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HONESTY IN PSYCHOLOGICAL DIMENSION

Abstract. There are not only single ideas of honesty, but any fundamental investigations of this phenomenon in psychology. The 
article presents approaches to honesty understanding in psychological literature. Basic personal characteristics of the honest 
personality are defined
Key words: morality, truth, truthfulness, honesty, honest behavior. 
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Modern society puts in new claims for development in young gen-
eration such qualities as humanity, honesty, diligence, business effi-
ciency, studiousness, competitiveness, etc. However, the problem of 
the honest personality, which remains unresolved nowadays, is becom-
ing actual in crisis conditions, due to the growing lack of spirituality, 
the leveling human life values out, the exacerbation of issues of social 
and family education in our country. Its solution is possible through the 
flexible education system establishment for children and young people, 
taking into account modern demands and at the same time it would 
satisfy society interests.

There was a gap between the state ideology and the psychology 
of people in our country, which was manifested in the «duality» of so-
ciety members moral development. In fact, there were two systems of 
morality - «morality for others», which reflects the level of ideological 
requirements and it is sanctioned by public institutions, - and «personal 
morality», which is formed on the basis of life experience and exists in 
the form of personal mechanisms of social behavior regulation.

Nowadays human life is too controversial. On the one hand, there 
is a spiritual and moral values actualization   in the manifestation of 
planetary thinking, globalization, the recognition of peace necessity, 
stability, human relations, tolerance, unity, mutual understanding, pro-
fessional competence, ethics of responsibility. On the other hand, there 
is social and political, and economic situations which provoke such 
immoral phenomena as deliberate deceit for profit, misinformation in 
mass media, selfishness, consumer sentiment, unfairness, alienation, 
corporate raids, the priority of material over spiritual, society polariza-
tion, immorality, etc.

A qualitative change in the education system requires the devel-
opment of new scientific approaches in teaching youth, moral values 
establishment, particularly honesty, fairness and diligence. This in-
volves the development and the formation of educational activity new 
mechanisms and innovative forms of communication in the educational 
process at educational establishments, which will help to optimize a 
high moral and ethical culture development.

Tasks of determining optimized conditions for young people per-
sonal development, including the intensification of psychological mech-
anisms, the conscious acceptance of moral norms, their transformation 
into an effective regulator of behavior, interpersonal relationships with 
other people are set before psychological and pedagogical science.

Honesty as a moral value acquires a particular significance in the 
context of personal development of an individual. Unfortunately, the 
latter does not meet the criterion of morality, due to the fact that public 
consciousness of Ukrainians in modern social, economic, and political 
ups and downs falls under significant «social perversions». The overall 
level of population honesty has been steadily declining in developed 
countries recently, while the number of dishonest people is increas-
ing. According to qualitative indicators of psychologists (M. Baturyn, O. 
Bormotov, O. Pervukhina and others), inconsistent and unproductive 
behavior of employees in various manufacturing organizations leads to 
great losses nowadays. These losses are not related with technical or 
economic problems, but with the actions of people who assign goods, 
money and time of employers, demonstrating the behavior that contra-
dicts the spirit of cooperation, and generally not ethical and incorrect 
attitude towards their colleagues. Thus, the presence of such a person-
ality trait of the employee as honesty comes to the fore in the process 
of professional selection and consulting companies and commercial 
organizations.

At the same time, changes in modern political life, social and eco-
nomic development have increased contradictions between official and 
ethical morality. Meanwhile, public consciousness has become more 
open and practically «its closed pages» have remained in the past, and 
such moral quality of a person as «honesty» has an opportunity for 
the development. At that, this quality has found a favorable social and 
psychological basis for its formation in a growing personality.

There are not only single notions of honesty, but any fundamental 
investigations of this phenomenon in psychology. References to hon-

esty can be found and related to such phenomena as sincerity and 
falsehood, truthfulness and lies. Thus, truthfulness was grounded as 
a character trait that determines the desire of the subject to express 
only what he considers to be true in Ukrainian and Russian science. 
Truthfulness, according to S. Rubinstein, is not the same as sincerity, 
but it is related to the subject understanding of cultural, historical and 
socially-determined categories such as fairness and truth. The concept 
of honesty, as can be view from the above mentioned information, is 
much broader and includes a number of moral values.

Honesty is defined as a moral quality of personality (M.T. Burke-Bel-
tran, S. Galyautdinova, P. Ekman, O. Zaporozhets, V. Znakov, E. Ilyin, 
L. Kolberg, N. Maksymov, M. Mei, V. Mukhina, V. Obukhov, J. Piaget, 
O. Filipovska, L. Filonov, N. Shevchenko, V. Schur, P. Yakobson, etc.); 
as a personal factor that influences the results of testing (A. Anastazi); 
as a correlation of verbal behavior with real behavior (E. Subotskyi); as 
the integral quality of the personality and the criterion of its social ma-
turity (E. Belyakova); as a communicative phenomenon that exists in 
the form of some knowledge and has its subject-applicant and the sub-
ject-adressee (D. Dubrovskyi) in Ukrainian and Russian psychology.

Honesty and truthfulness are important traits of man’s character. 
They are closely interrelated. However, honesty is a notion broader 
than truthfulness. It manifests itself not only in the fact that an individu-
al is true, but also in all of his/her behavior: attitude towards duties, to 
people, to himself/herself and behavior.

A truly honest individual should behave actively, and to this activity 
it should not be inspired by the fear of condemnation, punishment and 
etc., but the inner need, the desire to do it exactly, and not otherwise.

An honest man is demanding to himself/herself, honest in front of 
himself. He has no difference between words and deeds.

Honesty is a description of the actions of an individual in relation 
to others, the basis is the observance of social norms and rules, so 
honesty is an individual manifestation of conscience in interpersonal 
relationships. Honesty is the basis of people’s trust in each other. The 
opposite of honesty is deceit, lies, hypocrisy.

Honesty manifests itself in truthfulness, principledness, loyalty, 
commitment, sincerity to others and oneself in relation to the motives 
that a person is guided by.

Honesty is described as the moral quality of the individual, mani-
fested in sincerity and decency, faithfulness to accepted duties, truth-
fulness and principledness in the M. I. Yenykeiev Psychological ency-
clopedic dictionary.

Honesty is openness and avoidance of deception in relations with 
other people and oneself. In comparison with the truth, the notion of 
honesty is emphasized by the lack of mercenary motives for misinfor-
mation and, at the same time, more reliably relates to the unintentional 
introduction of deception: it is believed that a person can remain honest 
if he tells another wrong that he believes in. 

Honesty can be external - honesty with other people and inward - 
honesty with yourself.

At the same time, the problem of the study of honesty as a special 
social-moral quality of the personality is still not well-developed. In par-
ticular, the question of the principles of research and the mechanisms 
of the development of honesty, its role in the formation of man as a 
personality is not disclosed. Hence, it is particularly relevant to study 
the psychology of upbringing honesty in adolescence and adolescence, 
when there are important changes in the moral consciousness of the 
individual, whose essence is associated with a change in the «focus» 
of attention to themselves.

Thus, the high level of the social significance problem of individu-
al’s honesty, his/her insufficient scientific understanding in psychologi-
cal science, the lack of diagnostic tools in Ukrainian and Russian psy-
chology, inconsistency in the system of psychological and pedagogical 
support to the process of forming honesty point to the relevance of the 
study of the genesis of the integrity of the individual, the conditions, 
factors and mechanisms of its development in the period of maturation.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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