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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Наростання особистісно-
деструктивних тенденцій призвело до зниження цінності людського життя, 
девальвації вищих цінностей зростаючої особистості, яка прагне стати суб’єктом 
власного життя. Водночас, невизначеність смислу життя та смисложиттєвих 
цінностей є причиною соціальних відхилень у підлітковому і ранньому юнацького 
віці.  

Виховання смисложиттєвих цінностей є одним із пріоритетних напрямів 
виховання, про що свідчить зміст міжнародних та вітчизняних державних 
документів: Декларація ООН і План дій: «Світ, сприятливий для дітей» (2002), 
Декларація ООН щодо освіти та навчання у галузі прав людини (2011), Конституція 
України, Закони України «Про загальну середню освіту» (1999), «Про освіту» 
(2017), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 
(2013), Концепція нової української школи (2016), Програма «Нова українська 
школа» у поступі до цінностей (2018).  

Аналіз стану досліджень процесу виховання смисложиттєвих цінностей 
зростаючої особистості свідчить про постійну увагу вчених різних галузей до 
зазначеної проблеми на методологічному, теоретичному та практичному рівнях. 

На методологічному рівні проблема смислу життя людини і цінностей, які 
його визначають, відображена у працях філософів: Античності (М. Аврелій 
Аристотель, Епікур, Лукрецій, Платон, Протагор, Сенека,), Середньовіччя 
(Ф. Аквінський, Е. Понтійський), епохи Відродження (М. Кузанський, 
Н. Маккіавелі, М. Монтень, М. Спіноза, Е. Роттердамський), Німецької класичної 
філософії (В. Гегель, І. Кант, Л. Фейербах), Просвітництва (Ф. Вольтер, 
Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо), ХІХ-ХХ століття (М. Бердяєв, Н. Гартман, Е. Гуссерль, 
С. К’єркегор, Ф. Ніцше, М. Рубінштейн, Ж.-П. Сартр, Є. Трубєцкой, С. Франк, 
В. Франкл, Е. Фромм, М. Хайдеггер, М. Шелер, А. Шопенгауер, К. Ясперс) та 
українських філософів (Г. Горак, М. Горлач, В. Кремень, В. Кудін, В. Лозовий, 
В. Огнев’юк, Г. Сковорода, П. Юркевич). 

У психологічному плані кризи смислу життя і смисложиттєвих цінностей 
вивчали І. Бех, І. Варе, Т. Титаренко. Особливості становлення і розвитку 
смисложиттєвої сфери у підлітковому і ранньому юнацькому віці розкрили 
О. Бедлінський, Л. Божович, Л. Виготський, Е. Еріксон, І. Кон, Н. Савченко, 
Д. Фельдштейн. У працях зарубіжних психологів А. Адлера, Ш. Бюлера, Е. Дінера, 
А. Маслоу, Р. Мейя, Ш. Оіші, К. Роджерса, М. Рокича, В. Франкла, З. Фрейда, 
Е. Фромма обґрунтовувалися положення щодо унікальності і індивідуальності 
кожної особистості, її внутрішнього світу, смислів, життєвих орієнтацій, котрі 
зумовлюють вибір смисложиттєвих цінностей. 

У педагогічній науці до проблеми виховання смисложиттєвих цінностей 
зверталися Г. Ващенко, Я. Корчак, С. Русова, К. Ушинський. У радянські часи 
окремі аспекти окресленої проблематики розглядалися К. Гавриловцем, 
А. Макаренком, В. Сухомлинським. Різні грані виховання смисложиттєвих 
цінностей розкрито у роботах українських (О. Вишневський, В. Киричок, 
Т. Потапчук, А. Семенова, Р. Сойчук, А. Солодка, О. Сухомлинська, Л. Хоружа, 
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К. Чорна, І. Шкільна) та зарубіжних (Дж. Крісто, Дж. Крішнамурті, Т. Ліскона, 
К. Парк, Р. Полуцян, Р. Стернберг, Р. Уільямс, Дж. Фоуст) педагогів. 

Проблема виховання смисложиттєвих цінностей особистості знайшла 
відображення у ряді дисертаційних досліджень: формування життєвої 
компетентності (І. Ящук), формування сенсожиттєвих орієнтацій старшокласників 
(Ю. Стежко), формування смисложиттєвих орієнтацій особистості учня у 
педагогічній взаємодії (І. Ульянова), смисложиттєві орієнтації як показник 
соціальної культури (Н. Тимченко). 

І хоча теоретичний аналіз дає підстави констатувати, що на сьогодні існує 
певний науковий доробок у царині виховання смисложиттєвих цінностей зростаючої 
особистості, однак теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи ще не були предметом спеціального 
наукового дослідження. Потребує визначення методологія та концепція виховання 
смисложиттєвих цінностей зростаючої особистості відповідно до вікових 
особливостей. У наукових дослідженнях не розкрито на належному рівні складники 
й психологічні механізми виховання смисложиттєвих цінностей. Особливої уваги 
потребує питання моделювання означеного процесу та обґрунтування відповідних 
педагогічних умов. Крім того, у практиці закладів загальної середньої освіти не 
повною мірою використовується виховний потенціал позакласної діяльності. 

Аналіз нормативних документів, наукових джерел, сучасного стану виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи надав можливість 
виявити суперечності між: 

– актуалізованим запитом українського суспільства на виховання 
смисложиттєвих цінностей особистості та недостатньою теоретико-методологічною 
обґрунтуванністю їх виховання у школярів основної і старшої школи; 

– зростаючими вимогами до людини як до суб’єкта життя, здатного ставити 
перед собою високі цілі і досягати їх, та відсутністю цілісної системи виховання 
такої особистості; 

– високим виховним потенціалом позакласної роботи закладів загальної 
середньої освіти з виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 
старшої школи та його неповною реалізацією, зокрема стосовно гуманізації 
виховного середовища і створення відповідних педагогічних умов; 

– значущістю осмислення зростаючою особистістю власного життя, 
визначення життєвої мети, вироблення власних смисложиттєвих цінностей і 
фаховою непідготовленістю педагога до реалізації такого виховного завдання. 

Усе зазначене вище актуалізує проблему виховання смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи крізь призму педагогічного 
дослідження. 

З огляду на актуальність проблеми та наявні суперечності, було обрано тему 
дисертаційного дослідження: «Теоретико-методичні засади виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 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 
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діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» (державний реєстраційний 
№ 0111U000098). Тема дисертаційної роботи затверджена вченою радою Інституту 
проблем виховання НАПН України (протокол № 7 від 27 червня 2013 р.) та 
узгоджена рішенням бюро Ради з координації наукових досліджень в галузі 
педагогіки та психології в Україні (протокол № 8 від 22 жовтня 2013 р.). 

Об’єкт дослідження – процес виховання смисложиттєвих цінностей у 
школярів основної і старшої школи. 

Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

Мета дослідження – на основі міждисциплінарного теоретичного аналізу 
наукових джерел і педагогічної практики здійснити цілісне обґрунтування 
теоретичних і методичних засад виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 
основної і старшої школи. 

Відповідно до мети та концептуального бачення структури дослідження 
визначено такі завдання: 

1. На засадах міждисциплінарного теоретичного аналізу обґрунтувати 
методологічні підходи та уточнити сутність понять: «смисл життя особистості», 
«смисложиттєві цінності», «смисложиттєва цінність як предмет виховання».  

2. Розкрити теоретичні засади виховання смисложиттєвих цінностей 
особистості, узагальнити вітчизняний та зарубіжний досвід з цієї тематики. 

3. Визначити базові смисложиттєві цінності школярів основної і старшої 
школи, обґрунтувати концепцію, схарактеризувати психологічні механізми, функції 
виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

4. Виокремити структуру, визначити критерії, показники і рівні вихованості 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

5. Теоретично обґрунтувати структурно-функціональну модель, педагогічні 
умови виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

6. Розробити та апробувати методичне забезпечення процесу виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи у позакласній 
діяльності. 

7. Здійснити експериментальну перевірку ефективності структурно-
функціональної моделі та педагогічних умов виховання смисложиттєвих цінностей 
у школярів основної і старшої школи. 

Концепція дослідження. Провідною ідеєю дослідження є положення, згідно 
яким cмисложиттєві цінності поєднують життєву мету та перспективу, а також 
узагальнені й усвідомлені принципи життя, які лежать у сфері особистісних 
інтересів особистості, її життєвих домагань, очікувань, вимог, які вона переживає 
стосовно свого майбутнього, життя. Смисложиттєві цінності відображають цінність 
і значущість людського життя. Смисл життя особистості є динамічною системою, 
що поєднує головні та другорядні смисли і є тим стрижнем, на який опирається 
людина в різних життєвих ситуаціях. 

