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Актуальність теми дисертаційної роботи. У всій історичній ретростіективі 

розвитку суспільства повсякчас поставало питання щодо встановлення 

емиеложиттєвих цінностей особистості в контексті проблеми пошуку сенсу життя 

людини. Нині в українському соціумі відбувається трансформація світогляду, 

системи цінностей зростаючої особистості, а тому проблема визначеності смислу 

життя та емиеложиттєвих цінностей з орієнтацією на європейську модель 

життєдіяльності постає як така, що визріла. За таких обставин актуалізується 

питання виховання емиеложиттєвих цінностей у підростаючого покоління.

Своєчасність і важливість наукового дослідження посилюється низкою 

обгрунтованих автором суперечностей, зокрема між: актуалізованим запитом 

українського суспільства на виховання емиеложиттєвих цінностей особистості та 

недостатньою теоретикю-методилогічною обґрунтуванністю їх виховання у 

школярів основної і старшої школи; зростаючими вимогами до людини як до 

суб’єкта життя, здатного ставити перед собою високі цілі й досягати їх, та 

відсутністю цілісної системи виховання такої особистості; високим виховним 

потенціалом позакласної роботи закладів загальної середньої освіти з виховання 

емиеложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи та його 

неповною реалізацією, зокрема стосовно гуманізації виховного середовища та 

створення відповідних педагогічних умов; значущістю осмислення зростаючою 

особистістю власного життя, визначення життєвої мети, вироблення власних 

емиеложиттєвих цінностей і фаховою непідготовленістю педагога до реалізації 

такого виховного завдання.

Варто зауважити, що до сьогодні й сама проблема виховання



смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи ще не були 

предметом грунтовних теоретико-методичиих досліджень. Аналіз спеціальних 

досліджень та педагогічної практики з цієї проблеми свідчить, що ця сфера 

педагогічної діяльності ще недостатньо вивчена й реалізується у практиці роботи 

закладів загальної середньої освіти не повною мірою.

Тому, в цьому контексті грунтовним дослідженням у галузі теорії і 

методики виховання можна вважати дисертацію К.О.Журби, в якій авторка 

звертається до аналізу проблеми та обгрунтування теоретичних і методичних 

засад виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи 

на основі провідних положень Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року, Концепції нової української школи, Програми «Нова українська 

школа» у поступі до цінностей та сучасних психолого-педагогічних досліджень, а 

тому не викликає сумнівів щодо актуальності та науково-практичної значущості.

Потрібно зазначити, що дослідження виконане в межах комплексної 

науково-дослідної теми лабораторії морального та етичного виховання Інституту 

проблем виховання НАШІ України «Виховання культури гідності дітей та 

учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» 

(державний реєстраційний № 0111U000098).

На основі ґрунтовного аналізу теоретичних джерел дисертантка визначила 

низку питань, які не знайшли належного роз’яснення, що й уможливило коректно 

обґрунтувати концепцію, визначити науковий апарат дослідження та подальшу 

стратегі ю наукового п ошу ку.

Одержанню вірогідних результатів сприяло застосування відповідного 

наукового інструментарію, який укладено із вдало дібраних автором методів 

наукового пізнання, зумовлених поставленою метою, та які відповідають 

завданням дослідження, що надало можливість здійснити комплексний аналіз 

п редмета досл ідже ння.

Найбільш суттєвими результатами дослідження, що містять новизну, 

вважаємо такі: здійснено цілісний теоретичний аналіз проблеми виховання



смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи; визначено 

сутність понять «смисл життя особистості», «смисл ожиттєві цінності», 

«смисложиттєва цінність як предмет виховання» та структуру досліджуваного 

феномену стосовно школярів основної і старшої школи й психологічні механізми та 

функції виховання смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи; 

розроблено й обгрунтовано концепцію на основі ідей методологічних підходів та 

структурно-функціональну модель виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи в позакласній діяльності закладів ЗСО та 

педагогічні умови її ефективної реалізації; визначено критерії з відповідними 

показниками та рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів.

