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Анотація  

Актуальність. Зрілість особистості, її внутрішній світ відіграє суттєву роль 

у формуванні здоров’я. Недарма, за визначенням Всесвітньої організації охорони 

здоров’я, одним із компонентів здоров’я є духовність людини. Проте рівень 

особистісної зрілості дорослої людини не завжди відповідає її віку і може бути 

нижчим.  

Мета. Визначити рівні особистісної зрілості (внутрішнього розвитку) 

студентів гуманітарного університету і встановити особливості їх розподілу 

залежно від статі, терміну навчання, спеціальності, віросповідання та ставлення 

до релігії. 

Матеріал і методи. 207 студентів Київського університету імені Бориса 

Грінченка, середній вік яких становив 19.46 ± 2.12 років. Чоловіків було 105 

(50.7 %), жінок — 102 (49.3 %). Для встановлення рівнів особистісної зрілості 

проведено опитування за Хосе Стивенсом (Jose Stevens). Виділяли таких 5 рівнів: 

«немовля», «малюк», «підліток», «юнак» і «дорослий».  

Результати. У студентів гуманітарного університету, що навчалися за 

спеціальностями «Фізична терапія, ерготерапія» та «Фізична культура і спорт», 

у 62.8% (130/207) випадків встановлені високі рівні, в 32.4 % (67/207) 

випадків — низькі рівні особистісної зрілості. У п’ятої частини студентів 

(19.8 %; 41/207) виявлені комбінації декількох рівнів особистісної зрілості. Це 

вказувало на відсутність цільності уявлень молоді про свій внутрішній світ і 

духовність. Студенти жіночої статі були більш внутрішньо розвинутими, ніж 

чоловічої, про що свідчило статистично значуще переважання у них високих 

рівнів особистісної зрілості — 66.7 %; 68/102 (у чоловіків — 48.6 %; 51/105). 

Уявлення про зрілість особистості у студентів старших курсів (IV-й і V-й курси) 

були більш сформованими, ніж у студентів молодших курсів (I-й і II-й курси). 

Дотримування студентами релігійних традицій, як віруючих, так і невіруючих, 

призводило до формування більш високих рівнів особистісної зрілості в 

порівнянні з тими студентами, які релігійних традицій не дотримувалися.  
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Висновки. Третя частина студентів гуманітарного університету має низький 

рівень особистісної зрілості (внутрішнього розвитку). За рівнем особистісної 

зрілості жінки переважають чоловіків. Студенти, які дотримуються релігійних 

традицій (як віруючі, так і невіруючі), є більш внутрішньо розвинутими, ніж ті, 

які таких традицій не дотримуються. 

Ключові слова: студенти, рівень, особистість, внутрішній розвиток, 

духовність, опитування, Хосе Стивенс. 

 

LEVELS OF PERSONAL MATURITY AMONG THE STUDENTS OF 

HUMANITARIAN UNIVERSITY 
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Nevedomsjka Jevgenija, Tymchyk Olesia, Yatsenko Svitlana,  

Biletska Viktoria, Yasko Liliia 

Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine 

Abstract 

Introduction. Maturity of personality, their inner world plays a substantial role in 

health development. For a reason, following the definition by the World Health 

Organization spirituality is one of human health components. Still, the level of personal 

maturity of an adult does not always comply with their age and can be lower. 

Aim  is to determine the levels of personal maturity (internal development) of the 

humanitarian university students and to identify the peculiarities of their distribution 

depending on gender, duration of studying, specialty, confession of faith, and attitude 

to religion. 

Material and methods. 207 students of Borys Grinchenko Kyiv University, 

average age of the surveyed 19.46 ± 2.12. There were 105 males (50.7%), and 102 

females (49.3%). For determination of the levels of personal maturity the questionnaire 

by Jose Stevens was implemented. There were 5 levels specificated: «baby», «junior», 

«teen», «young man/woman», and «adult». 