Зосередження дослідницької уваги на осмисленні теоретико-методичних засад 
виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи 
обумовлює доцільність побудови представленої дисертації як теоретико-
методологічного дослідження, що задає вектор практичного втілення 
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концептуальних ідей щодо розв’язання зазначеної проблеми у закладах загальної 
середньої освіти. 

Інтегративний характер дослідження проблеми виховання смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи зумовив його здійснення на основі 
наукової позиції, що поєднує методологічний, теоретичний і практичний концепти. 

Методологічний концепт забезпечує фундаментальну загальнонаукову основу 
дослідження й визначає наукові підходи (системний, синергетичний, аксіологічний, 
гуманістичний, особистісно орієнтований, компетентнісний) у вивченні проблеми 
виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 
Системний підхід визначає цілісність виховного процесу у середній і старшій ланці 
школи через розроблення і впровадження педагогічної системи виховання 
смисложиттєвих цінностей в учнів 5–11-х класів, що поєднує концептуальні 
положення, структурні компоненти вихованості смисложиттєвих цінностей, засоби 
діагностування, педагогічні умови, зміст, форми і методи виховання. Синергетичний 
підхід оснований на нелінійності або можливості кількох варіантів розвитку подій, 
відкритому обміні знаннями, когерентності (узгодженості дій усіх суб’єктів 
виховного процесу) та утверджує здатність особистості до саморозвитку і творення 
власних смисложиттєвих цінностей не лише під впливом педагогів та батьків, а й 
внутрішнього потенціалу, прагнення самовдосконалюватись. Згідно з аксіологічним 
підходом, особистість орієнтується на смисложиттєві цінності як такі, що дадуть 
змогу їй самореалізуватися. У смисложиттєвих цінностях особистості 
відображаються потреби вищого порядку. Смисложиттєві цінності по-різному 
реалізуються у житті конкретних людей, що зумовлено індивідуальними 
особливостями та життєвими обставинами. Гуманістичний підхід забезпечує 
визнання кожної дитини найвищою цінністю та гарантування пріоритетності її прав, 
ставлення до неї як до мети, а не як до засобу, розвиток її здібностей і нахилів, 
створення умов для реалізації самовиховання і саморозвитку. Особистісно 
орієнтований підхід спирається на синтез встановлених психологічною та 
педагогічною наукою закономірностей функціонування й розвитку особистості 
школярів основної і старшої школи та розкриває закономірності морального 
становлення особистості дітей в онтогенезі, які стосуються особистісних 
трансформацій, пов’язаних із вихованням смисложиттєвих цінностей. Використання 
компетентнісного підходу забезпечує виховання учнів як суб’єктів життя, готових 
до практичної дії. Вихованці повинні не лише виявляти готовність до 
конструктивної діяльності, змін поведінкових стратегій, а й втілювати у вчинки ті 
смисложиттєві цінності, на які вони орієнтуються. В основі компетентнісного 
підходу – виховання практичної досвідченості як здатності розв’язувати життєві 
задачі, змінювати обставини, довколишнє середовище. 

Застосування зазначених методологічних підходів надає можливість 
представити виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої 
школи як систему науково обґрунтованих педагогічних дій та заходів виховного 
процесу середньої і старшої ланок школи.  

Теоретичний концепт дослідження зумовлює систему вихідних положень і 
понять, покладених в основу розуміння виховання смисложиттєвих цінностей. На 
цьому рівні здійснюється аналіз, синтез та узагальнення досліджуваних фактів, 



 5

визначаються психологічні механізми (самопізнання, рефлексія, самооцінка, 
самореалізація), функції (когнітивна, аксіологічна, смислотворча, життєтворча, 
рефлексивна) виховання смисложиттєвих цінностей та структурні компоненти 
(когнітивний, емоційно-ціннісний, довільної спонуки, поведінково-праксичний), 
критерії (когнітивний, емоційно-ціннісний, довільної спонуки, діяльнісно-
поведінковий), показники, рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів 
основної і старшої школи (активний, конструктивний, залежний, пасивний). 

Практичний концепт передбачає розроблення структурно-функціональної 
моделі та експериментальну апробацію педагогічних умов виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи, реалізація яких 
здійснюється відповідно до змістового та методичного забезпечення і які поетапно 
втілюються у практику шляхом розроблення та впровадження особистісно 
орієнтованої виховної технології, доцільних активних та інтерактивних методів і 
форм роботи з молодшими і старшими підлітками, старшокласниками, підготовки 
вчителів, класних керівників та батьків. 

Застосування зазначених концептів дає можливість представити виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи як систему науково 
обґрунтуваних педагогічних дій, виховних заходів, побудовану з урахуванням 
індивідуальної та вікової специфіки у виховній діяльності загальноосвітньої школи, 
визначених та експериментально перевірених педагогічних умов. 

Реалізація концепції спрямована на якісні зміни у підходах до виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи, а також на 
розвиток теоретико-методичних засад у позакласній діяльності закладів загальної 
середньої освіти. 

Визначені концептуальні положення стали підґрунтям для гіпотези 
дослідження. Загальна гіпотеза полягає в тому, що виховання смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи буде більш ефективним, якщо у 
виховній діяльності закладу загальної середньої освіти реалізувати розроблену 
автором концепцію, структурно-функціональну модель та педагогічні умови.  

Загальна гіпотеза дослідження конкретизована у часткових гіпотезах, згідно з 
якими виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи 
буде успішним за таких педагогічних умов: 

 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 вчителів до виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи. 
Методологічну основу дослідження становлять: загальнофілософські закони 

пізнання світу, формування у людини вищих смислів, осмислення життя, 
смисложиттєвих цінностей; загальнонаукові принципи систематичності, холізму, 
зв’язку з життям, індивідуалізації, свободи вибору, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, 
центрації розвитку і саморозвитку особистості школяра, ідеї антропоцентричної 
філософії, гуманістичної етики, гуманістичної психології, гуманістичної педагогіки, 
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положення системного, синергетичного, аксіологічного, гуманістичного, 
особистісно орієнтованого та компетентнісного методологічних підходів; ідеї про 
гуманізацію виховного середовища, суб’єкт-суб’єктну взаємодію дорослих і дітей, 
закономірностей розвитку особистості на різних етапах онтогенезу. 

Теоретичну основу дослідження становлять положення теорій і концепцій: 
антропоцентризму і смислу життя (В. Кремень, В. Кришмарел, В. Лозовий, 
В. Огнев’юк, М. Рубінштейн), гуманістичної моралі (М. Тофтул, Е. Фромм, 
Л. Хоружа, К. Чорна), смисложиттєвих орієнтацій (К. Абульханова-Славська, 
С. Жучкова, Д. Леонтьєв, В. Франкл), смисложиттєвих цінностей (А. Лєвшина, 
Ю. Стежко, І. Ящук), смисложиттєвої кризи (І. Варе, К. Карпінський), мети життя і 
життєвих цілей (Н. Кириченко, К. Ушинський), формування життєвих планів і 
перспектив (В. Засенко, В. Панок, Г. Рудь), розвиток життєстійкості (С. Богданов, 
А. Гірник, І. Іванюк, О. Залеська), виховання системи моральних цінностей у дітей 
підліткового та юнацького віку (С. Коновець, Р. Сойчук, А. Солодка, 
О. Сухомлинська, І. Шкільна), моральних ставлень (О. Лазурський, В. М’ясищев), 
загальних закономірностей розвитку особистості підліткового і юнацького віку 
(Д. Ельконін, І. Кон, Г. Костюк, С. Максименко, С. Рубінштейн), теоретичних засад 
виховних технологій (С. Сисоєва, С. Харченко), особистісно орієнтованого 
виховання (І. Бех, Є. Бондаревська, Н. Щуркова), гуманізації виховного середовища 
(І. Дичківська, О. Єжова, В. Киричок), самореалізації особистості (О. Безкоровайна, 
Л. Канішевська, В. Оржеховська), виховного потенціалу позакласної роботи, форм і 
методів виховання (Л. Гончар, Г. Назаренко, О. Хухлаєва). 