До переваг дисертаційної роботи К.О.Журби можна віднести її безсумнівне 

практичне значення, яке полягає у впровадженні в практику закладів загальної 

середньої освіти: концепції, структурно-функціональної моделі та педагогічних 

умов виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи; 

діагностичного інструментарію щодо виявлення рівнів вихованості 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи; методичного 

забезпечення процесу виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи у позакласній діяльності, що відображено у такому: програмі 

«Виховання базових гуманістичних цінностей учнів 5-6-х класів», програмі 

тренінгу «У пошуках смислу житія»; методичних посібниках «Основи 

гуманістичної моралі» (факультативний курс для 5 класу), «Основи гуманістичної 

моралі» (факультативний курс для 6 класу), «Виховання культури гідності дітей 

та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних 

закладів», «Методичні рекомендації щодо виховання культури гідності молодших 

підлітків у взаємодії сім’ї і школи», методичних рекомендаціях для учителів щодо 

вдосконалення процесу виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи.

Обгрунтованість наукових положень дисертації забезпечується ретельним 

опрацюванням дисертанткою багатої джерельної бази з проблематики, адже у 

списку використаних джерел представлено 551 джерело, у тому числі 84 -



іноземною мовою, що уможливило висвітлити тему під кутом зору різних галузей 

науки та сприяло підвищенню ступеня обгрунтованості отриманих результатів.

Згідно з визначеною логікою дослідження, структура дисертації є науково 

доцільною та складається зі вступу, п’яти розділів, висновків до розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота викладена 

на 574 сторінках.

У першому розділі роботи здійснено грунтовний аналіз методологічних засад 

виховання смисложиттєвих цінностей особистості. На основі аналізу базових 

методологічних концепцій досліджено, що сутність поняття «смисл життя 

особистості» потрактовується як динамічна система, котра поєднує головні та 

другорядні смисли і є тим стрижнем, на який спирається людина в різних 

життєвих ситуаціях; що водночас міцно пов’язано з «метою життя», остання при 

цьому розглядається в контексті моральних ідеалів, потреб та уявлень індивіда 

про власне майбутнє. У своєму дослідженні автор доводить, що вибір 

смисложиттєвих цінностей обумовлений рішенням особистості, що грунтується 

на її моральних знаннях, уявленнях, моральному досвіді.

Під час обґрунтування провідного феномену дослідження «смисложиттєві 

цінності» автор здійснює дефініційний аналіз «смислу життя особистості», 

«смисложиттєвої цінності як предмета виховання», «мети життя», «сенсу життя» 

у школярів основної і старшої школи.

На основі міждисциплінарного аналізу дисертантка визначила наукові 

підходи (системний, синергетичний, аксіологічний, гуманістичний, особистісно 

орієнтований, компетентиісний) та принципи (систематичності, холізму, 

зв’язку з життям, індивідуалізації, свободи вибору, суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії, і ієн і рації розвитку й саморозвитку особистості школяра), що 

передбачають ефективне провадження процесу виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи.

У другому розділі роботи обґрунтовано теоретичні засади виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої ніколи, базовані на 

положеннях гуманістичної моралі та формування моральної самосвідомості.



Варто відзначити грунтовну психологічну складову розділу дисертації, 

що містить аналіз фундаментальних праць А. Адлера, Г. Балда, І. Беха, 

А. Маслоу, К. Роджерса, В. Роменеця, Е. Фромма та ін., що слугувало 

з’ясуванню впливів, зокрема узгодженості й неузгодженості мотивів та мети 

життя, життєвих обставин, вікових криз, рефлексії як здатності акумулювати 

минуле, теперішнє і майбутнє у взаємозв’язках, котрі характеризують зміни у 

виборі зростаючою особистістю смисдожиттєвих цінностей на різних етапах її 

дорослішання.

