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Актуальність обраної теми. Дисертаційне дослідження К.О.Журби 

присвячене актуальній проблемі виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи. Проблема має міждисциплінарний 

характер, оскільки її розв’язання передбачало вивчення широкого кола питань 

у різних наукових галузях: філософії (аксіології, етики), історії, соціології, 

психології та педагогіки. Смисли і сенси життя людини у всі часи залишалися 

основним світоглядним питанням у суспільстві. Надзвичайно актуальним це 

стає у наш час, в умовах експоненційних змін та технологій, тому наукове 

вивчення подібних проблем стає певним дороговказом для становлення 

духовного, морального світу сучасної людини. Адже, саме смисложиттєві 

цінності - є орієнтирами життєдіяльності людини, які, будучи залучені в 

індивідуальну свідомість, співставні з цінністю життя, тобто з цінністю 

існування людини.

Актуальність дослідження підсилюється й тим, що зазначена проблема 

стосується досить складного вікового періоду розвитку особистості -  

підліткового. На думку Е. Ериксона, у цей період особистість долає «бар’єр 

ідентичності», що дозволяє їй здійснити успішний перехід до дорослого 

життя, соціального самовизначення. Тому людина у цей період розвитку 

потребує особливого педагогічного супроводу та корекції.

Авторка також підсилює актуальність обраної для дослідження теми 

визначеними суперечностями на різних рівнях їхнього узагальнення: від 

глобальних, національних до локальних і прикладних, вирішення яких, має 

безпосередньо теоретичну і практичну педагогічну цінність.
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Підтвердженням актуальності обраної теми дослідження є її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами. Структура дисертації не викликає 

заперечень, її зміст та логіка побудови узгоджені з визначеною метою і 

поставленими завданнями.

У дисертації чітко та коректно представлено науковий апарат 

дослідження: мету, завдання, об’єкт, предмет, методи, наукову новизну 

дослідження, теоретичне і практичне значення одержаних результатів та інше. 

Подано концептуальне бачення дисертанткою теоретичних і практичних 

аспектів дослідження, провідною ідеєю якого, є положення про розуміння 

смисложиттєвих цінностей як єдності життєвої мети та перспективи, 

узагальнені та усвідомлені принципи життя, які лежать у сфері особистісних 

інтересів особистості, її життєвих домагань, очікувань, вимог щодо її 

майбутнього життя.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, оцінка змісту та 

завершеності дисертації.

Ознайомлення з рукописом дисертації та авторефератом дає підстави для 

висновку щодо досвідченості автора наукового доробку, глибокого розуміння 

сутності наукової проблеми, відповідальності за результати наукового 

пошуку, узагальнення та теоретично обґрунтовані висновки.

Чіткість визначення наукового апарату дослідження уможливило системне 

уявлення здобувачкою обраної стратегії роботи, виокремлення 

методологічних підходів її реалізації, розуміння теоретичних засад роботи, 

окреслення науково-дослідницького поля основних питань, які належить 

вивчити.

Здійснений аналіз наукових джерел дозволив вибудовати авторкою основні 

дослідницькі стратегії: методологічну, теоретичну, діагностичну, прогностичну 

та методичну, що вплинуло на логіку та системність побудови дисертації, 

обґрунтованість висновків. Осмислюючи феномен виховання смисложиттєвих 

цінностей особистості, авторка будує певну методологічну платформу його 

теоретичного і практичного вивчення, детально розглядає різні методологічні
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підходи: системний, синергетичний, аксіологічний, гуманістичний,

особистісно орієнтований, компетентнісний. Саме ці підходи чітко 

простежуються у процесі реалізації наукового задуму дослідження.

Зважаючи на багатогранність і багатовекторність наукової проблеми, 

К.О.Журба чітко виокремлює і характеризує на засадах міждисциплінарності 

провідні поняття дослідження: «смисл життя особистості», «смисложиттєві 

цінності», «виховання смисложиттєвих цінностей», враховує полісемію цих 

понять у науці. Основою їхнього розуміння, на думку дослідниці, є те, що 

смисложиттєві цінності є способом осмислення людиною власного життя і себе 

в ньому, що наповнюють його змістом і виявляються в уявленнях про власне 

призначення, мету, смисл існування, мотивуючи особистість до вчинків і 

діяльності, які вона знаходить у процесі життя, долаючи труднощі і перепони. 

Слід зазначити, що у роботі смисложиттєві цінності особистості розглядаються 

як динамічна характеристика, на змістове наповнення якої, впливає багато 

чинників. Без їхнього врахування не можливо здійснювати цілеспрямований 

виховний вплив на особистість.