У науковому пошуку на різних етапах використано такі методи дослідження: 
теоретичні: аналіз філософської,  психологічної, педагогічної літератури для 

розкриття теоретичних основ означеної проблеми, уточнення сутності понять 
«смисл життя особистості», «смисложиттєві цінності», «смисложиттєва цінність як 
предмет виховання»; контент-аналіз з метою виявлення закономірностей та 
характеру досліджень, присвячених проблемі виховання смисложиттєвих цінностей 
особистості; синтез, порівняння, систематизація, узагальнення теоретичних та 
емпіричних даних для розроблення методичного забезпечення щодо організації 
виховної роботи з підлітками та старшокласниками; теоретичне моделювання – для 
обґрунтування та розроблення структурно-функціональної моделі виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи та педагогічних 
умов її ефективної реалізації;  

емпіричні: опитування (анкетування, інтерв’ювання), індивідуальні та групові 
бесіди, тестування, метод експертної оцінки, незалежних характеристик, 
незакінчених речень, ранжування, розв’язання проблемних ситуацій, аналізу 
творчих робіт, педагогічне спостереження для збору емпіричного матеріалу, 
педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи) 
з метою визначення динаміки рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у 
школярів основної і старшої школи, перевірки ефективності структурно-
функціональної моделі і педагогічних умов виховання смисложиттєвих цінностей  
у школярів основної і старшої школи; верифікація отриманої інформації через 
зіставлення матеріалів дослідження; 
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статистичні: математична обробка результатів педагогічного експерименту 
за допомогою методів описової статистики (медіани, середнього арифметичного),  
а також обчислень за шкалою Меннестера-Перрімана та непараметричного критерію 
Пірсона (χ2) для оцінювання достовірності відмінностей між показниками 
контрольних та експериментальних груп. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що визначено та 
обґрунтовано теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих цінностей у 
школярів основної і старшої школи, а саме: 

– уперше здійснено цілісний теоретичний аналіз проблеми виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи, розроблено й 
теоретично обґрунтовано концепцію на основі ідей системного, синергетичного, 
аксіологічного, гуманістичного, особистісно орієнтованого, компетентнісного 
методологічних підходів; структурно-функціональну модель виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи в позакласній 
діяльності закладів загальної середньої освіти та педагогічні умови її ефективної 
реалізації (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 вчителів до виховання смисложиттєвих цінностей у 
школярів основної і старшої школи); визначено критерії (когнітивний; емоційно-
ціннісний, довільної спонуки, діяльнісно-поведінковий) з відповідними 
показниками та рівні (активний, конструктивний, залежний, пасивний);  

– уточнено сутність понять: «смисл життя особистості» як динамічна 
система, що поєднує головні та другорядні смисли і є тим стрижнем, на який 
спирається людина в різних життєвих ситуаціях; «смисложиттєві цінності» як 
система узагальнених устремлінь, пов’язаних з життям особистості, які у розвиненій 
формі характеризують її духовно-моральну Я-концепцію, пошук власного призначення 
і відповідний стиль життя, який реалізується у поведінці, діяльності і спілкуванні; 
«смисложиттєва цінність як предмет виховання» школярів основної і старшої школи є 
результатом взаємодії усіх суб’єктів виховного процесу, цілеспрямованої діяльності 
спрямованої на формування гуманістичного мислення, усвідомлення значущості 
смисложиттєвих цінностей (свободи, любові, гідності, справедливості) у власному 
житті, формування моральних якостей, розвитку емоційно-почуттєвої сфери, 
самоаналізу і рефлексії, здатність до свободи вибору, готовність до самореалізації; 
базові смисложиттєві цінності (свобода, любов, справедливість, гідність); структуру 
цього феномену стосовно школярів основної і старшої школи (когнітивний; емоційно-
ціннісний, довільної спонуки, поведінково-праксичний) компоненти; психологічні 
механізми (самопізнання, рефлексія, самооцінка, самореалізація) та функції 
(когнітивна, аксіологічна, смислотворча, життєтворча, рефлексивна) виховання 
смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи; 

– подальшого розвитку набули положення про виховний потенціал 
позакласної діяльності закладів загальної середньої освіти щодо виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи; методичне 
забезпечення цього процесу; ідеї вітчизняного та зарубіжного досвіду стосовно 
виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 
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Практичне значення одержаних 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. 

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. 

Упровадження результатів дисертації. Результати дослідження 
упроваджено в освітній процес Черкаського інституту післядипломної освіти 
педагогічних працівників (№ 213/01-18 від 06.09.2018 р.), НВК «Домінанта» 
м. Києва (довідка № 225 від 27.06.2018 р.); «Кіровоградського колегіуму – 
спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу І–ІІІ ступенів – 
дошкільного закладу – центр естетичного виховання» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області (№ 115 від 18.06.2018 р.); Загальноосвітньої школи  
І–ІІІ ступенів № 2 Світловодської міської ради Кіровоградської області (№ 02/205 
від 14.06.2018 р.); комунального закладу «Дніпрорудненської спеціалізованої школи 
І–ІІІ ступенів «Талант» Василівської районної ради Запорізької області (№ 01/350 
від 22.06.2018 р.); комунального закладу «Запорізька спеціалізована школа-інтернат 
І–ІІІ ступенів «Січовий колегіум» Запорізької області ради (довідка № 349 від 
25.06.2018 р.); Дмитрушківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Уманської 
районної ради Черкаської області (№ 122 від 7.09.2018 р.); Колодистенської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Уманської районної ради Черкаської області 
(№ 105 від 10.09.2018 р.); Звенигородської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
№ 2 Звенигородської районної ради Черкаської області (№ 42 від 28.09.2018 р.); 
Золотоніської спеціалізованої школи № 1 Золотоніської міської ради Черкаської 
області (№ 152 від 03.09.2018 р.); Золотоніської загальноосвітньої школи № 5 
Золотоніської міської ради Черкаської області (№ 129 від 03.09.2018 р.); 
Червонослобідської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Черкаської районної 
ради Черкаської області (№ 224 від 6.09.2018 р.); Харківської загальноосвітньої 
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школи І–ІІІ ступенів № 165 Харківської міської ради Харківської області (№ 147 від 
2.07.2018 р.); Харківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 53 Харківської 
міської ради Харківської області (№ 104 від 26.06.2018 р.); Сватівської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 6 Сватівської районої ради Луганської 
області (№ 124 від 13.06.2018 р) 

Результати дослідження впровадженні також в освітній процес 
Володимирецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Володимирецької 
районної ради Рівненської області; Корецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
№ 1 Корецької районної ради Рівненської області; Сарненської загальноосвітньої 
школи ІІ ступенів – економічно-правового ліцею «Лідер» Сарненської районної ради 
Рівненської області; Великовербичанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
Сарненської районної ради Рівненської області (Управління освіти і науки 
Рівненської облдержадміністрації, Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти довідка № 01-10/795 від 04.09.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. У монографії «Виховання моральної 
самосвідомості зростаючої особистості в позакласній діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів» (співавтори: І. Бех, І. Шкільна та інші) – дисертанту належать 
параграфи 1.6, 2.2, 2.3, 3.2, які стосуються особливостей виховання моральної 
самосвідомості у процесі вибору смисложиттєвих цінностей молодшими підлітками, 
у теорії суспільних наук, діагностиці та щляхів виховання у сучасних умовах, 
здійснено загальне редагування; у монографії «Vocational training some problems and 
contexts.» (співавтори: H. Bejger, H. Rusyn (Ed.) та інші) дисертанту належить 
параграф «Uрrbringing of vital values among pupils: psychoeducational aspect», у якому 
розкрито психологічне підґрунтя смисложиттєвих цінностей; у монографії 
«Професійна освіта: андрагоністичний підхід» (співавтори О. Дубасенюк (ред.), 
О. Антонова, Л. Вітвицька, Н. Мирончук, О. Рассказова, О. Самойленко та інші) у 
третьому розділі дисертантом висвітлено підготовку вчителів до виховання 
смисложитєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. У науково-
методичному посібнику «Виховання культури гідності зростаючої особистості : 
методика констатувального етапу експерименту» (співавтори: К. Чорна, В. Киричок 
та інші) – дисертантом підготовлено розділ «Виховання культури гідності молодших 
підлітків у взаємодії сім’ї і школи: методика констатувального етапу дослідження»; 
у методичному посібнику «Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в 
позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» (співавтори К. Чорна, 
В. Киричок та інші) дисертантом підготовлено розділ «Виховання культури гідності 
у молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи»; у методичних рекомендаціях 
«Особистісно орієнтована методика виховання моральної самосвідомості 
зростаючої особистості» (співавтори С. Коновець, І. Шкільна) автором написано 
розділ, присвячений вихованню моральної самосвідомості підлітків у позакласній 
роботі, а також розкрито особливості підготовки вчителів та консультативної 
роботи; у «Програмі формування педагогічної культури батьків» (співавтори: 
В. Постовий, О. Хромова та інші) дисертантом висвітлено любов і взаємоповагу між 
членами родини, сімейні традиції, умови сучасного сімейного виховання дітей в 
сім’ї, моральне виховання, методи виховання; у програмі Основні орієнтири 
виховання учнів 1–12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України 
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(співавтори І. Бех, В. Киричок та інші) автором розроблено змістове наповнення 
виховання ціннісного ставлення до себе, до сімї, родини і людей, Батьківщини в 
учнів 5–7-х класів; у програмі «Виховання гуманістичних цінностей в учнів  
1–9-х класів» (співавтори К. Чорна, В. Киричок та інші) розроблено змістове 
наповнення з виховання гуманістичних цінностей для учнів 5–6-х класів; у науково-
аналітичній доповіді про зміст загальної середньої освіти (співавтори О. Ляшенко, 
С. Максименко та інші) висвітлено виховний аспект навчальних підручників і 
програм. 