Опрацьовано та узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід з виховання 

смисдожиттєвих цінностей особистості на підґрунті теорії позитивного 

розвитку молоді, ухвалених міжнародних документів, програм (Програма 

життєвих навичок, Partners in Life, Teenage Health), концепцій, проектів, що 

дозволило дисертантці визначити перспективні ідеї для їх використання у 

вихованні смисдожиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи в 

позакласній діяльності закладів загальної середньої освіти.

У третьому розділі роботи розроблено й належним чином обґрунтовано 

концепцію виховання смисдожиттєвих цінностей у школярів основної і старшої 

школи, що поєднує методологічний (концептуальні ідеї, базові поняття, наукові 

підходи та принципи); теоретичний (психологічні механізми, функції, 

структурні компоненти, критерії, показники); практичний (структурно- 

функціональна модель, педагогічні умови, етапи роботи) концепти.

На основі ретельного теоретичного аналізу наукових праць дисертантка 

з’ясувала, що ефективним щодо виховання смисдожиттєвих цінностей є 

підлітковий і ранній юнацький вік, коли діти намагаються віднайти відповідь на 

запитання, заради чого вони живуть, у чому їхнє призначення і покликання, а 

переживання смисложиттєвої кризи спонукає підлітків і старшокласників до 

формування нових моральних якостей, пошуку нового змісту власного буття, 

нових цілей, планування і визначення стратегії життя.

Автор чітко визначила структуру вихованості смисдожиттєвих цінностей 

школярів основної і старшої школи: когнітивний (коло етичних знань, оцінка й



переоцінка смисложиттсвих цінностей, рефлексія), емоційно-ціннісний 

(почуття, емоції, бажання, мотиви), довільної спонуки (вибір, рішучість, 

наполегливість, воля) та поведінково-праксичний (готовність втілювати 

привласнені смисложиттєві цінності в діяльність, реалізація вчинку, 

протистояння тиску) ком понен'ги.

Безперечним позитивом поданої дисертації є схарактеризовані 

психологічні механізми виховання смисложиттсвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи (самопізнання, самооцінка, рефлексія, 

самореалізація), функції (когнітивна, аксіологічна, смислотворча, життєтворча, 

рефлексивна) та визначені базові смисложиттєві цінності: свобода, любов, 

с п раведл и в і ст ь, гідні ст ь.

У четвертому розділі цінним для сучасної педагогічної практики є 

визначені К.О.Журбою критерії (когиітивний, емоційно-ціннісний, довільної 

спонуки, діяльнісно-гіоведінковий) з відповідними показниками вихованості 

смисложиттсвих цінностей у школярів основної і старшої школи. Можна 

погодитися з розробленим автором критеріальним інструментарієм щодо рівнів 

вихованості смисложиттсвих цінностей у школярів основної і старшої школи: 

акт и в н и й, ко н стру кт и в н и й, зал еж н ий, паси вн и й.

Варто відзначити достатню вибірку та представлену географію 

педагогічного експерименту, котрі охопили 1232 учнів основної і старшої 

школи, з них 422 -  молодших підлітків, 398 -  старших підлітків і 412 -  

старшокласників закладів загальної середньої освіти Запорізької, Київської, 

Кіровоградської, Луганської, Рівненської, Харківської, Черкаської областей. До 

складу експериментальної групи (Е.Г) входило 638 учнів, контрольної групи 

(КГ) -  594 учні.