Results. Among the humanitarian university students of the specialties «physical 

therapy, ergotherapy» and «physical education and sports», in 62.8% (130/207) cases 

high levels of personal maturity were identified, in 32.4% (67/207) cases there were 

low levels. Among one fifth of the students (19.8%; 41/207) the combinations of 

several levels of personal maturity were identified. It was indicative of the youth’s 

failure to having an integral idea of their inner world and spirituality. The female 

students were more internally developed than the male ones, which was indicative of 

statistically substantial predominance of high levels of personal maturity among them 

— 66.7%; 68/102 (among the males — 48.6%; 51/105). Ideas of personal maturity 

among the senior students (the 4th and 5th years of studies) were more accomplished 

than the ones of the junior students (the 1st and 2nd years of studies). Following religious 

traditions both by the holders of religious beliefs and not, led to development of higher 

levels of personal maturity compared to those students not following religious 

traditions. 

Conclusions. One third of the humanitarian university students have low level of 

personal maturity (internal development). According to the level of personal maturity, 

females prevail over males. The students following religious traditions  (the holders of 
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religious beliefs and not) are more internally developed than those not following such 

traditions. 

 Key words: students, level, personality, internal development, spirituality, 

questionnaire, Jose Stevens. 

 

Вступ. Здоров’я людини є 

багатокомпонентним явищем. Згідно 

визначення Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, одним із 

компонентів здоров’я є душевне 

(духовне) благополуччя [1]. Проте 

стану душевного здоров’я студентів 

приділяється значно менше уваги, ніж 

соматичному здоров’ю. Карабущенко 

Н.Б. зауважує, що у 34.1 % студентів 

із 173 було виявлено відносне 

духовне благополуччя [2]. За даними 

Михалец І.В., 50 % майбутніх 

педагогів професійної підготовки 

мали низькі рівні розвитку духовності 

[3]. Голубєва Г.Н., Голубєв А.І. за 

результатами опитування встановили 

наявність у 60 % студентів 

«духовного виснаження» [4]. 

За кордоном також приділяється 

увага духовності студентів. 

Переважають дослідження, в яких 

вивчається необхідність розуміння 

духовних та релігійних питань при 

наданні пацієнтам / клієнтам 

паліативної медичної та соціальної 

допомоги [5; 6; 7]. При цьому частина 

авторів вважають, що духовність як 

таку треба відокремлювати від 

релігійності [8, 9]. Також треба 

враховувати культурні аспекти 

духовної орієнтації людини [10]. 

Вивчення духовності у студентів за 

шкалою духовного благополуччя 

(spiritual well-being) [11] показало 

наявність у 67 % студентів помірного 

рівня духовності із середнім 

показником 90.65 ± 16.64 балів [12]. 

За даними іншого дослідження, 

середній  (помірний) рівень 

духовного здоров’я був характерний 

74.55 % студентів [13].  

З духовним здоров’ям, з 

духовністю пов’язаний внутрішній 

розвиток людини як особистості. 

Вивчення особистісної зрілості 

молодої людини має принципове 

значення, оскільки це може 

допомогти у збереженні та зміцненні 

їхнього загального здоров’я [14; 15; 

16]. Гіпотезою дослідження було 

ствердження наявності у студентської 

молоді недостатньої особистісної 

зрілості (внутрішнього розвитку), яка 

може залежати від статі, терміну 

навчання, ставлення до релігії тощо.  

Мета дослідження — визначити 

рівні особистісної зрілості 

(внутрішнього розвитку) студентів 

гуманітарного університету і 

встановити особливості їх розподілу 

залежно від статі, терміну навчання, 

спеціальності, віросповідання та 

ставлення до релігії. 

Матеріал і методи 

дослідження. Учасники дослідження. 