У довідкових виданнях: «Енциклопедія освіти» (гол. ред. В. Кремень) –  
7 статей, «Педагогічному словнику для молодих батьків» (за заг. ред. В. Постового) – 
25 словникових статей, Енциклопедія позашкільної освіти (за ред. Г. Пустовіта ) – 
11 статей. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки, практичні 
результати дисертації представлено в доповідях і повідомленнях на науково-
практичних заходах різного рівня: міжнародних конференціях – ІІ Міжнародній 
спільній українсько-американській науково-практичній конференції «Карпати – 
Аппалачі: Формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів 
(Івано-Франківськ, 2013)»; «Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність 
та шляхи реалізації» (Ніжин, 2014); VIІ ročlka medzinarodnej vedeckej konferencie 
Socialne posolstvo Jána Pavla II. Pre dnešný svet «Univerzita ako miesto dialógu» 
(Poprad, 2014); VIІ Міжнародному Фестивалі педагогічних інновацій (Черкаси, 
2015); VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Współczesne Strategie i Wyzwania 
Edukacyjne: Praca czlowieka jako kategoria edukacyjna» (Chelm, 2015);  
ІІI Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Educacja w kontekście potreb – możliwości – 
rozwiązań» (Slupsk-Ustka, 2016); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
«Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (Ніжин, 2016);  
ХІ-й Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у 
контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Київ, 2016);  
ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Роль освіти у сталому розвитку 
гірського регіону» (Івано-Франківськ, 2017); Міжнародній науково-практичній 
конференції «Соціальне виховання від традицій до сучасності» (Київ, 2018); 

всеукраїнських конференціях – «Особистість у просторі виховних проектів» 
(Київ, 2012); Х Всеукраинской научно-практической конференции «Январские 
педагогические чтения: теоретические и методологические проблемы современного 
образования» (Симферополь, 2012); «Традиції та новації сучасної освіти в Україні» 
(Сімферополь, 2013); «Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний 
потенціал» (Київ, 2013); «Процес виховання у координатах духовного розвитку 
особистості» (Київ, 2013); «Виховний потенціал сучасної освіти: теоретичні засади 
та практичні досягнення» (Київ, 2014); ХІІ Всеукраинской научно-практической 
конференции «Январские педагогические чтения: Современная система 
образования: опыт прошлого – взгляд в будущее» (Сімферополь, 2014);  
Десятій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Україна – країни Сходу  
в ХХІ столітті в діалозі мов, культур, педагогічних систем: ціннісні виміри 
особистості» (Київ, 2014); «Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно 
орієнтованому освітньому середовищі» (Київ, 2015); «Теоретико-методологічні 
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засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та 
учнівської молоді» (Київ, 2016); «Особистість у виховному просторі зростання: від 
дитинства до юності» (Київ, 2017); 

регіональних конференціях – Першій регіональній науково-практичній 
конференції «Оптимізація процесу навчання іноземних мов у закладах освіти 
гуманітарного та технічного напрямів» (Рівне, 2015); Другій регіональній науково-
практичній конференціії «Оптимізація процесу навчання іноземних мов у закладах 
освіти гуманітарного та технічного напрямів» (Рівне, 2016); 

всеукраїнських форумах – Форумі українських патріотичних справ «Ми – 
українці» (Київ, 2015); Другому форумі українських патріотичних справ «Ми – 
українці» (Київ, 2016); 

всеукраїнських педагогічних читаннях – Сьомих педагогічних читаннях 
памʼяті М. М. Дарманського: Професійна компетентність педагогів в умовах 
реформування сучасної освіти (Хмельницький, 2012); Одинадцятих Всеукраїнських 
педагогічних читаннях «Ідеї дитиноцентризму і педагогічна спадщина Олександра 
Захаренка» (Сахнівка, 2013); ХІІ Захаренківських педагогічних читаннях – 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Патріотизм – нагальна потреба 
україни й українців» (Черкаси, 2015); 

круглих столах – «Учітеся, брати мої, думайте, читайте…» (Київ, 2016); 
Круглому столі у рамках Дев’ятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та 
Сьомої міжнародної виставки за кордоном «WordEdu» (Київ, 2018); 

міжнародних семінарах – Міжнародному науково-практичному семінарі 
«Актуальні проблеми вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського» 
(Коломия, 2013); ІІ Міжнародному науково-практичному семінарі «Народні звичаї, 
традиції й обряди у просторі сучасної полікультурної освіти дітей та молоді» (Івано-
Франківськ – Львів, 2013); 

всеукраїнських семінарах – Всеукраїнському науково-практичному семінарі 
«Українські педагоги про національно-патріотичне виховання» (Київ, 2016); 

методологічних семінарах НАПН України – «Сучасні виховні технології: 
соціалізаційні виклики і педагогічний контекст» (Київ, 2013); «Громадянськість 
української молоді: виклики, здобутки, перспективи» (Київ, 2015); «Нові тенденції і 
явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, 
культурологічний, інформаційний виміри» (Київ, 2017); звітних науково-практичних 
конференціях Інституту проблем виховання НАПН України (2013-2018). 

Результати дослідження обговорено на засіданнях лабораторії громадянського 
та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України.  

Публікації. 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, 3 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). 
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Положення і результати кандидатської дисертації на тему «Виховання 
духовності у підлітків в сучасній українській сім’ї і школі» (13.00.07 – теорія і 
методика виховання, Інститут проблем виховання АПН України, 2000 р.) у тексті 
цього дослідження не використовуються. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі 
вступу, пʼяти розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 
використаних джерел (551 джерело, у тому числі 84 – іноземною мовою),  
12 додатків на 93 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 574 сторінки, обсяг 
основного тексту становить 401 сторінку. Робота містить 35 таблиці, 7 гістограм,  
4 рисунки на 30 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано вибір теми, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання 

дослідження, розкрито концепцію, теоретико-методологічні засади, методи 
дослідження, окреслено наукову новизну і практичне значення отриманих 
результатів, дані про впровадження та апробацію результатів дослідження, 
особистий внесок здобувача у працях, опублікованих у співавторстві, публікації, 
структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Процес виховання смисложиттєвих цінностей у 
школярів основної і старшої школи у методологічному осмисленні» –
обґрунтовано методологічні підходи до виховання смисложиттєвих цінностей, 
уточнено сутність понять: «смисл життя особистості», «смисложиттєві цінності», 
«смисложиттєва цінність як предмет виховання». 

Аналіз філософських джерел дав змогу встановити, 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. 

Водночас у філософії окреслено коло проблем смисложиттєвої сфери, до яких 
належать: акедія (втрата смислу буття), розбіжність ідеалів і реального життя, 
конфлікт цінностей, підміна смисложиттєвих цінностей матеріальними, песимізм, 
відчуженість, розчарування, стреси, які є перепоною для реалізації особистості та її 
життєвої творчості. 