Схвальним є те, що здобувачка розглядає проблему формування та реалізації 

життєвих стратегій учнівської молоді як соціально важливу проблему для 

розуміння подальших перспектив розвитку всього суспільства. Учнівська 

молодь являє собою суб’єкт суспільних відносин, тому нестійкість життєвих 

стратегій є наслідком перехідності її соціального статусу і лабільності 

свідомості. Зроблене авторкою узагальнення є наслідком її копіткої роботи 

щодо вивчення соціальних і психологічних механізмів виховання 

смисложиттєвих цінностей школярів, аналізу складних процесів їхнього 

розвитку: самопізнання, самоідентифікації, рефлексії, самореалізації тощо.

Позитивної оцінки заслуговує те, що здобувачка опрацювала і узагальнила 

вітчизняний і зарубіжний досвід з виховання смисложиттєвих цінностей 

особистості, використовуючи різні наукові джерела, міжнародні документи 

тощо. Визначено сукупність перспективних ідей для вивчення феномену 

смисложиттєвих цінностей: розширення поля життєвих смислів та їх інтеграція,
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формування уміння орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях, визначення і 

диференціація життєвих цілей, вироблення моделей позитивної поведінки та 

життєвих стратегій у несприятливих життєвих обставинах.

Досліджуючи смисложиттєві цінності школярів, К.О.Журба виокремлює та 

характеризує базові серед них: свободу, любов, справедливість та гідність. Саме 

ці цінності лягли в основу вивчення сучасного стану вихованості 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. Розроблено 

відповідний діагностичний інструментарій, підібрано відповідні діагностичні 

методики, визначено рівні вихованості: активний, конструктивний, залежний, 

пасивний. Слід зазначити, що у вивченні смисложиттєвих цінностей школярів, 

авторка спирається на принцип холізму. Згідно йому: ціле завжди є більше, а 

ніж проста сума його частин. Тому пізнання цілого передує пізнанню його 

частин.

Завершеність дослідження, його практична зорієнтованість визначається 

побудовою структурно-функціональної моделі виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи, перевіркою її ефективності у 

процесі експериментальної роботи. Зазначена модель є цілісним 

прогностичним образом реалізації практичних стратегій дослідження. 

Взаємозв’язок між собою її різних блоків: концептуального, змістового, 

діагностувального, технологічного та результативного забезпечує системність і 

послідовність виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи.

У процесі виховання не може бути стандартних ситуацій, тому здобувачка 

обґрунтовує і впроваджує у практику виховання в закладах загальної середньої 

освіти комплекс педагогічних умов: гуманізація виховного середовища, 

впровадження особистісно орієнтованої технології виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи, доцільне використання 

активних та інтерактивних методів і форм виховної роботи, підготовка 

педагогів до виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної та 

старшої школи і взаємодія з батьками. За своїм змістом та спрямуванням
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експериментальні педагогічні умови мають як загальний, так і локальний 

характер, враховують участь різних суб’єктів у виховному процесі: вчителів, 

батьків, учнів, а також зкорельовані з структурними компонентами 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи: когнітивним, 

емоційно-ціннісним, довільної спонуки, поведінково-практичним. Стрижнем 

проведення формувального етапу дослідження є взаємодоповнення і 

взаємозбагачення визначених експериментальних педагогічних умов, 

розкриття їх особливостей через форми (індивідуальні, мікрогрупові, групові, 

масові) та методи (вербальні, дискусійні, рефлексивні, ігрові, наочні, 

практичні, арт-терапевтичні) виховної діяльності.

Результативність впровадження педагогічних умов у практику доводиться у 

дослідженні кількісно-якісними змінами у стані вихованості смисложиттєвих 

цінностей школярів основної і старшої школи, достовірність яких, 

перевіряється статистичної обробкою одержаних результатів.

Отже, у процесі побудови та реалізації завдань дослідження здобувачка 

демонструє високий рівень розвитку дослідницької компетентності, 

відповідальність за його результати, узагальнення і висновки.

У загальних висновках, що повністю відповідають змісту роботи, авторка 

чітко формулює основні результати дослідження відповідно до поставлених 

завдань.

Відтак, проведений аналіз змісту дисертаційного дослідження дозволяє 

констатувати його високий науковий рівень і стверджувати, що висунута мета 

дослідження досягнута, а поставлені завдання -  розв’язані, що уможливило 

отримання сукупності теоретичних і прикладних результатів. Саме вони 

визначають принципово новий підхід до осмислення проблематики теорії і 

практики виховання смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої 

школи.

Наукова новизна, теоретичне та практичне значення одержаних 

результатів. Характеризуючи наукову новизну дослідження, зауважимо, що 

вона відзначається чималою кількістю позицій, відповідає логіці та змісту
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дослідження, поставленим завданням. Дослідницею вперше здійснено 

теоретичний аналіз проблеми виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи, застосовано багатовекторність у вивченні 

проблеми, розроблено діагностичний інструментарій, впроваджено 

структурно-функціональну модель виховання смисложитєвих цінностей, 

зроблено узагальнення та висновки, які саме виводять тему дисертації та її 

зміст на вістря педагогіки (теорії та методики виховання) і роблять її 

актуальною і важливою для інших галузей наукового знання: соціальної 

педагогіки, психології, етики, соціології.