Заслуговує на увагу добірка комплексу діагностувальних методик для 

визначення рівнів вихованості смисложиттсвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи, якими дисертантка керувалася, як-от: анкетування (анкети 

«Смисл життя» Г. Вайзера із закритими питаннями, «Справедливість» 1. Беха (з 

відкритими питаннями), інтерв’ю, бесіди, тестування (тест смисложиттсвих



цінностей (СЖО), адаптований Д, Леонтьєвим, тест життєстійкості (ТЖС) 

С. Мадді в адаптації Д. Леонтьєва і О. Рассказової; адаптований тест «Роздуми 

про життєвий досвід» за Н. ІЦурковою, методика -  «Толерантність до 

невизначеності» С. Баднера в адаптації Г. Солдатової; сформованість 

конструктивних копінг-стратегій SACS («Стратегії подолання стресових 

ситуацій») С. Хобфолла, адаптована методика ранніх спогадів (PC) А. Адлера, 

«Психологічна автобіографія» Л. Бурлачук, Є. Коржової, метод незакінчених 

речень, експертної оцінки, незалежних характеристик, проблемних ситуацій, 

творчих завдань, ділової гри «Шлях до мрії», педагогічного спостереження, 

вивчення документів і матеріалів навчально-виховної роботи класних 

керівників, що забезпечило достовірність і об’єктивність показників 

недагогі ч 11 о го е к с пер и м е н ту.

Ретельний аналіз результатів констатувального етапу експерименту 

сприяв визначенню основних причин низького рівня вихованості 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи та дав 

підстави стверджувати про відсутність цілеспрямованої й систематичної роботи 

у школі з цього напряму, нерозробленість методик і програм, одноманітність та 

неефективність змісту, форм і методів виховної роботи, формальний підхід до 

такого виховання, недостатню компетентність педагогів і батьків з цього 

питання, що підтвердило необхідність пошуку ефективних шляхів, які б 

забезпечували виховання й необхідну корекцію виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи.

У п’ятому розділі дисертації на основі висновків за результатами 

констатувальиої діагностики стану вихованості досліджуваного феномену та 

змістовного висвітлення виховного потенціалу позакласної діяльності закладів 

загальної середньої освіти, К.О.Журба презентує авторську структурно- 

функціональну модель виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи, яка містить концептуальний, змістовий, 

діагносту вальний, технологічний та результативний блоки. Без сумніву, 

переконливими і достатньо обгрунтованими дисертанткою є педагогічні умови



підвищення ефективності виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи, такі як: гуманізація виховного середовища; 

упровадження 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 і 

старшої школи.

Ретельне обгрунтування кожної визначеної педагогічної умови дозволило 

авторці логічно й цілеспрямовано побудувати формувальний етап 

експериментальної роботи та повного мірою представити методику виховання 

досліджуваного феномену, що зреалізовано дисертанткою в експериментальних 

закладах ЗСО.

Автором доведено, що використання різноманітних методів, зокрема 

вербальних (розповідь, пояснення, роз’яснення, умовляння), дискусійних 

(бесіда (сократівська, етична), дискусії, міні - д и с ку сії, обговорення),

рефлексивних (рефлексивно-експлінитний метод І. Беха, асоціацій,

аутотренінгу), ігрових (сюжетно-рольові, розвивальні, ділові ігри), наочних 

(презентації, шкільні газети, книги, аудіо-, відео-, інтернет-матеріали), 

практичних (КТС, проекти, творчі вправи, проблемні ситуації, ціннісні дилеми), 

арт-терапевтичних (методика Н. Бондара) забезпечило позитивні зміни в рівнях 

вихованості смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи.

Заслуговує на увагу позиція автора щодо підготовки вчителів до 

виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи з 

одночасним залученням і батьків як партнерів у вихованні дітей, що 

передбачало спільну інноваційну діяльність.

Особливий наголос варто зробити на цінності досліджених матеріалів, що 

мають практичну значущість з розроблення методичного забезпечення процесу 

виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи.

Кількісна та якісна інтерпретація результатів дослідження дозволили 

К.О .Журо і підтвердити ефективність розробленої структурно-функціональної



моделі та педагогічних умов виховання смисл ©життєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи. Загалом, опис експериментальної складової 

дослідження, процедури збору емпіричних даних та перевірки їх достовірності 

відповідають меті й завданням дослідження.

