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ТЕМА: 
“ Моральні 

цінності 
сучасного 

студента та 
роль батьків 

у їх 
формуванні ” 



"Шлях до істини саме такий, 
як і шлях від істини.  

Він анітрохи не довший, він 
тільки трохи складніший". 

Фелікс Крівін 

ЕПІГРАФ 



Що таке мораль? 

Мораль –  

одна з форм 
суспільної 
свідомості; 

система поглядів 
та уявлень, норм і 

оцінок, що 
регулюють 

поведінку людей. 



Що таке 

загальнолюдські моральні цінності? 

Загальнолюдські 
моральні цінності 

–  
це суспільний ідеал,  

який приймається людством  

поза часом,  

незалежно від 
національної,  

релігійної приналежності,  

інших факторів суспільного 
життя.   



МОРАЛЬНІ ЦІНОСТІ 

Моральні цінності  

—  

це моральні норми, 
принципи, ідеали, 
які людина вважає 

для себе значущими 
та важливими в 

своєму ставленні до 
інших.  



Моральні 

цінності 

МОРАЛЬНІ ЦІНОСТІ 

вірність 

доброта 

людяність 

милосердя 

працелюбність  

повага 

чуйність 

гідність 



ЦІННОСТІ 

    Якщо цінності –  

це те, що людина 
вважає важливішим 

за все, то головні 
цінності кожної 
людини повинні 

бути такі: 

 сім'я, свобода, 
праця, творчість, 

друзі, 
відповідальність, 

солідарність, 
чесність, 

вихованість.  



Які моральні цінності  

сучасного молодого суспільства? 

 Не даремно говорять, що якщо 
хочеш дізнатися майбутнє 
суспільства, то подивись на 
молоде покоління цього 
суспільства.  

  

Сутність моральних цінностей не 
змінювалася від Конфуція до 
наших часів, їх список лише 
доповнювався, лише відношення 
до них змінювалося та їх 
реалізація в житті. 

 

 Якщо подивитися на нинішній 
моральний стан української 
молоді, то одразу ж видно, що 
мораль серед молоді в занепаді. 



Актуальні проблеми сучасного  

суспільства 



Актуальні проблеми сучасного  

суспільства 



Актуальні проблеми сучасного  

суспільства 



 Сучасна  молодь  не  вважає   
    тата  чи  маму  ідеалом.  

 
За  підрахунками  вчених  

    близько  60 % 
підлітків  піднімають  голос   на 
своїх  батьків,  розмовляють  з   

ними  нецензурними  словами, 
 

  а  десь  біля  8  %   молоді  навіть   
піднімали  руку  на  батьків.  

 
  Ці  факти  свідчать  про  те,  що   

слово  батьків  для  
    сучасної  молоді - ніщо.   

Ні  батько  ні  мати  не  є  для  них   
авторитетом,  а  моральні  цінності   

втратили  своє  значення.  

Актуальні проблеми сучасного 

суспільства 



«Все  гаразд, 
мамо,  документи  в   

будинок  пристарілих  
оформлені. 

Там  вам  буде  добре… 
Спокій,  тиша,   

обслуговування. 
І  ми  не   

набридатимемо.»  

Актуальні проблеми сучасного 

суспільства 

65  %  молодих  людей  думають,   

що  син  вчинив  правильно. 

 

  І  лише  35 %  відреагували  на  вчинок   

чоловіка  негативно.  



  Зараз формується 
тип особистості, 
характерний для 

західного 
суспільства – 

особистості, яка 
насамперед цінує 

себе і вважає, що її 
діяльність, успіх у 

житті залежать 
саме від неї.  

Актуальні проблеми сучасного 

суспільства 



Проте, жодним чином не варто  

малювати картину нинішнього життя 
занадто похмурими фарбами...  



 



   
До чого ми прагнемо  завтра: 
• Гуманізація відносин,                                                                                             

         приорітет загальнолюдських цінностей 

• Зближення інтересів молоді та суспільства  

 при приорітеті перших 

• Забезпечення соціального захисту молоді 

Ми відмовляємося: 

• Від нівелювання особистостя 

•Від авторитаризма 

• Від фіскального характеру відносин 
Для цього НЕ МОЖНА ВІДМОВИТИСЬ: 

•Від  милосерддя 

•Від взаємодопомоги 

•Від  творчості 

•Від участі в загальних справах 

 



ВИСНОВОК 

 Нам потрібно зробити все 
необхідне, щоб молодь 
прийшла до висновку, що 
такі цінності як сім'я, 
праця, творчість, друзі, 
відповідальність, чесність, 
вихованість – 
найголовніші!  

 А моральна свідомість є 
найвищим вираженням 
розвитку людини, відтак, 
коли немає моральної 
свідомості, гуманізму 
кожної окремої людини, то 
й немає її розвитку, 
повного сформування 
особистості з її внутрішнім 
світом. 



 



LOGO     

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


