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Актуальність теми роботи та її зв’язок із планами відповідних 

галузей науки. У контексті глобальних світоглядних і методологічних 

перетворень, що відбуваються сьогодні в сферах вітчизняної освіти і культури, 

особливої актуальності набувають смисложиттєві питання, що стоять перед 

учнями шкіл. Вони пов'язані з вибором певного ставлення до навколишньої 

дійсності, способів взаємодії з нею та зі стратегіями цілепокладання. Від них 

багато в чому залежить як майбутнє самої дитини, так і всього суспільства в 

цілому. 

Як свідчить практика, готовність учня до самоствердження, 

самовизначення в умовах сучасного суспільства вкрай ускладнена, в зв'язку з 

цим завданням освітнього процесу є актуалізація питання сенсу життя 

особистості не тільки в контексті філософських, психологічних, 

психотерапевтичних пошуків, але і на рівні повсякденної педагогічної 

взаємодії, де вчитель, педагог, психолог спільно з батьками виступають в ролі 

фасилітаторів, друзів, наставників. 

Результативний, стійкий, а головне гуманно орієнтований розвиток — це 

тривалий шлях школяра в пошуках себе, пов'язаний з майбутнім спочатку за 

допомогою мрій в підлітковому віці, пізніше - планування в юнацькому віці. 

Тому сучасний учень має гостру потребу в такому освітньому просторі, який 

би, з одного боку, без авторитарного тиску сприяв засвоєнню гуманістичних 

цінностей, формуванню морально-етичних ідеалів, а з іншого, — допомагав би 

в усвідомленні діалектики життя, постановці реальних життєвих цілей, 

формував знання, вміння, навички їх досягнення і протистояння негативним 

реаліям соціуму (революції, війни, економічні і політичні кризи та негаразди). 

Смисложиттєві орієнтації особистості в педагогічному значенні - це 

осягнення людиною значення власного життя в культурно-історичному 

просторі і часі, життя в цілому, в тому числі і в конкретному освітньому 

процесі за допомогою виховання, навчання, розвитку; це усвідомлення мети 

самовиховання, самонавчання та саморозвитку в системі абсолютних 

гуманістичних цінностей, які конкретизуються за допомогою ціле образів 

(внутрішній світ людини, сім'я, професія, суспільство) і втілюються в 

повсякденній реальності через соціально-екзистенційні Я-концепти. 



Смисложиттєві орієнтації особистості є основою розвитку гармонійної 

особистості та впливають на процес самовдосконалення людини. 

Актуальність дисертаційного дослідження К.О. Журби «Теоретико- 

методичні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи» визначена, в першу чергу, пошуками ресурсів для виховання 

смисложиттєвих цінностей особистості школярі; сублімацією в цілісному 

педагогічному процесі двох аспектів: цінності життя як її сенсу і спеціально 

організованої діяльності індивіда для життєтворчості на основі оперативного 

втіленням їх результатів у практику. 

Тому недостатнім буде констатація того, що обрана для дослідження 

проблема є актуальною, вона відноситься до кола важливих для українського 

соціуму проблем. 

Дисертаційне дослідження є структурною частиною комплексної 

науково-дослідної теми лабораторії морального та етичного виховання 

Інституту проблем виховання НАПН України «Виховання культури гідності 

дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів» (державний реєстраційний № 011Ш000098). 

Наукова новизна одержаних результатів. Оцінюючи найважливіші 

здобутки дисертаційного дослідження К.О.Журби, варто вказати на наступні 

результати, що мають вагому наукову новизну. 

По-перше, заслуговує наукової уваги здійснене комплексне дослідження 

проблеми виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої 

школи, теоретично обґрунтована концепція виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів на основі ідей системного, синергетичного, 

аксіологічного, гуманістичного, особистісно орієнтованого, компетентнісного 

методологічних підходів 

По-друге, цінним з педагогічної точки зору є розробка структурно- 

функціональної моделі виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи в позакласній діяльності закладів загальної середньої 

освіти та педагогічних умов її ефективної реалізації. 

По-третє, визначним у прикладному аспекті є 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. 

Вважаємо, що елементи наукової новизни сформульовані коректно, їх 

кількість та кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам. 

  



 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Детальне ознайомлення з 

текстом дисертації К.О. Журби дає підстави стверджувати, що підхід 

дисертантки до концептуалізації смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи відзначається фундаментальністю дослідження. 