Багатоаспектність досліджуваного феномену у філософській думці 
розкривається через смисл, мету і цілі життя, найважливіші смисложиттєві цінності, 
життєвий вибір людини. Дослідження ідей Античності дало змогу дослідити 
феномен смисложиттєвих цінностей через співвідношення життєвих благ і мети 
(М. Аврелій, Аристотель, Епікур, Лукрецій, Протагор, Сенека, Сократ); як 
осягнення Бога та служіння йому у Середньовіччя (Ф. Аквінський, С. Брабантський, 
Е. Понтійський); у визнанні людини суб’єктом власного життя, здатного до 
задоволення моральних і духовних потреб ранньомодерної доби (М. Кузанський, 
Н. Маккіавеллі, М. Монтень, М. Спіноза, Е. Роттердамський); в контексті «у-себе-
самого-буття Німецької класичної філософії (В. Гегель, І. Кант, Л. Фейербах)»; 
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через реалізацію природніх задатків і прав в епоху Просвітництва (Ф. Вольтер, 
Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо). У філософській думці ХІХХХ століть стосовно 
розуміння смисложиттєвих цінностей на увагу заслуговують філософські положення 
(М. Бердяєв, В. Віндельбанд, К. Войтила, Н. Гартман, Е. Гуссерль, С. К’єркегор, 
Ф. Ніцше, К. Маркс, Г. Ріккерт, М. Рубінштейн, Ж.-П. Сартр, Є. Трубєцкой, 
С. Франк, В. Франкл, Е. Фромм, М. Хайдеггер, М. Шелер, А. Шопенгауер, 
К. Ясперс). В українській філософії обґрунтовується виховання смисложиттєвих 
цінностей у дітей з позицій кардіоцентризму (Г. Сковорода, П. Юркевич); 
альтруїстичного служіння людям (Г. Горак, М. Горлач, В. Кудін); антропоцентризму 
(В. Кремень, В. Лозовий, В. Огнев’юк, М. Панова, М. Тофтул, М. Ценко, В. Ярова). 

Обґрунтовано методологічні підходи (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. 

Для з’ясування сутності смисложиттєвих цінностей представлено наукові 
джерела, в яких розкрито різні підходи до трактування поняття «смисл», що 
переважно тлумачиться як інтерпретація життя (Дж. Ройс, Р. Пауел); як складник 
свідомості і самосвідомості (Л. Виготський, А. Маслоу, С. Рубінштейн, В. Столін); 
як складова діяльності (О. Асмолов, Б. Братусь, О. Леонтьєв, Д. Леонтьєв, 
Р. Полуцян, К. Парк), що стало підставою його розуміння як змістового критерію 
життя, а «осмисленості»  як усвідомлення індивідом смислу. У розділі уточнено 
сутність поняття «смисл життя особистості», що розглядається як динамічна 
система, котра поєднує головні та другорядні смисли і є тим стрижнем, на який 
спирається людина в різних життєвих ситуаціях.  

Смисл життя полягає у виборі особистістю найвищої цінності або ідеї, якій 
вона готова служити чи присвятити усе своє життя; такий вибір має бути 
реалістичним, конструктивним та оптимальним, зазнавати корекції і змін у різних 
життєвих ситуаціях. Розуміння поняття «смислу життя» міцно пов’язано з «метою 
життя», остання при цьому розглядається у контексті моральних ідеалів, потреб та 
уявлень індивіда про власне майбутнє.  Мета життя постає головним орієнтиром 
життєдіяльності особистості, втіленим у смисложиттєву цінність. 

На підставі здійсненого теоретичного аналізу уточнено поняття 
«смисложиттєві цінності», що трактується як система узагальнених устремлінь, 
пов’язаних з життям особистості, які у розвиненій формі характеризують її духовно-
моральну Я-концепцію, пошук власного призначення і відповідний стиль життя, 
який реалізується у поведінці, діяльності і спілкуванні. 

 Смисложиттєві цінності є способом осмислення власного життя і себе в 
ньому, що наповнють його змістом і виявляються в уявленнях про власне 
призначення, мету, смисл існування, мотивуючи особистість до вчинків і діяльності, 
які особистість не може отримати у готовому вигляді, а має віднайти у процесі 
життя, долаючи труднощі і перепони. 

З’ясовано, що проблема смислу життя і смисложиттєвих цінностей 
загострюється у різні періоди життя людини, пов’язані з радикальними змінами у 
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суспільстві (революції, війни, економічні і політичні кризи та негаразди), які 
характеризуються розривом звичних зв’язків з батьками, друзями, змінами у житті і 
цінностях людей; руйнуванням звичного життя індивіда (розлучення батьків, втрата 
близьких, нерозділена любов, розрив дружніх стосунків, невиліковна хвороба, 
травми, що призводять до каліцтва, розчарування в ідеалах та ін.); віковими 
кризами, притаманними підлітковому та ранньому юнацькому віку; заглибленням у 
релігійні, психологічні і філософські практики, що пов’язано з життєвими 
домаганнями індивіда та його прагненням досягти своїх вершинних можливостей. 

Доведено, що життєві устремління особистості є важливим елементом 
внутрішнього життя, цільовою ідеєю, рушійним чинником у виборі смисложиттєвих 
цінностей. Виконуючи мотиваційну, спонукальну роль, життєві устремління 
спрямовують людину на самозміни та саморух. 

Встановлено, що вибір смисложиттєвих цінностей обумовлений рішенням 
особистості, що ґрунтується на її моральних знаннях, уявленнях, моральному 
досвіді.  Стратегічним рішенням є життєвий індивідуальний вибір, який визначає 
активність і спрямованість саморозвитку індивіда, трансформацію смислів, певну 
невдоволеність своїм життям, прагнення змін. Такий вибір відображає шляхи і 
засоби досягнення життєвої мети та реалізації смисложиттєвих цінностей. 

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 як результат 
взаємодії усіх суб’єктів виховного процесу, діяльності, спрямованої на формування 
гуманістичного мислення, усвідомлення значущості смисложиттєвих цінностей 
(свободи, любові, справедливості, гідності) у власному житті, виховання моральних 
якостей, розвиток емоційно-почуттєвої сфери, самоаналіз і рефлексія, здатності до 
свободи вибору, готовності до самореалізації. 

У другому розділі – «Теоретичні основи виховання смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи» – на основі міждисциплінарного 
аналізу психолого-педагогічних джерел обґрунтовано теоретичні засади виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи, узагальнено 
вітчизняний та зарубіжний досвід виховання смисложиттєвих цінностей в учнів 
означених ланок. 

У педагогічній науці процес виховання смисложиттєвих цінностей школярів 
основної і старшої школи ґрунтується на положеннях гуманістичної моралі та 
моральної самосвідомості, що протистоять положенням авторитарної, директивної 
педагогіки. 

Виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи 
ще не було предметом спеціальних педагогічних досліджень, учені розглядали лише 
окремі його аспекти, зокрема: підготовка вчителя до створення можливостей вибору 
мети життя вихованцями у відповідній діяльності дітей (К. Ушинський); виховання 
на основі морального ідеалу з урахуванням моральних і контрморальних якостей 
(С. Русова); підтримка і спрямування розвитку дитини у складних життєвих умовах 
(Я. Корчак); постановка цілей, визначення близьких, середніх і далеких перспектив 
(А. Макаренко); визначення життєвих ідеалів та пошук шляхів власної 
самореалізації (В. Сухомлинський); пошук смислу життя у творчості (В. Ільченко, 
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О. Левченко, Б. Юсов); формування власного «Я» через подолання себе заради 
чогось значущого, формування ядра характеру (О. Вишневський); осмислення 
людини як суб’єкта власного життя (В. Киричок, К. Чорна, І. Шкільна); 
самоусвідомлення та самовираження особистості, розкриття внутрішнього 
потенціалу (О. Сухомлинська); ціннісно-смисловий простір, що поєднує 
сенсоутворення, сенс власної поведінки, особистісні сенси (Т. Потапчук); «чесний 
самопрояв» (А. Семенова). 

Шляхом контент-аналізу з’ясовано, що за роки незалежності України серед 
педагогічних досліджень зросла частка робіт, присвячених смисложиттєвій сфері 
зростаючої особистості. Виявлено, що в цих працях висвітлюються переважно 
аспекти, пов’язані зі світоглядною, життєвою, ціннісно-смисловою сферами та 
окремими цінностями, означеними нами як смисложиттєві, зокрема: світоглядна 
культура старшокласників (О. Шаповал), цінності сталого людського розвитку 
(В. Огневʼюк), світоглядні уявлення у процесі освоєння цінностей (М. Ратко). 
Більше уваги смисложиттєвій сфері особистості приділяється у дослідженнях, які 
концентруються довкола питань життєвих орієнтацій (І. Татьянчикова), життєвих 
планів (В. Засенко), життєвої компетентності (Д. Пузіков, І. Ящук), життєвих 
перспектив (О. Чуланова), життєвого самовизначення (Т. Цюман); в них 
розкриваються окремі складники чи механізми досліджуваного феномену.  Ряд 
дисертаційних досліджень було присвячено безпосередньо смисложиттєвій сфері 
особистості, зокрема що стосується формування сенсожиттєвих орієнтацій 
(Ю. Стежко), виховання особистісних смислів (Н. Грищенко), ціннісно-смислової 
готовності майбутнього педагога до професійної діяльності (Ю. Пелех), 
формуванню ціннісно-смислової картини світу (А. Задорожній) та ціннісно-
смислового ставлення до людини (І. Письменна). У ряді праць увага зосереджується 
на окремих смисложиттєвих цінностях, таких як гідність (С. Удовицька, 
Н. Чиренко), справедливість (Ж. Власюк), свобода (І. Дишлявий), любов 
(О. Петренко).  