У цілому слід відзначити високий науковий рівень інтерпретації не лише 

теоретичних положень проблеми дослідження, а також отриманих 

експериментальних результатів, сформульованих висновків та поміркованих 

умовиводів дисертанта, що забезпечувалося доцільністю застосованих методик, 

обробкою за допомогою методів математичної статистики емпіричних даних, що 

подані у таблицях та додатках.

Результати наукового пошуку повною мірою апробовано на науково- 

практичних конференціях різного рівня та в наукових публікаціях автора, зокрема 

знайшли своє відображення у 57 наукових та навчально-методичних працях, з 

них: одна одноосібна монографія та три колективні монографії, одна з яких 

зарубіжна; 2! стаття у наукових фахових виданнях, п’ять статей у зарубіжних 

періодичних виданнях, три енциклопедії та словники (у співавторстві), одна 

науково-аналітична доповідь про зміст загальної середньої освіти (у 

співавторстві), одна Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти 

в Україні, одна стаття у зарубіжних збірниках матеріалів конференцій, дев’ять 

публікацій у вітчизняних матеріалах конференцій, десять публікацій в інших 

виданнях. Робота уточнена таблицями, рисунками, що надає можливість повною 

мірою осягнути результати проведеного дослідження.

Ознайомлення з текстом автореферату дає підстави стверджувати, що його 

зміст, структурна побудова та основні положення повною мірою відображають 

текст дисертаційного дослідження.

У цілому позитивно оцінюючи дисертаційну роботу К.О.Журби вважаємо за 

необхідне висловити окремі дискусійні положення, зауваження та побажання:



1. Надто широко сформульовано предмет дослідження, який слід би було 

конкретизувати, вказавши позакласну діяльність закладів загальної середньої 

освіти, що підтверджується змістом дисертації.

2. Обгрунтовуючи методологічні підходи, дослідниця могла би серед особистісно 

орієнтованого чи гуманістичного підходів, зазначити один з них, оскільки 

особистісно орієнтований є похідним гуманістичного підходу.

3. Окремого коментаря на с.153 потребують межі вікових періодів та підперіодів 

школярів, які досліджуються у роботі.

4. Оскільки дисертантка опирається на наукові положення академіка І.Д.Беха, то

варто було б виокремлюючи структурні компоненти вихованості 

смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи, дотримуватися 

п ’ ятиком по не нтної структури досліджуваного феномену (коп і іти ви ий, 

емоційно-ціннісний, довільного імпульсу, п о вед і 1ІКОВО-П ра кс и ч ний,

самоцінний компоненти), що додало би роботі повноти і грунтовності.

5. Робота виграла би від того, якби дослідниця представила діагносту вал ьн ий 

інструментарій, зокрема авторські методики спрямовані на встановлення рівня 

вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи, у 

додатках, що дало б змогу більш повно осягнути особистий внесок 

дисертантки.

6. Описаний автором на с. 295 протокол спостереження за учнями під час 

дослідно-експериментальної роботи, мав би бути також представлений у 

додатках.

Проте висловлені зауваження мають переважно дискусійний характер і 

суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку результатів представленої 

дисертаційної роботи. Дисертація є завершеним і самостійним дослідженням, в 

якому отримані нові науково обгрунтовані теоретичні та практичні результати, що 

в сукупності є вагомими для розвитку теорії та методики виховання. Результати 

дослідження можуть бути використані у роботі закладів загальної середньої 

освіти, у процесі професійної підготовки вчителів і вихователів основної і старшої 

школи та в системі після дипломної освіти для підготовки і перепідготовки



п едагогі ч них п раці в н и кі в.

Загалом аналіз дисертації, автореферату та опублікованих праць дає 

підстави для висновку про те, що дисертаційне дослідження «Теоретико- 

методичні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи» за рівнями наукової новизни і практичного значення відповідає 

чинним вимогам плі.9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2013 р. №567, а 

його авторка -  Журба Катерина Олександрівна -  заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 -  теорія і 

методика виховання.

Офіційний опонент:
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початкової освіти