Дослідження проведено серед 

студентів I–V курсів Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

Головними критеріями включення в 

дослідження був вік студентів: від 17 

до 24 років включно. Всього 

обстежено 207 студентів. Їх середній 

вік становив (M ± S) 19.46 ± 2,12 

(95 % довірливий інтервал: 19.17‒

19.75) років. Чоловіків було 105 

(50.7 %) , жінок — 102 (49.3 %). На 

першому курсі навчалось 34 (19.8 %), 

на другому — 58 (33.7 %), на 

третьому — 18 (10.5 %), на 
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четвертому — 49 (28.5 %) і на п’ятому 

— 13 (7.6 %) студентів. Переважна 

більшість студентів (72.5 %; 150/207) 

навчалась на Факультеті здоров’я, 

фізичного виховання і спорту за 

спеціальностями «Фізична культура і 

спорт» — 38.6 % (80/207), «Фізична 

терапія, ерготерапія» — 33.8 % 

(70/207).  

У всіх студентів було отримано 

інформовану згоду на участь в 

дослідженні. Протокол дослідження 

був розглянутий та схвалений на 

засіданні комісії з питань етики 

Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

Дослідження повністю відповідало 

принципам Гельсінської декларації 

Всесвітньої медичної асоціації 

«Етичні принципи медичних 

досліджень за участю людини у якості 

об’єкта дослідження». 

Організація (дизайн) 

дослідження. Проведено 

одноцентрове проспективне 

одномоментне вибіркове 

обсерваційне дослідження. Набір 

матеріалу здійснювався опитуванням 

студентів, які дали згоду прийняти 

участь у дослідженні. Опитування 

проводилося у вигляді надання 

відповідей на питання спеціальних 

анкет, однократно, під час 

знаходження студентів в університеті, 

у присутності дослідника, в 

спеціально виділений для цього час. 

Дослідження здійснено у жовтні та 

листопаді 2018 року, тобто в період 

повного входження студентів в 

навчальний процес після канікул або 

вступу до університету.  

Для встановлення рівнів 

особистісної зрілості (внутрішнього 

розвитку) студентів застосовано 

опитування за Хосе Стивенсом (Jose 

Stevens) [17]. Було сформовано 

опитувальник, який передбачав 

надання відповідей на 75 питань. 

Питання групувались по п’ятьох 

шкалах (в одній шкалі — 15 питань), 

кожна з яких відповідала одному із 

рівнів (стадій) особистісної зрілості 

людини: «немовля», «малюк», 

«підліток», «юнак» і «дорослий». 

Рівнем особистісної зрілості вважався 

той, за яким було набрано найбільшу 

кількість балів (позитивній відповіді 

на питання відповідав 1 бал). Рівень 

вважався сформованим, коли за його 

шкалою було набрано 9 і більше 

балів. Якщо жоден із рівнів не 

набирав такої кількості балів, то 

особистісна зрілість вважалася 

недиференційованою. У випадках 

одночасного формування декількох 

рівнів особистісної зрілості (однакові 

суми балів за декількома шкалами) 

робився висновок про їх комбінацію. 

Обстеження також включало 

надання відповідей на наступні 2 

питання: 

1) «Чи сповідуєте ви яку-небудь 

релігію?» (варіанти відповіді: не 

дотримуюсь жодної релігії; 

православне християнство; 

католицьке християнство; 

протестантське християнство; іслам; 

іудаїзм; буддизм; індуїзм; інші релігії 

або школи внутрішнього розвитку); 

2) «Ваше ставлення до релігії та 

дотримання релігійних традицій» 

(варіанти відповіді: мене це не 

цікавить; ставлюсь з повагою, але 

традицій не дотримуюсь; не є 

віруючою людиною, але деяких 

традицій дотримуюсь нерегулярно; не 

є  віруючою людиною, але традицій 

дотримуюсь регулярно; віруючий, але 

традицій не дотримуюсь; віруючий, 
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традицій дотримуюсь нерегулярно; 

віруючий, традицій дотримуюсь 

регулярно). 