У дисертаційних дослідженнях пострадянського простору акцентується 
педагогічна взаємодія педагога й учня (І. Ульянова) та соціальній природі 
смисложиттєвих цінностей і ціннісних орієнтацій (Н. Тимченко). 

Проведений теоретичний аналіз зарубіжного досвіду, зокрема особливостей 
виховання смисложиттєвих цінностей у дітей шкільного віку в США показав інтерес 
до смисложиттєвої сфери дитини в контексті розвитку гуманістичної етики і моралі, 
пріоритету формування життєвої перспективи вихованців (Дж. Крішнамурті); 
визначення мети і сенсу життя як найважливішого завдання морального зростання 
особистості (Дж. Фоуст); з’ясування глобального смислу життя і формування 
смислу життя, близьких і далеких перспектив у мирний і військовий час (К. Парк, 
Р. Полуцян); визначення життєвого сенсу як складника виховання характеру 
(Character education) (Х. Брімі, В. Віклес, Дж. Дам, М. Джозефсон, Т. Доуд, В. Петер, 
Дж. Шутема); деформації смисложиттєвої сфери та наслідки неуваги до потреб 
дітей (Дж. Крісто, Р. Уільямс); критичного мислення (Л. Елдер, Р. Пол); етичних 
роздумів (К. Нараян, Р. Де Хаан), етичної обізнаності (Дж. Вебер), ефективного 
впровадження етичного виховання (І. Керрідж, С. Майсер, К. Мітчел); здатності 
застосовувати моральні принципи на практиці, досягати мети моральними засобами 
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(Р. Стернберг); виховання смисложиттєвих цінностей на прикладах відповідно до 
віку (Т. Ліскона). 

Разом із тим відмічається недостатній рівень дослідження виховання 
смисложиттєвих цінностей, які зосереджуються переважно на окремих аспектах чи 
вікових групах дітей. 

Психологічний дискурс проблеми відображає гуманістичне осягнення 
зовнішніх і внутрішніх чинників, які спричинюють вплив на механізми осмислення 
особистістю себе, свого життя, мотиваційні тенденції життєвого вибору, прийняття 
рішень у контексті самоактуалізації особистості. З’ясовано вплив узгодженості і 
неузгодженості мотивів та мети життя, впливу життєвих обставин, вікових криз, 
рефлексії як здатності акумулювати минуле, теперішнє і майбутнє у взаємозв’язках, 
що характеризують зміни у виборі зростаючою особистістю смисложиттєвих 
цінностей на різних етапах її дорослішання. Так, історичний і біографічний підходи 
у вивченні смислу життя впроваджувався Ш. Бюлер; гуманістичний  А. Адлером, 
Г. Баллом, Е. Фроммом, які трактували життєві цілі і плани як основу 
смисложиттєвих цінностей, А. Маслоу, К. Роджерс розглядали їх через 
самоактуалізацію; акмеологічний підхід у психологічному механізмі цілетворення 
вивчали Л. Василенко, М. Савченко; аксіологічний у самовизначенні особистості – 
І. Варе. У психоаналізі (З. Фрейд) смисложиттєві цінності розглядаються через 
призму сексуальних потягів; в екзистенціоналізмі (В. Франкл) обстоюється теза 
смислових альтернатив; феноменологізмі (Р. Мей) – розуміння вибору людини у 
системі її цінностей. Смисложиттєві цінності знайшли своє відображення у 
концепції цінностей і атитюдів М. Рокича, дослідженнях задоволення від життя, 
проведених Е. Дінером, Ш. Оїші; культурно-історичній теорії Л. Виготського – 
виникнення життєвого плану; психології емоцій С. Рубінштейна – рефлексії як 
способу осмислення життя; у працях Д. Леонтьєва, К. Мілютіної, В. Чудновського  
життєстійкості і подолання кризових періодів осягнення смислу життя та вибору 
життєвої стратегії; ідеях Б. Братуся щодо реалізації смисложиттєвих цінностей в 
системі ставлень. Смисложиттєві стратегії активної соціальної поведінки різних 
груп молоді досліджували А. Лєвшина, М. Присяжников, В. Сєміков; проблеми 
смисложиттєвої кризи  К. Карпінський; життєвого шляху особистості  В. Панок, 
Г. Рудь; розгортання самопізнання  І. Маноха, В. Роменець; осмислення життя  
І. Бех; руйнівних диспозицій в реалізації життєвої програми  Т. Титаренко; 
узгодження цінностей і смислів  Н. Кириченко. 

Опрацьовано та узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід з виховання 
смисложиттєвих цінностей особистості на підґрунті теорії позитивного розвитку 
молоді, ухвалених міжнародних документів (Декларація ООН «Світ, сприятливий 
для дітей», Аспенська Декларація), проектів (UNICEF Evaluаtion Office) та програм 
(Програма життєвих навичок, Partners in Life, Teenage Health), а також холістичних 
(Education in Adult Basic Training Programs), моральних (Six Pillars of Character, 
Pursing Victory With Honor, Laws of Life essay, Ethic in Аctions Аward, Youth Ethics in 
Service (YES), Reasoning with Ethics, Laws of Life Programs, Mean of Life, Science of 
Living Program, Виховання самоцінної особистості, Концепція формування образу 
гідної людини. Програма виховання школяра), соціологічних (Life Promotion, 
Together to Live, Культура життєвого самовизначення, «Особиста гідність. Безпека 
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життя. Громадянська позиція», «Будуємо майбутнє разом»), політичних (GEMINI), 
здоров’язбережувальних (Life Planning Education, Сучасна молодь та сенс життя) 
концепцій, програм, проектів. Визначено перспективні ідеї 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»  
обґрунтовано концепцію, виявлено психологічні механізми, функції 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).  

Представлена концепція виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 
основної і старшої школи 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. 

Доведено сенситивність виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 
основної і старшої школи. Ефективним щодо виховання смисложиттєвих цінностей 
є підлітковий і ранній юнацький вік, коли діти намагаються віднайти відповідь на 
запитання, заради чого вони живуть, у чому їхнє призначення і покликання. 
Невизначеність смисложиттєвих цінностей, нерозуміння смислу життя є причиною 
життєвої кризи, розгубленості, що негативно позначається на ставленні до себе, 
здатності вирішувати життєві завдання. Водночас, переживання смисложиттєвої 
кризи спонукає підлітків і старшокласників до формування нових моральних 
якостей, пошуку нового змісту власного буття, нових цілей, планування і 
визначення стратегії життя. 

Структуру вихованості смисложиттєвих цінностей школярів основної і 
старшої школи представлено когнітивним (коло етичних знань, оцінка і переоцінка 
смисложиттєвих цінностей, рефлексія), емоційно-ціннісним (почуття, емоції, 
бажання, мотиви), довільної спонуки (вибір, рішучість, наполегливість, воля), 
поведінково-праксичним (готовність втілювати привласнені смисложиттєві цінності 
в діяльність, реалізація вчинку, протистояння тиску) компонентами, які розкривають 
досліджуваний феномен у єдності смислово-ціннісної сфери, вольової 
спрямованості, самореалізації суб’єкта у взаємодії з іншими людьми. 

Схарактеризовано психологічні механізми виховання смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи, а саме самопізнання (виявляється у 
самоідентифікації і співвіднесенні себе з певною групою чи спільнотою, прагненні 
осмислити своє життя, потребі покращити себе, позбутися вад, подолати 
суперечності та гармонізувати «Я»-реальне і «Я»-ідеальне, як умовах досягнення 
смисложиттєвих цінностей), рефлексія (полягає у здатності індивіда омислювати 
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свої спонуки, особистісні надбання, оцінювати наслідки власних дій та вчинків 
стосовно себе та інших людей, узгоджувати цілі власної поведінки із засобами їх 
досягнення), самооцінка (завищена, адекватна, змішана, занижена) відображає вибір 
мети життя (недосяжна, реальна, легкодосяжна), а також ставлення до власних 
успіхів і невдач), самореалізація (як самоздійснення, втілення своєї життєвої 
програми, набуття потенціалу в обраних смисложиттєвих цінностях, є результатом 
напруженої праці особистості, розвитку здібностей). 