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у  дисертації, в опублікованих працях, апробація результатів 

дослідження.

Належною є повнота викладу здобувачкою основних положень і висновків 

як у самій дисертації, так і у авторефераті (його зміст повністю відображає 

головні ідеї проведеного дослідження).

Автором дисертаційного дослідження проведена копітка робота над 

філософськими, психологічними, педагогічними науковими джерелами. У їх 

переліку державні документи, періодичні видання, зарубіжна і вітчизняна 

наукова література, сучасні інформаційні ресурси у загальній кількості 551 

джерело, у тому числі 84 -  іноземною мовою.

Основні ідеї дослідження, практичні напрацювання впроваджувались 

здобувачкою не тільки у закладах загальної середньої освіти різних регіонів 

України, а й у Черкаському інституті післядипломної освіти педагогічних 

працівників. Особливу практичну цінність для педагогічної діяльності має 

інформація, яка міститься у додатках: тестові та методичні матеріали, 

розробки до позакласної роботи зі школярами, змісту діяльності гуртка 

особистісного зростання, рекомендації тощо . їхнє використання у вітчизняній 

теорії та практиці дозволить збагатити педагогічну науку, слугуватиме 

організаційно-змістовим підґрунтям процесу виховання смисложиттєвих

цінностей школярів.
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Оформлення роботи відповідає сучасним вимогам до наукових праць такого 

рівня. Позитивне враження справляють представлені табличні матеріали та 

рисунки.

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації.

Аналізуючи дисертацію як синтезований результат наукового дослідження, 

не можна не звернути увагу на окремі упущення, а також висловити автору 

деякі зауваження та побажання.

1. Характеризуючи методологічний концепт у концепції дослідження 

здобувачці, на нашу думку, не слід було б обмежуватися лише 

визначенням методологічних підходів до вивчення феномену цінностей. 

Доцільно було б окреслити деякі, іноді суперечливі, позиції учених щодо 

природи та сутності цінностей, їхнього трансцендентного або 

об’єктивного характеру. Такий підхід уможливив би більш чітку 

стратегію авторки щодо виокремлення базових смисложиттєвих 

цінностей особистості.

2. Додаткового пояснення потребують міркування дослідниці щодо вибору 

групи базових цінностей (свобода, любов, справедливість, гідність) як 

смислоутворювальних, адже сьогодні все більшого смисложиттєвого 

значення у молоді набувають внутрішньорієнтовані цінності (комфортне 

сімейне та соціальне середовище, саморозвиток, самореалізація, 

мандрівки, якісна освіта тощо).

3. Потребує коментаря також підхід авторки щодо виокремлення єдиної 

ознаки поділу заданої множини на підмножини, а саме, визначення рівнів 

вихованості: активний, конструктивний, залежний, пасивний, які не є 

рядоположними.

4. Уточнення також потребує позиція здобувачки відносно розбіжностей у 

визначенні орієнтирів щодо ефективності результатів 

експериментального дослідження. Адже у Розділі № 5 йдеться про 

перевірку педагогічних умов, що забезпечують ефективне виховання 

смисложиттєвих цінностей школярів, а у сьомому завданні -  про
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ефективність структурно-функціональної моделі цього процесу. Модель, 

як на нашу думку, слугує лише системним зразком, образом цілісного і 

послідовного бачення реалізації самого виховного процесу, педагогічні 

умови -  складова цієї моделі.

5. В описі результатів експериментальної роботи не вистачає аналізу 

труднощів, які виникли у процесі експерименту, визначення нових 

складних явищ і процесів, які є актуальними у вихованні смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи.

6. Також у кінці деяких параграфів дисертації бракує чітких узагальнень, 

висновки є дуже короткими і не відображають сутності проведеної 

роботи.

Однак висловлені зауваження мають дискусійний, уточнювальний 

характер і не знижують загальної позитивної оцінки дисертації та можуть 

розглядатися як побажання щодо удосконалення роботи, подальшого 

наукового пошуку.

Загальний висновок.

Проведене дослідження засвідчує належну наукову компетентність 

здобувачки, а також дає підстави оцінювати роботу як оригінальний і 

самостійно виконаний науковий доробок. У рукописі наявні усі ознаки 

цілісного, завершеного наукового дослідження.

Відтак, за характером фактичного матеріалу, ступенем його якісного і 

кількісного аналізу, рівнями новизни і значущості результатів дослідження, 

обґрунтованості висновків дисертаційна робота на тему «Теоретико- 

методичні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи» є завершеним самостійним дослідженням, що має теоретичне 

і практичне значення й заслуговує на позитивну оцінку. Отже, рукопис та 

автореферат дисертації відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів» затвердженого постановою КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 (зі 

змінами, внесеними постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1159) щодо
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докторських дисертацій та інших інструктивних вимог МОН України , а отже є 

всі підстави для присудження Катерині Олександрівни Журби наукового 

ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 -  теорія і 

методика виховання.
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