Обстеження студентів та 

наступна робота передбачали 

знеособлення одержаних матеріалів.  

Основним результатом 

дослідження було встановлення 

рівнів особистісної зрілості студентів 

та їх розподіл залежно від різних 

біосоціальних параметрів, 

передбачених експериментом (стать, 

термін навчання, спеціальність за 

навчанням, віросповідання, ставлення 

до релігії). 

Статистичний аналіз. Розмір 

вибірки попередньо не 

розраховували. Статистична 

характеристика вибірки надана 

шляхом знаходження середнього 

арифметичного (М) та його 

стандартного відхилення (S). Для 

оцінки розсіювання значень навколо 

центральної точки використано 

довірливий інтервал. Розбіжності 

частот якісних показників 

встановлювали вирахуванням для 

бінарних величин t-критерію 

Стьюдента, для порядкових величин 

— обчисленням критерію 

відповідності xі-квадрат (2) Пірсона 

з поправкою Йетса. Розбіжності між 

декількома (більше двох) 

сукупностями встановлювали 

непараметричним критерієм 

Краскела-Уолліса (Kraskell-Wallis). 

Критерієм достовірності 

статистичних оцінок служив рівень 

значущості з вказівкою ймовірності 

помилково відхилити нульову 

гіпотезу (р), за пороговий рівень 

прийнято значення 0,05. Обробка 

даних дослідження виконувалася за 

допомогою програмного продукту 

STATISTICA for WINDOWS 6.0 

(фірма StatSoft, США). 

 

 
 

Рис. 1. Розподіл рівнів особистісної зрілості у студентів  

гуманітарного університету (n, %) 
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Результати дослідження та їх 

обговорення. Визначення 

особистісної зрілості у 207 

обстежених студентів показало 

наявність переважно двох її рівнів: 

«юнак» (n = 65, 31,4 %) і «дорослий» 

(n = 54, 26.1 %) (рис. 1). Рівнем 

особистісної зрілості, який відповідав 

біологічному віку обстежених 

студентів, був «юнак», а найбільш 

високим рівнем — «дорослий». 

Загалом ці два рівня серед 

обстежених студентів становили 

більше половини випадків (n = 119; 

57.5 %). Недиференційовані та низькі 

рівні особистісної зрілості 

(«немовля», «малюк») загалом 

діагностувалися у 17/207 (8.2 %) 

студентів. Також встановлено, що 

один рівень особистісної зрілості 

встановлено лише у 16 (7.7 %) 

студентів, одночасно два рівня (як з 

однаковими, так і з різними 

значеннями шкал) — у 51 (24.6 %), 

три рівня — у 65 (31.4 %), чотири 

рівня — у 39 (18.8 %) і п’ять рівнів — 

у 26 (12.6 %) із 207 студентів.  

Розподіл рівнів особистісної 

зрілості студентів гуманітарного 

університету залежно від статі подано 

в таблиці 1. У цілому структура цього 

розподілу була статистично значуща 

(2 = 33.59, p = 0.0204).  

 

Таблиця 1  

Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного університету залежно 

від статі 

Рівні особистісної зрілості 
Чоловіки (n = 105) Жінки (n = 102) 

n % n % 

Недиференційований 8 7.6 2 2.0 

Немовля 3 2.9 3 2.9 

Малюк 0 0.0 1 1.0 

Підліток 22 21.0 8 7.8 * 

Юнак 29 27.6 36 35.3 

Дорослий 22 21.0 32 31.4 

Комбінація  21 20.0 20 19.6 

* статистично значущі відмінності між вибірками при ймовірності помилкової 

оцінки р < 0.01 

 

Проведено аналіз особистісної 

зрілості студентів залежно від 

терміну навчання. Для цього було 

сформовано дві групи: в групу 

молодших курсів були об’єднані 

студенти I-го та II-го курсів (n = 92), 

в групу старших курсів — студенти 

IV-го та V-го курсів (n = 62). У табл. 

