 1) такі, що пов’язані з 
проявом результатів у зовнішній формі – у суджен-
нях, оцінках, учинках, діях особистості; 2) такі, що 
пов’язані з явищами внутрішнього світу особистості  
- мотивами, установками, переконаннями, орієнтаці-
ями.

Так, у науковій літературі можна зустріти реко-
мендації щодо використання критеріїв і показників 
вихованості у ставленні особистості до суспільства, 
діяльності, окремих людей (Денищик, 2014), мораль-
ну культуру як активну життєву позицію розглядає 
К.Байша (Байша, 2000), вивченням моральної вихо-
ваності за різними критеріями на різних рівнях: на 
рівні розвитку моральних почуттів, стосунків, стій-
ких мотивів і спрямованості особистості, на рівні 
світогляду (Бондаревська, 2001), окремими аспек-
тами морального виховання займалися І.Грязнов, 
В.Діуліна (Грязнов, 2004, Діуліна, 2002), методоло-
гічні засади формування базової культури особис-
тості досліджені в працях В. Костіва (Костів, 2004). 

Моральні якості формуються на основі й у зв’язку 
з іншими особистісними утвореннями, що розкрива-
ють ставлення людини до суспільства, праці, гуман-
не ставлення до людей і принципово вимогливе до 
себе. Вступаючи у взаємодію, вони породжують нові 
властивості – вихованість особистості. 

Тому метою нашого дослідження є визначення 
стану сформованості моральної культури студент-
ської молоді ЗВО аграрного профілю. Методи дослі-
дження: опитування, анкетування, бесіда, обгово-

рення, зміст яких полягав у визначенні рівнів сфор-
мованості моральної культури студентської молоді.

Виклад основного матеріалу. Вихованість – це 
властивість особистості, що є сукупністю достатньо 
сформованих соціально значущих якостей, які вияв-
ляються у ставленні людини до природи, суспільства, 
до людей, до себе, до продуктів людської діяльності.

У вихованні виявляються, з одного боку, моральні 
вимоги суспільства, які відображаються у моральній 
свідомості особистості, в нормах, принципах, ідеа-
лах, а з іншого – засвоєні кожною людиною принци-
пи, які спрямовують, регулюють і контролюють її дії 
та вчинки.

Для визначення рівня вихованості розробляють 
відповідні критерії, що виступають у ролі мірила, 
норми. Критерій є найвищим, ідеальним рівнем яви-
ща, що вивчається. Зіставляючи наявний рівень ви-
хованості з нормою, можна спостерігати динаміку 
формування тієї чи іншої якості особистості.

Моральна вихованість включає: обізнаність та 
усвідомлення людиною моральних норм, правил, до-
тримання їх у поведінці.

Моральна культура особистості як якісна харак-
теристика морального розвитку розкриває ставлення 
людини до суспільства, оточення, до себе, до продук-
тів людської діяльності.

У процесі самоконтролю, саморегуляції та діяль-
ності моральні норми закріплюються і стають якос-
тями особистості, що характеризують її моральну 
вихованість.

Виділяючи провідну ознаку рівнів вихованості – 
діяльність, що, змінюючись, існує на всіх рівнях, ми 
в змозі не лише прослідкувати зміни й розвиток пев-
ної якості, але і порівняти ці зміни на кожному сту-
пені у співвідношенні з другою ознакою – знаннями. 

Так, гіпотетично передбачуваний низький рівень 
характеризується наявністю неповних або фрагмен-
тарних знань та епізодичним виконанням моральних 
обов’язків, пов’язаних із зовнішнім контролем та 
вимогами. Поведінка носить пристосовницький ха-
рактер. Такий рівень може характеризуватись як рі-
вень «роздвоєння моралі», знання моральних норм і 
принципів носить формальний характер і по суті не 
втілюється в діяльності. Діяльність має характер, що 
суперечить прийнятим у суспільстві моральним ви-
могам.