Гіпотеза роботи обґрунтовується на методологічному, теоретичному та 

практичному рівнях. В основу студіювання покладено теоретико-методичні 

засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої 

школи на основі реалізації розробленої автором концепції, структурно- 

функціональної моделі та педагогічних умов. Справляє позитивне враження 

теоретичні та методологічні основи дослідження. Джерельну базу роботи 

становлять: міжнародні і вітчизняні державні документи та наукові праці, які 

визначають тенденції і перспективи розвитку шкільної освіти в Україні. 

Значення отриманих автором результатів 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 в: програмі «Виховання базових гуманістичних 

цінностей учнів 5-6-х класів», програмі тренінгу «У пошуках смислу життя»; 

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 шодо удосконалення процесу 

виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

Рекомендації щодо використання результатів і висновків дисертації. 

Результати дослідження можуть бути використані у роботі закладів загальної 

середньої освіти, у процесі професійної підготовки вчителів і вихователів 

основної і старшої школи, у закладах вищої освіти різного рівня акредитації, 

зокрема під час вивчення курсів «Педагогіка», «Теорія і методика виховання», у 

системі післядипломної освіти для підготовки і перепідготовки вчителів, 

класних керівників, заступників директорів з виховної роботи, шкільних 

психологів. 

Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Дисертація К.О.Журби 

належним чином структурована. У вступі чітко обґрунтовано актуальність 

проблеми, науково коректно сформульовано мету, яка корелює з темою, та 



конкретизується у завданнях, окреслено об’єкт та предмет роботи. Логічно 

окреслено систему використаних в роботі дослідницьких методів. 

У першому розділі дисертаційного дослідження «Процес виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи у 

методологічному осмисленні» дисертантка обґрунтовує методологічні підходи 

до виховання смисложиттєвих цінностей (системний, синергетичний, 

аксіологічний, гуманістичний, особистісно орієнтований, компетентнісний) та 

принципи (систематичності, холізму, зв’язку з життям, індивідуалізації, 

свободи вибору, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, центрації розвитку і 

саморозвитку особистості школяра) як основи виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи; уточнює сутність понять: 

«смисл життя особистості», «смисложиттєві цінності», «смисложиттєва 

цінність як предмет виховання». 

Автор наголошує, що виховання смисложиттєвих цінностей є важливою 

проблемою протягом усього існування людства, вирішення якої має 

непересічне значення як для окремої особистості, так і для суспільства загалом. 

Розуміння сутності смисложиттєвих цінностей значною мірою залежить від 

історичної епохи, суспільної формації, місця людини у суспільстві та стилі її 

життя. Смисложиттєві цінності основані на гуманістичній етиці і моралі, які є 

пріоритетними у вихованні зростаючої особистості та визначають 

«смисложиттєву цінність як предмет виховання» у школярів основної і старшої 

школи. 

У другому розділі - «Теоретичні основи виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи» — на основі 

міждисциплінарного аналізу психолого-педагогічних джерел дисертанткою 

обґрунтовано теоретичні засади виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи, узагальнено вітчизняний та зарубіжний 

досвід виховання смисложиттєвих цінностей в учнів означених ланок. 

На нашу думку, цінними є авторський тезис про визначення 

перспективних ідей для їх використання у вихованні смисложиттєвих цінностей 

школярів основної і старшої школи з урахуванням реалій життя в Україні 

(розширення поля життєвих смислів та їх інтеграція, формування уміння 

орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях, визначення і диференціація 

життєвих цілей, вироблення моделей позитивної поведінки та життєвих 

стратегій у несприятливих життєвих обставинах). 

У третьому розділі - «Концептуальне підґрунтя виховання базових 

смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи», 

  



дисертанткою обґрунтовано концепцію виховання смисложиттєвих цінностей 

у школярів основної і старшої школи; розкрито структуру вихованості 

смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи, 

схарактеризовано вікові особливості дітей підліткового і раннього юнацького 

віку, визначено базові смисложиттєві цінності особистості (свободи, любові, 

справедливості, гідності). 

К.О.Журба доводить сенситивність виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи и подає структуру вихованості 

смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи, яка 

представлена когнітивним, емоційно-ціннісним, довільної спонуки, 

поведінково-праксичним компонентами. 

Дисертантка характеризує психологічні механізми виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи 

(самопізнання, рефлексія, самооцінка), і виокремлює базові смисложиттєві 

цінності особистості (свобода, любов, справедливість, гідність). 

У четвертому розділі — «Сучасний стан вихованості смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи» здобувачка визначає критерії, 

показники, рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи (активний, конструктивний, залежний, пасивний), розкриває 

методику і результати констатувального етапу експерименту. 