2 наведені рівні особистісної зрілості 

обстежених студентів у цих групах. 

У цілому розподіл рівнів 

особистісної зрілості залежно від 

терміну навчання студентів був 

статистично незначущим (2 = 8.57,  

p = 0.1986). Рівень особистісної 

зрілості частіше не диференціювався 

серед студентів молодших курсів — 

9.8 % (9/92). Таких студентів серед 

старшокурсників не було (t = 3.158; р 

< 0.01). Також слід підкреслити, що 

серед старших курсів частіше 

зустрічались студенти з мінімальною 

кількістю сформованих рівнів 

особистісної зрілості (не більше двох 
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рівнів) — 23.9 % (22/92) в порівнянні 

зі студентами молодших курсів — 

41.9 % (26/62), що було статистично 

значущим (t = 2.343; р < 0.05). 

 

Таблиця 2  

Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного університету залежно 

від терміну навчання 

Рівні особистісної зрілості 

Термін навчання 

I–II курси (n = 92) IV–V курси (n = 62) 

n % n % 

Недиференційований 9 9.8 0 0* 

Немовля 2 2.2 2 3.2 

Малюк 1 1.1 0 0.0 

Підліток 12 13.0 10 16.1 

Юнак 26 28.3 20 32.3 

Дорослий 25 27.2 14 22.6 

Комбінація  17 18.5 16 25.8 

* статистично значущі відмінності між вибірками при ймовірності помилкової 

оцінки р < 0.01 

 

У табл. 3 наведено розподіл 

рівнів особистісної зрілості студентів 

залежно від спеціальності. Із вказаної 

таблиці слідує, що рівень «немовля» 

частіше реєструвався у студентів, що 

навчались за спеціальністю «Фізична 

культура і спорт». Серед студентів зі 

спеціальності «Фізична терапія, 

ерготерапія» такого рівня 

особистісної зрілості не було (t = 

2.052; р < 0.05). Відносна кількість 

рівня «юнак» у студентів, що 

навчалися за спеціальністю «Фізична 

терапія, ерготерапія», суттєво 

переважала такий рівень у студентів 

зі спеціальності «Фізична культура і 

спорт» (t = 2.154; р < 0.05).  

 

Таблиця 3 

Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного університету залежно 

від спеціальності  

Рівні особистісної зрілості 

Спеціальність  

«Фізична терапія,  

ерготерапія» (n = 70) 

«Фізична культура і спорт»  

(n = 80) 

n % n % 

Недиференційований 3 4.3 6 7.5 

Немовля 0 0 4 5.0* 

Малюк 0 0 0 0 

Підліток 8 11.4 13 16.3 

Юнак 27 38.6 18 22.5* 

Дорослий 19 27.1 18 22.5 

Комбінація  13 18.6 21 26.3 

* статистично значущі відмінності між вибірками при ймовірності помилкової 

оцінки р < 0.05 
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Про віросповідання студентів та 

їх ставлення д  о релігії судили за 

питанням «Чи сповідуєте ви яку-

небудь релігію?». На це питання 

отримані наступні відповіді: «не 

дотримуюсь будь-якої релігії» — 67 

(32.4 %), «православне 

християнство» — 116 (56.0 %), 

«католицьке християнство» — 5 

(2.4 %), «протестантське 

християнство» — 7 (3.4 %), 

«буддизм» — 2 (1.0 %), «інші релігії 

або різні школи внутрішнього 

розвитку» — 5 (2.9 %) осіб із 207 

студентів. Не дали відповідь на це 

питання 4 (1.9 %) особи. 