Другий – середній – рівень, характеризується 
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повними чи неповними моральним знаннями й ви-
конанням переважно таких моральних обов’язків, 
які не залежать від зовнішнього контролю. Однак 
моральна діяльність ще не набула достатньо систе-
матичного характеру: у випадку конфліктних, про-
блемних ситуацій можливе невиконання моральних 
обов’язків. У зв’язку з цим даний рівень можна на-
звати «ситуативним» (Бурдейна, 2005).

Третій – високий – рівень моральної вихованості 
характеризується певними моральними знаннями і 
систематичною моральною діяльністю щодо реаліза-
ції їх на практиці, що дає можливість характеризува-
ти даний рівень як рівень «єдності моралі», єдності 
слова і діла.

Перевага певних ознак дозволяє характеризувати 
рівень вихованості особистості.

На основі описаних критеріїв і рівнів сформова-
ності моральної культури особистості ми спробуємо 
визначити оптимальні шляхи її розвитку та реаліза-
ції у діяльності студентської молоді ЗВО аграрного 
профілю.

У дослідно-експериментальній роботі ми праг-
нули визначити рівень розуміння та усвідомлення 
таких моральних якостей, як відповідальність, спра-
ведливість, толерантність, почуття людської гіднос-
ті, чесність.

У нинішніх умовах, коли свобода особистості є 
одним із показників демократичності, почуття від-
повідальності, справедливості, толерантності є важ-
ливими якостями. Проте студенти усвідомлюють це 
неповною мірою. Тому необхідна цілеспрямована 
робота в цьому напрямі на основному та завершаль-
ному етапах навчання у ЗВО.

Одним із визначальних показників рівня сформо-
ваності моральної культури особистості є мотиви по-
ведінки. З цією метою ми дали можливість студентам 
пояснити, чому вони обрали професію, пов’язану з 
аграрним спрямуванням. 

В поточному навчальному році нами проведене 
дослідження в ЗВО аграрного профілю України з 
метою визначення показників мотивації вибору мо-
лоддю майбутнього фаху. В опитування приймали 
участь 83 студента. Аналіз результатів показав, що 
здійснення життєво важливого вибору студенти ро-
блять, виходячи з платоспроможності родини (неве-
лика оплата за навчання 36,5%), спирались на думку 
інших (наприклад, настанови батьків, рекоменда-
ції друзів – 23,1%), щоб забезпечити своє майбутнє 
(12,5%), бажання стати хорошим фахівцем (9,6%), 
продовжити навчання, щоб бути чимось зайнятим 
(8,6%), щоб реалізувати свої здібності в майбутньо-
му (5,8%), продовжити сімейну справу (3,8%).

Зміни в переоцінці цінностей, що відбуваються 
в суспільстві, віддзеркалюються не лише в поглядах 
та стосунках студентської молоді, але й у поведінці. 
У ситуаціях вибору виявляється альтернатива дій. А 
це залежить від того, які цінності сформовані в осо-
бистості.

Для діагностики ціннісних орієнтацій студентів 
ми використовували методику М.Рокича, де вибра-
ли: 1) матеріально забезпечене життя (відсутність 
матеріальних ускладнень); 2) пізнання (можливість 
розширення своєї освіти, світогляду, загальної куль-
тури, інтелектуальний розвиток); 3) свобода (само-
стійність, незалежність у судженнях та вчинках); 4) 
щастя інших (добробут, розвиток та вдосконалення 
інших людей, усього народу, людства в цілому); 5) 
вихованість (хороші манери); 6) старанність (ретель-
ність, дисциплінованість); 7) незалежність (здатність 
діяти самостійно, рішуче); 8) толерантність (до по-
глядів та думок інших, уміння пробачати іншим їхні 

помилки та хибні погляди); 9) чесність (щирість, 
правдивість); 10) чуйність (турбота, піклування).