 Отже, функціями виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 
старшої школи логічно постають когнітивна, аксіологічна, смислотворча, 
життєтворча, рефлексивна. 

Виокремлено базові смисложиттєві цінності особистості, як-то свобода, 
любов, справедливість, гідність. 

Свобода як смисложиттєва цінність полягає в усвідомленні школярами 
основної і старшої школи своїх реальних можливостей у межах суспільно значущих 
ціннісних пріоритетів, які втілюються в індивідуальні стратегії поведінки, 
діяльності, комунікації та презентують наявні особистісні надбання і їх адекватну 
самореалізацію. Свобода передбачає альтернативність та моральний вибір, здатність 
особистості діяти відповідно до ситуації, вибір шляхів самореалізації. Виокремлено 
соціальну, особистісну і духовну свободу. 

Любов – це високо почуттєве ставлення особистості до світу людей і світу 
речей та до самої себе, котре стимулює продуктивну життєву енергію, слугує 
підґрунтям гуманістично орієнтованої спрямованості особистості. Любов виступає 
найважливішою цінністю життя дитини, її ціннісного ставлення до інших людей та 
до себе. Виявлено типи любові: до людини, до себе, до Батьківщини.  

Справедливість є ставленням особистості до інших, що ґрунтується на 
об’єктивному оцінюванні їхніх реальних діянь і не передбачає інтелектуально-
емоційного суб’єктивізму у цьому процесі. Справедливість є складовою стосунків, 
основою довіри дітей до інших людей, що полягає в об’єктивному оцінюванні, 
єдності слова і діла, неупередженості, рівності, ставленні до обов’язків і 
відповідальності, а також самокритичності. 

Гідність відображає ціннісне ставлення особистості до себе, яке 
детермінується її духовно-моральними цінностями у дії та забезпечує особистісну 
стійкість і автономію. Гідність як смисложиттєва цінність виступає інтегратором 
особистісного і соціального життя, оскільки відображає моральне ставлення 
особистості до себе і суспільства до людини.  

У четвертому розділі «Сучасний стан вихованості смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи» – представлено визначені 
критерії, показники, рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів 
основної і старшої школи; розкрито методику і результати констатувального етапу 
експерименту. 

Відповідно до визначених структурних компонентів обґрунтовано критерії і 
показники вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої 
школи. Так, показниками когнітивного критерію визначено: знання, і судження 
школярів про смисложиттєві цінності (свободу, любов, справедливість, гідність) у 
загальній структурі смислу життя; розуміння їх значущості у власному житті. 
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Показники емоційно-ціннісного критерію: первинне бажання поводитися згідно 
сутності свободи, любові, справедливості, гідності; готовність центруватися на 
цьому переживанні, враховуючи наявну емоційну палітру. Показники критерію 
довільної спонуки: сконцентрованість на меті, усіх своїх позитивних набутках 
стосовно свідомого прийняття смисложиттєвих цінностей, уміння зосереджуватись 
та рішучість у досягненні сенсу свободи, любові, справедливості і гідності. 
Показники діяльнісно-поведінкового критерію: реалізація вчинків на основі 
привласнених цінностей у різновидах поведінки, діяльності, спілкування. 

Для розв’язання завдань констатувального експерименту використовувався 
комплекс діагностувальних методик, зокрема: анкетування (анкети «Смисл життя» 
Г. Вайзера із закритими питаннями, «Справедливість» І. Беха (з відкритими 
питаннями), інтерв’ю, бесіди, тестування (тест смисложиттєвих 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. Щурковою, 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 
(РС) 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 
констатувального експерименту. 

Констатувальний етап дослідно-експериментальної роботи охопив  
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 (ЕГ) входило 638 учнів, контрольної 
групи (КГ) – 594 учні. 

На основі визначених компонентів, критеріїв та показників схарактеризовано 
рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи: 
активний, конструктивний, залежний, пасивний. 

Школярі з активним рівнем володіють ґрунтовними знаннями про 
смисложиттєві цінності, мають уявлення про смисл життя. Вони усвідомлюють себе 
активним суб’єктом життя, вмотивовані у досягненні мети і необхідності таких 
смисложиттєвих цінностей, як свобода, любов, справедливість і гідність у власному 
житті. Школярі адекватно оцінюють власні можливості та здібності і співвідносять 
їх із життєвими цілями, здатні визначати близькі, середні та далекі перспективи. 
Виявляють любов, ціннісне ставлення до інших і до себе, поважають гідність, 
знають свої права й обов’язки, співвідносять свободу і відповідальність, 
намагаються бути справедливими до інших, визнають свої помилки, протистоять 
несправедливості. Здатні концентруватися на меті та проявляють рішучість у її 
досягненні. Намагаються втілювати привласнені цінності у своїй поведінці і вчинках 
та діяти відповідно до життєвої ситуації. 
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Конструктивний рівень вихованості смисложиттєвих цінностей виявляється у 
прагненні знайти своє життєве покликання, мету життя. Часто діти цієї групи краще 
розуміють значущість смисложиттєвих цінностей для себе, ніж для інших людей. 
Самооцінка учнів є змішаною і може змінюватися у залежності від ситуацій. Діти 
цієї групи краще визначають близькі і середні перспективи, аніж далекі, мають 
первинне бажання досягти мети, однак їм бракує рішучості та вольових якостей. 
Прагнення знайти себе і смисл життя виявляється у Я-викликах, самовипробуванні. 
Брак етичних знань учнів цієї групи виявляється у непослідовних чи вибіркових 
діях, але за умови емоційного підкріплення і зовнішньої спонуки вони здатні до 
моральної поведінки. 

Учні із залежним рівнем вихованості мають фрагментарні знання про 
смисложиттєві цінності, вимагають постійної уваги до себе, що пояснюється 
завищеною чи заниженою самооцінкою, невдоволеністю своїми окремими 
якостями, емоційною залежністю, невмотивованістю претензій щодо своїх життєвих 
запитів. Такі діти, як правило, не мають певних смисложиттєвих цінностей або часто 
їх змінюють, смисл життя визначається ними ситуативно, у своїх невдачах схильні 
звинувачувати інших людей та обставини, переконані в об’єктивній неминучості тих 
чи інших подій у своєму житті. Не завжди справедливі до інших, у своїх діях 
керуються конформістськими мотивами, піддатливі думці оточення або, навпаки, 
недовірливо скептичні, їхній моральний вибір залежить від порад друзів, схвалення 
чи заохочення дорослих. Не завжди вміють співвідносити свободу і 
відповідальність; виявляють відповідальність тоді, коли є контроль з боку дорослих, 
не готові самостійно протистояти несправедливості, приниженню гідності. 
Потребують постійної підтримки чи допомоги дорослих. 

Пасивний рівень свідчить про поверхові знання, несформованість 
смисложиттєвої сфери школярів, відсутність бажання бути суб’єктом свого життя, 
перекладаючи усю відповідальність на інших людей. Діти цього рівня мають 
низький самоінтерес, не замислюються над тим, заради чого вони живуть, їм 
складно зрозуміти причини своїх емоційних станів, що характеризує нерозвинені 
навички самокерування, високе самозвинувачення чи, навпаки, звинувачення інших, 
небажання щось змінити у собі. Такі учні почуття любові сприймають як слабкість, 
яку можна використати на свою користь, свободу розуміють як свавілля. Хибні 
уявлення про справедливість виявляються у робінгудстві, прагненні вершити свій 
суд над однолітками, вдаючись до погроз, фізичної сили. Стосовно інших 
відокремлені, замкнуті, надчутливі до критики, часто конфліктують, песимістичні. 
Моральні рішення приймають спонтанно або під тиском інших. Не здатні 
самостійно вирішувати власні проблеми, зосередитись на конкретній меті. 
Виявляють байдужість до наслідків власних вчинків. 