Прихильників ісламу, іудаїзму та 

індуїзму не було. Далі проведено 

аналіз розподілу рівнів особистісної 

зрілості студентів, що сповідують 

християнство (n = 128) в порівняні з 

тими студентами, що не сповідують 

релігію (n = 67). Встановлено, що 

особистісна зрілість частіше не 

диференціювалася у студентів, які не 

сповідували будь-яку релігію — 6 

випадків із 67 (9.0 %). У студентів, що 

сповідували християнство, таких 

випадків було лише 2 із 128 (1.6 %) (t 

= 2.023; р < 0.05). 

Ставлення студентів до релігії та 

дотримання ними релігійних традицій 

вивчено шляхом аналізу відповідей на 

питання «Ваше ставлення до релігії та 

дотримання релігійних традицій». На 

це питання студенти відповіли 

наступним чином: «мене це не 

цікавить» — 51 (24.6 %), «ставлюсь з 

повагою, але традицій не 

дотримуюсь» — 50 (24.2 %), «не є 

віруючою людиною, але деяких 

традицій дотримуюсь нерегулярно» 

— 28 (13.5 %), «не є віруючою 

людиною, але традицій дотримуюсь 

регулярно» — 8 (3.9 %), «віруючий, 

але традицій не дотримуюсь» — 13 

(6.3 %), «віруючий, традицій 

дотримуюсь нерегулярно» — 50 

(24.2 %), «віруючий, традицій  

дотримуюсь регулярно» — 7 (3.4 %) 

осіб. Подальший аналіз розподілу 

рівнів особистісної зрілості студентів 

залежно від їхнього ставлення до 

релігії не виявив якихось статистично 

значущих закономірностей. 

Розробник концепції рівнів 

(стадій) особистісної зрілості людини 

Хосе Стивенс (Jose Stevens) вважав, 

що особистісна зрілість не завжди 

відповідає біологічному віку (періоду 

розвитку) людини. Особистісна 

зрілість деяких дорослих людей може 

відповідати рівню юнака, підлітка або 

навіть немовляти, тобто більш 

низьким рівням, ніж того вимагає їх 

вік [17]. 

Основним результатом нашого 

дослідження стало встановлення 

рівнів особистісної зрілості людини 

та їх розподіл залежно від статі, 

терміну навчання, спеціальності, 

віросповідання та ставлення до 

релігії. Нами виявлено, що більша 

половина студентів (57.5 %; 119/207) 

відповідали віковому («юнак») та 

високому («дорослий») рівням 

особистісної зрілості людини. До цієї 

сукупності можна долучити 11 

студентів, котрі мали комбінацію 

рівнів «юнак» і «дорослий», 

рівноцінних за сумою балів по 

шкалах. Тоді загалом ці два високі 

рівні особистісної зрілості були 

характерні 62.8 % (130/207) 

студентів. Також встановлено, що 

17.9 % (37/207) студентів за рівнем 

особистісної зрілості не відповідали 

своєму віку і мали низькі рівні 

(«немовля», «малюк», «підліток»). До 

цих студентів можна долучити ще 30 
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таких, які мали хоч б один низький 

рівень у комбінації рівнів за 

однаковими сумами балів по шкалах. 

Тоді загалом студентів з низькими 

рівнями особистісної зрілості було 

майже третина — 32.4 % (67/207).   

Отримані нами дані багато в 

чому відповідають результатам 

дослідження духовності, які навели 

Ghonche Pour А. et al. (2019) — 67 % 

студентів мають помірний рівень 

духовності [12] та Dhama К. et al. 

(2017) — 74.55 % студентів мають 

середній рівень духовного здоров’я 

[13]. Подібний результат отримали і 

Гончаренко М.С. зі співавторами 

(2008), які сповістили про наявність у 

64 % студентів факультету іноземних 

мов високого рівня духовного 

здоров’я [18]. З іншої сторони, 

більшість вітчизняних вчених 

наводять дані про низькі рівні 

духовного розвитку / здоров’я 

студентської молоді [2, 3, 4]. Однак 

стверджувати про повну 

відповідність отриманих нами і 

наведених даних іншими авторами не 

можна. Це обумовлено застосуванням 

різних методів (зазвичай різних 

опитувальників) дослідження стану 

духовного розвитку / здоров’я 

студентів.   