У п ятому розділі — «Методика роботи та експериментальна перевірка 

педагогічних умов вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної 

і старшої школи» - К.О.Журба теоретично обґрунтовує структурно- 

функціональну модель і педагогічні умови виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи; висвітлює методику 

формувального етапу експерименту, простежує динаміку вихованості 

смисложиттєвих цінностей у школярів. 

Вагомою перевагою дисертаційного дослідження К.О.Журби є 

впровадження особисто орієнтованої технології виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи на основі використання різних 

типи рефлексії (регулятивна, визначальна, синтезувальна, створювальна). 

Результати дослідно-експериментальної роботи К.О.Журби засвідчили 

ефективність розробленої структурно-функціональної моделі та педагогічних 

умов виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої 

школи. 

Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих працях. 

Основні положення і результати дисертації відображено у 57 наукових та 

навчально-методичних працях, з них: 1 одноосібна 

  



монографія та 3 колективні монографії, 1 з яких зарубіжна, 21 стаття у 

наукових фахових виданнях, 5 статей у зарубіжних періодичних виданнях, З 

енциклопедій та словники (у співавторстві), 1 науково-аналітична доповідь про 

зміст загальної середньої освіти (у співавторстві), 1 Національна доповідь про 

стан і перспективи розвитку освіти в Україні, 1 стаття у зарубіжних збірниках 

матеріалів конференцій, 9 публікацій у вітчизняних матеріалах конференцій, 10 

публікацій в інших виданнях (з них 6 одноосібні). 

Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації. 

Структурна побудова і зміст автореферату ідентичні основним положенням 

дисертації. Наукові положення і висновки, наведені в авторефераті К.О.Журби 

належним чином розкриті і обґрунтовані в рукописі дисертації. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 

Позитивно оцінюючи рецензовану дисертацію К.О.Журби «Теоретико- 

методичні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних 

наук, вважаємо за необхідне зазначити наступні дискусійні положення та 

зауваження до поданої дисертаційної роботи: 

1.В авторській концепції виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи було б корисним представити взаємозв’язок 

структурних компонентів вихованості смисложиттєвих цінностей школярів як 

послідовний процес, результатом якого є створення власної стратегії учня з 

досягнення смисложиттєвих цінностей (Розділ 3). 

2.У третьому розділі дослідження було б доречним пояснити в тексті дисертації 

чим обґрунтовано саме такий вибір базових смисложиттєвих цінностей: 

свобода, любов, справедливість та гідність. Адже, наприклад, така 

смислежиттєва цінність як «щастя», що з педагогічної точки зору є умовою 

життя та духовного сходження дитини до культури людства, не зараховано до 

базових цінностей. 

3. Сучасне інтернет-покоління можна охарактеризувати як глобальних дітей, 

які мають необмежені можливості отримання і переробки інформації та знань. 

Підлітки не просто користуються Інтернетом, вони живуть за допомогою його. 

Це середовище проживання та спосіб життя. Тому, важливим було б 

проаналізувати Інтернет як середовище проживання підростаючого покоління, 

яке має як позитивний так и негативний вплив на формування смисложиттєвих 

цінностей і формує певні моделі поведінки, відкриває нові можливості для 

самореалізації школярів. 

 

 

4.Відповідно до третьої рекомендації, вважаємо за необхідне використання у 

методичному супроводі дослідження інформаційно- комунікативних технологій 



для створення школярами власних стратегій з досягнення смисложиттєвих 

цінностей. 

5.Оскільки представлена структурно-функціональна модель виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи є авторським 

уявленням досягнення певного стану вихованості смисложиттєвих цінностей, і 

характеризується відкритістю, доцільним було б визначити дискусійні 

положення процесу дослідно-експериментального дослідження. 

Зазначені зауваження і побажання не впливають на загальну позитивну 

оцінку роботи і не ставлять під сумнів її теоретичне і практичне значення. 

Загальний висновок. Аналіз дисертації, автореферату та опублікованих 

праць К.О.Журби дає підстави зробити висновок про те, що її дисертаційне 

дослідження «Теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи» є актуальним, завершеним, 

цілісним і самостійним науковим дослідженням, яке має належну наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення. 

Дисертаційна робота, її актуальність, зміст, обсяг та наукова новизна, 

теоретична та практична значущість, обґрунтованість наукових положень, 

вірогідність висновків, використані методи дослідження, якість оформлення та 

повнота викладу повністю відповідають вимогам МОН України, зокрема п. 10, 

12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, вимогам, що ставляться до робіт, 

поданих на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, а її автор 

Журба Катерина Олександрівна заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 - теорія і методика 

виховання. 

 