Дослідження показали, що найважливішими в 
життєвій позиції студенти вважають такі цінності: 
матеріально забезпечене життя (відсутність матері-
альних ускладнень 19,4%); незалежність (здатність 
діяти самостійно, рішуче 14,8%); чесність (12,4%); 
пізнання (можливість розширення своєї освіти, сві-
тогляду, загальної культури, інтелектуальний розви-
ток 10,7%) свобода (самостійність, незалежність у 
судженнях та вчинках 10,2%); щастя інших (добро-
бут, розвиток та вдосконалення інших людей, усього 
народу, людства в цілому 9,1%); вихованість (7,1%); 
старанність (6,8%); толерантність (4,8%); чуйність 
(2,6%).

Така орієнтація свідчить про недооцінку виховної 
роботи з молоддю, зниження інтересів до суспільно 
корисної діяльності, різке падіння престижу інтелек-
туальної праці. Разом з тим, очевидним є той факт, 
що сучасна молодь прагне незалежності і свободи 
дій, що є дуже значимим фактором у вирі сучасних 
подій в Україні.

Анкетування, проведене з метою виявлення рівня 
розуміння студентами таких моральних понять, як 
відповідальність, справедливість, порядність, миро-
любність, людяність, дало можливість проаналізува-
ти знання студентів про моральні норми.

Результаті опитування має наступні показни-
ки: лише 35,2% респондентів правильно розуміють 
поняття відповідальності, 0,8% не дали відповіді 
і 64% не пояснили правильно. Категорію «відпові-
дальність» студенти найчастіше характеризують як 
«обов’язки за свої вчинки», «відповідальність за свої 
вчинки» або «усвідомлення наслідків своїх вчинків».

Окремі відповіді характеризують відповідаль-
ність як «добровільне і совісне ставлення до справи 
чи людини», або пояснюють дане поняття виконан-
ням обов’язків, які мають перед певними особами. 
Виявлення відповідальності студентство відзначає в 
основному у своїх вчинках, іноді в суспільно корис-
ній праці, і зовсім рідко – у навчанні.

Опитана молодь зовсім не пов’язує відповідаль-
ність із суспільно-політичними інституціями. Жоден 
з опитуваних не бачить зв’язку між відповідальністю, 
активністю, творчістю, ініціативою. Лише в окремих 
відповідях студенти пов’язують відповідальність із 
справедливістю, совістю, порядністю. У молоді да-
ної вікової групи практично відсутня систематич-
ність у самовихованні відповідальності.

Студенти, опинившись у суперечності між іде-
альним уявленням і практикою реального буття, 
пасують перед труднощами, виявляють недостатню 
моральну стійкість, переконуються в тому, що жити 
треба тільки для себе, навіть не демонструючи зо-
внішню активність. Стає домінуючим тип із зниже-
ним почуттям відповідальності. А це негативно відо-
бражається на формуванні повноцінної особистості 
і, зокрема, на формуванні її моральної культури.

Проведений нами аналіз знань про моральну ка-
тегорію «обов’язок» свідчить, що 18% із числа опи-
таних лише частково охарактеризували це поняття. 
Більшість із них ототожнюють «обов’язок» із понят-
тям «обіцянками», які давали іншим особам, «спра-
вами, які потрібно виконати», що вказує на низький 
рівень знань про дані моральні норми.

Розкриття поняття «совість» викликало у студен-
тів найбільше труднощів. Найчастіше цю категорію 
молодь характеризувала як «непотрібна в сучасно-
му житті риса характеру», «почуття провини» або 
ж «здатність усвідомлювати свою вину». Розуміють 
суть поняття «совість» лише 0,4% опитаних, не розу-
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міють 81%, а 18% респондентів зовсім не дали від-
повіді. Це свідчить про несформованість такого вну-
трішнього регулятора поведінки людини, як совість.