Далі підкреслимо, що в нашому 

випадку майже у п’ятої частини 

студентів (19.8 %; 41/207) були 

встановлені комбінації декількох 

рівнів особистісної зрілості. Це були 

сформовані, але не розмежовані рівні, 

що може вказувати на відсутність 

цільності уявлень молоді про 

внутрішню зрілість чи духовність 

людини.  

При вивченні розподілу рівнів 

духовності залежно від статі 

виявлено, що серед чоловіків рівень 

особистісної зрілості «підліток» 

визначався значно частіше — 21.0 % 

(22/105), ніж серед жінок — 7.8 % 

(8/102), що було статистично 

значущим (t = 2.742; р < 0.01). У 

чоловіків низькі рівні особистісної 

зрілості («немовля», «малюк») у 

сукупності з «підлітком» загалом 

склали 23.8 % (25/105) випадків, а у 

жінок — вдвічі менше (11.8 %; 

12/102), що також було статистично 

значущим (t = 2.300; р < 0.05). Також 

було встановлено, що молоді жінки 

були більш внутрішньо розвинутими, 

ніж молоді чоловіки. Це виявилося у 

переважанні високих рівнів 

особистісної зрілості («юнак», 

«дорослий») у жінок (66.7 %; 68/102) 

в порівнянні з чоловіками (48.6 %; 

51/105; р < 0.01). Подібні дані були 

наведені іншими дослідниками. Sen et 

al. (2015) показали, що студентки 

мали більш вищий рівень духовного 

здоров’я, ніж студенти чоловіки [19]. 

Також дівчата більш відповідально 

оцінювали своє уявлення про 

важливість духовного здоров’я, ніж 

юнаки, на що вказали Michaelson V. et 

al. (2016) [20]. Yuen C.Y.M. (2016) 

навів дані, що підлітки дівчата віком 

від 12 до 15 років мають більш вищий 

рівень духовності, ніж хлопчики 

такого ж віку [21]. Підкреслюючи і в 

цьому випадку умовність порівняння 

різних даних про стан духовного 

розвитку/здоров’я, все ж зробимо 

висновок про переважання рівня 

особистісної зрілості (духовності) у 

молодих жінок в порівнянні з 

молодими чоловіками.   

Особистісна зрілість студентів в 

деякій мірі залежала від терміну 

навчання в університеті та вибраної 

майбутньої спеціальності. Так, серед 

студентів молодших курсів майже у 
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кожного десятого (9.8 %; 9/92) рівень 

особистісної зрілості не 

диференціювався, чого не було серед 

старшокурсників. Тобто уявлення про 

духовність у студентів старших 

курсів були більш сформованими. 

Подібні дані навів Pesut В. (2002), 

яких показав, що студенти четвертого 

курсу (майбутні медичні сестри) 

мають більше розуміння про 

духовність і більш орієнтовані на 

надання духовної допомоги 

пацієнтам, ніж студенти початкових 

курсів [22].    

Далі нами виявлено, що у 

студентів зі спеціальності «Фізична 

терапія, ерготерапія» частіше 

діагностувалися високі рівні 

особистісної зрілості («юнак», 

«дорослий») — 65.7 % (46/70), ніж у 

студентів зі спеціальності «Фізична 

культура і спорт» — 45.0 % (36/80) 

випадків (t = 2.607, р < 0.01). Такі 

відмінності рівнів особистісної 

зрілості між зазначеними групами 

студентів однозначно пояснити 

неможливо. На наш погляд, це може 

бути пов’язано з особливостями 

доуніверситетського виховання 

молодих людей та особливостями 

відношення студентів до 

різноманітних гуманітарних подій під 

час навчання в університеті. Зазвичай 

студенти зі спеціальності «Фізична 

культура і спорт» інтенсивно 

займаються спортивною діяльністю і 

менше приймають участь у 

культурних та волонтерських заходах 

соціального напрямку.   