Розуміння поняття «власної гідності» нами було 
піддане спеціальному дослідженню. Більшість сту-
дентів ототожнює його із самоповагою. Розкрили 
суть цього поняття 17,8% опитаних («самоповага, 

самоцінність, розуміння не лише своїх прав, але й 
обов’язків та відповідальності щодо оточуючого сві-
ту»), частково розкрили − 82%, не пояснили зовсім 
– 0,2% респондентів. Для більш широкого розкриття 
розуміння суті моральної категорії «гідність» ми по-
ставили студентам запитання «Що означає поважати 
гідність людини?» (див.табл.1).

Таблиця 1
Що означає поважати гідність людини

№ Що означає поважати гідність 
людини?

І курс II курс III курс Разом
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть

1. Поважати її особистість 28 37% 27 36% 21 28% 76
2. Бути ввічливим, тактовним 6 17% 17 48% 12 34% 35
3. 3 повагою ставитись до прав інших, не 

зазіхати на них 24 29% 29 35% 31 37% 84
4. Приходити на допомогу іншим 4 15% 12 44% 11 41% 27
5. Шанобливо ставитись до інтересів, та 

поглядів інших 18 32% 19 34% 19 34% 56

6. Уміти вислухати, дати можливість 
висловитись іншому 6 26% 8 35% 9 39% 23

7. Самокритичність 2 17% 4 33% 6 50% 12
8. Турбуватись про свій фізичний розвиток 19 36% 18 34% 16 30% 53
9. Важко відповісти 15 38% 16 40% 9 23% 40

Усього 122 150 134 406

Основними ознаками та виявленням поваги до 
людини, її гідності є визнання гідності іншої осо-
бистості, забезпечення рівності її прав, задоволення 
потреб, інтересів, надання свободи вибору. Виявлен-
ня цих ознак у поведінці людини свідчать про її ви-
сококультурний, гуманний рівень взаємин з іншими 
людьми. Але ми нерідко спостерігаємо, як людині 
важко розв’язувати конфліктні ситуації, сперечатись 
без образ, доводити свою правоту з гідністю, посту-
патися з доброї волі. Воно виражається в прагненні 
досягти взаємного порозуміння й узгодження різно-
манітних інтересів і точок зору без застосування тис-
ку, переважно методами роз’яснення та переконання.

Як показало проведене нами опитування, біль-
шість студентської молоді не дала відповіді на це 
поняття – 56%, ще частина респондентів (36%) ото-
тожнює поняття толерантності з «вихованістю» або 
ж «ввічливістю». Правильно розуміють поняття «то-
лерантність» 8,3% респондентів – це «стриманість 
своїх емоцій», «сприйняття думки інших». 

Правильно з’ясовують суть моральної категорії 
«справедливість» лише 13% опитаної молоді, 36% 
респондентів не дали ніякої відповіді, а ще 51% по-
яснили неправильно. Найчастіше поняття «справед-
ливість» трактувалось як «вчинки по совісті», «чесне 
ставлення» або ж ототожнювалося з поняттям моралі.

У результаті аналізу проведеного нами опитуван-
ня з’ясувалось, що посередньо розуміють поняття 
«чесність» 47% опитаних студентів. Для них чес-
ність − це «риса характеру, за якої людина говорить 
правду», або ж − це «говорити те, що думаєш»; 53% 
респонденті не відповіли на це питання.

Суть моральної категорії «добро» правильно ро-
зуміють лише 26% опитаних студентів («милосер-
дя, допомога та любов до ближнього», «вчинки, що 
приносять користь іншим», «соціально позитивна, 
корисна діяльність»). 65% студентів дали неправиль-
ну відповідь, наприклад, «всі наші хороші вчинки», 
що дає підстави стверджувати про однобічність, ви-
явлення егоїстичної спрямованості при висвітленні 
даного питання та спрямованість категорії «добро» 
лише на самого себе.

64% опитаної нами студентської молоді правиль-
но розуміє суть поняття «порядність» і пояснює його 

як «скромність, вміння гарно себе подати», «ставлен-
ня до оточення як до себе.

Під час дослідження ми зробили спробу прове-
дення студентами самооцінки власних моральних 
якостей.