Вивчення розподілу рівнів 

особистісної зрілості залежно від 

віросповідання та ставлення 

студентів до релігії показало 

наступне. Серед студентів, котрі 

сповідували християнство, суттєво 

менше (1.6 %; 2/128) зустрічався 

недиференційований рівень 

особистісної зрілості, ніж серед 

студентів, які не сповідували будь-

яку релігію (9.0 %; 6/67; р < 0.05). 

Високі рівні особистісної зрілості 

(«юнак», «дорослий») частіше 

діагностувалися у студентів, які 

дотримувалися релігійних традицій, 

незважаючи на те, були вони 

віруючими (64.0 %; 32/50), чи ні 

(75.0 %; 21/28). У студентів, яких 

релігія не цікавила, такі ж рівні 

особистісної зрілості зустрічалися у 

51.0 % (26/51) випадків (t = 2.219, р < 

0.05 в порівнянні зі студентами, що не 

були віруючими, але традицій 

дотримувалися). При порівнянні 

частоти виявлення високих рівнів 

особистісної зрілості («юнак», 

«дорослий») серед студентів, які 

дотримувалися релігійних традицій 

(67.9 %; 53/78), зі студентами, які не 

дотримувалися релігійних традицій 

(50.5 %; 51/101) встановлено 

статистично значущу відмінність (t = 

2.397, р < 0.05).  

Отримані результати 

дослідження не дозволяють 

однозначно стверджувати, що 

сповідування релігії може сприяти 

формуванню особистісної зрілості 

(духовності) молодої людини. Проте 

можна стверджувати, що 

дотримування релігійних традицій 

сприяє формуванню більш високих 

рівнів особистісної зрілості (духового 

розвитку) людини. Про це також 

сповістили Sen S. et al. (2015), які 

показали, що отримані у сім’ї навички 

щодо релігійних ритуалів сприяють 

формуванню у студентів-медиків 

більш високого рівня духовності [19].  

Отже, формування особистісної 

зрілості (духовності) у молоді є 
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нагальним завданням гуманітарного 

університету. За нашим 

дослідженням, майже третина 

студентів (50–60 %) пострадянських 

країн мають низький чи середній рівні 

внутрішнього розвитку людини. Це 

потребує цілеспрямованого 

застосування в освітньому процесі 

програм формування духовної 

гармонійно розвинутої особистості 

[23].  

Висновки:  

1. Двом третинам студентів 

гуманітарного університету, що 

навчалися за спеціальностями 

«Фізична терапія, ерготерапія» та 

«Фізична культура і спорт», 

характерні високі рівні, а третині — 

низькі рівні особистісної зрілості. У 

п’ятої частини студентів виявлені 

комбінації декількох рівнів 

особистісної зрілості, що вказує на 

відсутність у них цільного уявлення 

про духовність людини.  

2. Студенти жіночої статі є більш 

внутрішньо розвинутими, ніж 

чоловічої статі, про що свідчило 

статистично значуще переважання у 

них високих рівнів особистісної 

зрілості. Уявлення про внутрішній 

розвиток у студентів старших курсів 

(IV-й і V-й курси) є більш 

сформованими, ніж у студентів 

молодших курсів (I-й і II-й курси).  

3. Дотримування студентами 

релігійних традицій, як віруючими, 

так і невіруючими, призводить до 

формування більш високих рівнів 

особистісної зрілості в порівнянні з 

тими студентами, які релігійних 

традицій не дотримуються. 

Перспективи подальших 

досліджень. У подальшому доцільно 

дослідити наявність зв’язку ступенів 

розвитку особистісної зрілості 

(духовності) молоді з фізичним 

станом (рівнями фізичного здоров’я), 

діагностованими хворобами. 
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