Результати опитування відображені у таблиці са-
мооцінки якостей, виділених студентами, де катего-
рія 1 − студенти 1-го курсу; 2 − студенти 3-го курсу; 
3 − загальна кількість відповідей з тієї чи іншої озна-
ки та їх процентне вираження від загальної кількості 
відповідей (див. табл. 2).

Як видно з таблиці, домінуючого значення для 
студентів-першокурсників набувають такі особистіс-
ні якості, як порядність (95,9%)  обов’язок (89,8%), 
совість, відповідальність (75,5%), працелюбність 
(68,8%). Разом з тим ці якості набувають подвійного 
змісту, тобто можуть бути названі не лише професій-
ними, але й моральними. 

Разом із тим слід відмітити, що такі важливі мо-
ральні якості особистості, як здатність до толерант-
ності, доброта, не займають належного становища 
серед обов’язкових рис, притаманних сучасній мо-
лоді.

У плані нашого дослідження студентам було за-
пропоновано дати самооцінку власних моральних 
якостей стосовно поведінки, діяльності, навчання, 
інших людей, природи. Чесними себе вважають 85% 
опитаних, порядними - 95%, справедливими - 71%. 
Дані показники свідчать про достатній рівень само-
критичного ставлення студентів до своїх моральних 
якостей. Що ж стосується самооцінки моральних 
якостей (доброта, справедливість, гідність, совість, 
відповідальність), то виникають сумніви щодо їх 
об’єктивності, тому що більшість студентів, як по-
казало проведене дослідження, не розуміють суті 
даних понять.

Проведене дослідження свідчить, що переважна 
більшість молодих людей має лише уявлення про 
окремі моральні категорії.

З огляду на ці проблеми, у процесі проведеного 
нами дослідження студентам було запропоновано 
назвати причини, що гальмують розвиток моральної 
культури молоді. Серед таких причин найчастіше сту-
денти вказували на «економічну та моральну» кризи 

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». 2019.  ВИПУСК 1 (44)

25



Таблиця 2.
Шкала самооцінки моральних якостей

№
п/п Якості

Кількість студентів, що назвали ту 
чи іншу якість

Відношення від загальної 
кількості (%)

1
(n=28)

2
(n=21) ∑═49 1 2 3

1 Відповідальність 16 21 37 43,2 56,7 75,5
2 Обов’язок 22 20 44 50 49,5 89,8
3 Працелюбність 19 15 34 39,6 44,1 69,4
4 Чесність 26 16 42 54,1 38 85,7
5 Рішучість 16 9 25 64 36 51
6 Справедливість 15 20 35 42,8 57,1 71,4
7 Порядність 28 19 47 42,8 58 95,9
8 Незалежність 6 14 20 30 69,4 40,8
9 Організаторські

здібності 17 12 29 58,6 41,4 59,2
10 Толерантність 9 6 15 60 39,8 30,6
11 Совість 24 13 37 64,8 35 75,5
12 Доброта 11 18 19 57,8 42,2 38,8

в суспільстві, що накладають природний відбиток на 
моральну поведінку та культуру молоді. У такій не-
стабільній ситуації моральна культура студентства 
формується переважно під дією «засобів масової ін-
формації», «оточуючого середовища», «негативного 
впливу факторів субкультури». Досить часто серед 
причин низької моральної культури студенти нази-
вали «відсутність бажання самих людей розвивати 
свою моральну культуру», «непотрібність моральної 
культури», «бідність духовного світу», «байдужість 
до людей», «егоїзм: заради власного збагачення люди 
здатні на все». В багатьох анкетах були названі такі 
соціальні негаразди, як «зловживання молоддю ал-
когольними напоями та наркотичними речовинами», 
що сприяє, у свою чергу, не лише кризі моральної 
культури, але й загалом деградації підростаючого по-
коління. Важливо відмітити, що подібне досліджен-
ня проводилося нами більше 10 років тому. Змінився 
час, молодь, однак проблеми залишилися ті ж самі. І 
причини здебільшого повторюються. 

Моральна поведінка характеризується тим, що дії 
людини визначаються свідомим вибором тих чи ін-
ших вчинків. Поведінка буде моральною, якщо осо-

бистість зважує, продумує свої дії, чинить із знанням 
справи, вибираючи єдино можливий, правильний 
шлях розв’язуваної нею проблеми. Упевненій по-
ведінці відповідають стійкі внутрішні переконання 
особистості.

Моральна спрямованість людини розкривається 
не в окремих її вчинках, а в загальній діяльності, яка 
оцінюється, насамперед, через здатність особистості 
активно виявляти свою життєву позицію.

За що і проти чого виступає людина, що вона при-
ймає, що відхиляє, стає зрозумілим для оточення з її 
висловлювань, моральна цінність яких буде безпере-
чною, якщо її слова не суперечать учинкам. 

Аналіз проведеного нами дослідження дозволяє 
зробити наступні висновки: у студентів перших кур-
сів вишів не в повній мірі сформовані уявлення про 
масштабність міжособистісних зв’язків їхньої май-
бутньої діяльності, від яких буде залежати основний 
відсоток успіху у виконуваній ними роботі. Молодь 
не ототожнює свої професійні якості з моральними. 
І в цьому полягає основна проблема виховання май-
бутніх фахівців.
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КРИТЕРИИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАНОСТИ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ И СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ВУЗОВ АГРАРНОГО 

ПРОФИЛЯ

Аннотация. Выявление уровня воспитанности студентов позволяет оценить эффективность примене-
ния форм и методов педагогического взаимодействия с целью возможности их дальнейшей корректировки; 
действенность определенных технологий обучения поможет выяснить отклонения в нравственном развитии 
личности, определить недостатки, а также найти новые пути формирования этого качества личности. Целью 
исследования является определение состояния сформированности нравственной культуры студенческой мо-
лодежи вузов аграрного профиля. Основными методами исследования были анкетирование и опрос. Резуль-
таты данного исследования свидетельствуют о том, что у студентов первых курсов института еще не сформи-
рованы представления о масштабности межличностных связей их будущей деятельности, от которых будет 
зависеть основной процент успеха в выполняемой ими работе. Ведь тесная связь профессиональных качеств 
будущего специалиста и его морали вытекает непосредственно из самой сути экономической деятельности.
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CRITERIA AND LEVELS OF FORMATION OF THE MORAL CULTURE OF STUDENT YOUTH AND 
THE CONDITION OF THE PROBLEM IN THE PRACTICE OF THE WORK OF THE UNIVERSITIES 

OF AGRICULTURAL PROFILE

Abstract. Identifying the level of education of students makes it possible to assess the effectiveness of the use of 
forms and methods of pedagogical interaction with a view to the possibility of its further adjustment; the effectiveness 
of certain learning technologies will help to identify abnormalities in the moral development of personality, identify 
deficiencies, as well as find new ways of forming this personality quality. To determine the effectiveness of educational 
work to ensure the effective formation of the moral culture of the student’s personality, one should have a clear idea 
of the dimensions in the levels of education of students in their consciousness and behavior. This is the relevance of 
our research. Moral qualities are formed on the basis and in connection with other personal entities that reveal the 
attitude of man to society, labour, humane attitude towards people and fundamentally demanding of oneself. Entering 
into interaction, they generate new properties − the cultivation of an individual, his / her moral culture. Therefore, the 
purpose of our study is to determine the state of formation of the moral culture of student youth of the university of 
agricultural profile.The main methods of research were surveys, questionnaires, discussions, discussions, the content 
of which consisted in determining the levels of formation of moral culture of student youth. The results of this study 
indicate that the students of the first year students of the higher educational establishment do not have the formed 
idea of the magnitude of interpersonal connections of their future activities, which depends on the main percentage of 
success in their work.Young people do not identify their professional qualities with moral ones. And this is the main 
problem of educating the future professionals.

Key words: parenting; level; criterion; motive.
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