Аналіз результатів констатувального етапу експерименту засвідчив, що 
активний рівень вихованості смисложиттєвих цінностей був властивий 6,5% учням 
5–6-х кл, 7,5% – 7–9-х кл, 8,9% – 10–11 кл.; конструктивний – 11,6% школярів  
5–6-х кл., 12,6% – 7–9-х кл., 13,9% – 10–11-х кл.; пасивний – 40,4% 5–6-х кл., 41,0% – 
7–9-х кл., 39,6% – 10–11-х кл, залежний – 41,5% – 5–6-х кл., 38,9% – 7–9-х кл., 37,6% –
10–11-х кл. 
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Основними причинами низького рівня вихованості смисложиттєвих цінностей 
у школярів основної і старшої школи є відсутність цілеспрямованої і 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, що спричиняє поверхневість знань дітей, їх нездатність ставити 
перед собою мету та обирати адекватні шляхи і засоби її досягнення. Також 
причиною низького рівня вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів 
основної та старшої школи є недостатня компетентність педагогів і батьків з цього 
питання. 

У п’ятому розділі «Методика роботи та експериментальна перевірка 
педагогічних умов вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної 
і старшої школи» – теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель і 
педагогічні умови виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 
старшої школи; розкрито особистісно орієнтовану технологію та активні та 
інтерактивні методи і форми виховання смисложиттєвих цінностей учнів зазначеної 
ланки, висвітлено методику формувального етапу експерименту, простежено 
динаміку вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів експериментальної та 
контрольної груп. 

На основі положень концепції дослідження та теорії і методики моделювання 
(С. Гончаренко, Л. Канішевська, О. Комаровська, Я. Неуймін, М. Панфілов, 
В. Штофф) обґрунтовано структурно-функціональну модель виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи з урахуванням 
таких вимог: особистісна реалізація внутрішнього потенціалу усіх суб’єктів 
виховного процесу; нелінійність структурування; послідовність та 
взаємообумовленість алгоритмів виховного процесу; дискретність виховних 
впливів; мобільність; практична спрямованість.  

Схематичне зображення структурно-функціональної моделі виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи представлено на 
рисунку (рис.). Структурно-функціональна модель складається з п’яти блоків. 
Концептуальний блок охоплює мету, основні наукові підходи (системний, 
синергетичний, гуманістичний, особистісно орієнтований, аксіологічний, 
компетентнісний) і принципи (систематичності, зв’язку з життям, холізму, 
індивідуалізації, свободи вибору, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, центрації на розвитку 
і саморозвитку особистості), базові смисложиттєві цінності (свобода, любов, 
справедливість, гідність). Змістовий блок структурно-функціональної моделі 
представлено компонентами (когнітивний, емоційно-ціннісний, довільної спонуки, 
поведінково-праксичний), психологічними механізмами (самопізнання, рефлексія, 
самооцінка, самореалізація) та функціями (когнітивна, аксіологічна, смислотворча, 
життєтворча, рефлексивна) виховання смисложиттєвих цінностей школярів, які 
реалізуються у виховному процесі основної і старшої школи. 

Діагностувальний блок структурно-функціональної моделі містить критерії 
(когнітивний, емоційно-ціннісний, вольової спонуки, діяльнісно-поведінковий) та їх 
показники, діагностувальний інструментарій та рівні вихованості смисложиттєвих 
цінностей школярів основної і старшої школи (активний, конструктивний, 
залежний, пасивний). 
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Рис. Структурно-функціональна модель виховання смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи 
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Технологічний блок передбачає динаміку процесу виховання смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи через запровадження педагогічних 
умов. 

Результативний блок представленої моделі характеризує ефективність 
педагогічної діяльності, упроваджених педагогічних умов, досягнення виховних 
цілей і завдань через динаміку кількісно-якісних показників вихованості 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

Педагогічниими умовами виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 
основної і старшої школи визначено такі: 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. 

Реалізація першої педагогічної умови – гуманізація виховного середовища – 
забезпечувалася обопільною виховною спрямованістю, за якої виховне середовище 
впливає на смисложиттєву сферу особистості учня, а учень випливає на виховне 
середовище закладу загальної середньої освіти і змінює його. 

Гуманізація виховного середовища є динамічною системою педагогічних 
чинників, що позитивно впливають на процес цілісного виховання. Такими 
педагогічними чинниками були: центрація на морально-духовних устремліннях дитини 
(обумовлює активність особистості у її виборі смисложиттєвих цінностей та втілення 
ідей, які стосуються самореалізації. Духовно-моральні устремління виражають волю і 
готовність діяти певним чином задля досягнення смислу і мети життя. Творчий 
характер духовно-  моральних устремлінь полягає у прагненні до смисложиттєвих 
цінностей, моральних діях, гармонізації життя особистості, розвитку навичок рефлексії 
і саморефлексії); узгодження її смисложиттєвої сфери (полягало у подоланні зовнішніх 
і внутрішніх суперечностей, самостійному, осмисленому виборі смисложиттєвих 
цінностей та принципів гуманістичної моралі у власній поведінці, відмові від 
використання інших людей для досягнення своєї мети); залученість у суспільно 
значущу позакласну діяльність (створення можливостей для моральної практики з 
метою виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи на 
основі суб’єкт-субєктної взаємодії, етичної взаємовідповідальності, створення 
атмосфери поваги гідності усіх суб’єктів виховного процесу). 

Виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи 
здійснювалося у позакласній діяльності, що дало змогу сформувати знання про 
смисл життя, смисложиттєві цінності, емоційно-почуттєву, вольову, мотиваційну 
сфери, а також відповідні компетентності і поведінку. 

Впровадження особисто орієнтованої технології виховання смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи (друга педагогічна умова) 
передбачало участь школярів основної і старшої школи у тренінгу та проектній 
діяльності та забезпечувало їхні потреби у пізнанні, спілкуванні, самоствердженні, 
самовизначенні, самовиявленні, самореалізації, комфорті. 

З метою підвищення ефективності особистісно орієнтованої технології 
використовувалися різні типи рефлексії за І. Бехом (регулятивна, визначальна, 
синтезувальна, створювальна). 
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Тренінг «У пошуках смислу життя» складався з трьох блоків: пізнавальний 
блок був спрямований на розвиток моральної самосвідомості та смисложиттєвої 
сфери особистості, ознайомлення з відповідною інформацією, встановлення 
довірливих стосунків через консолідацію та інтелектуально- пізнавальну активність, 
що спиралась на вікові особливості школярів (молодшого підліткового, старшого 
підліткового, раннього юнацького віку) та була спрямована на самопізнання і 
саморегуляцію; емоційно-ціннісний блок ставив за мету розвиток моральних 
почуттів, переживань, усвідомлення власних прагнень, бажань, ціннісного 
ставлення до себе та інших через використання психотехнічних методик та аналіз 
життєвих ситуацій; практичний блок забезпечувався проведенням практичних 
завдань, корекційних вправ з використанням зворотного зв’язку, які виявляли 
компетентність школярів, їхні уміння і навички діяти у різних життєвих ситуаціях, 
долати труднощі, використовувати моральні засоби для досягнення поставленої 
мети. 

Усі заняття містили вітання, ознайомлення з темою та завданнями заняття, 
очікування учасників, емоційну розминку, інформацію, обговорення, різноманітні 
вправи, проблемні ситуації, тестування, самотестування, підведення підсумків, 
рефлексію та домашнє завдання. 

Під час тренінгу нами використовувалися різноманітні форми, методи і 
техніки, орієнтовані переважно на: акумулювання ідей («Мозковий штурм», 
«Мікрофон», «Аукціон думок», визначення пріоритетів, очікувань, презентація); 
розкриття проблеми (інтерактивні лекції, міні-бесіди «Я і мої життєві цілі», 
«Життєві принципи та засоби досягнення мети», «Самоствердження та 
самореалізація», «Мої життєві перспективи», вправи «Риси особистості», 
проективне малювання, ігрове моделювання, виявлення спільного і відмінного); 
пошук рішення (складання плану, стратегії «Стратегія життєвого успіху», 
«Мрійники й реалісти», «Оптимісти і песимісти у пошуках смислу життя», робота 
над проблемними ситуаціями, розв’язання ціннісних дилем, сюжетно-рольові ігри); 
творчого виявлення (творчі задачі за методикою Я. Пономарьова, психомалюнки  
«Я і мої друзі», «Яким я буду, коли виросту», «Я-ідеальне», психодрама, колажі 
«Вплив Я – теперішнього» та «Я – майбутнє», «Піраміда досягнень»); дискусійні 
методи (дебати, дискусії, обговорення великою і малою групою, «круглий стіл»); 
діагностичні методи (анкетування, тестування, опитування, незакінчене речення); 
рефлексія (вправи, експліцитно-рефлексивний метод). 

Програма складалася з 8 сесій для кожної вікової підгрупи, структурованих 
таким чином, щоб сприяти саморозкриттю та самоаналізу, розвитку моральної 
самосвідомості, кращому розумінню себе, свого призначення та вибору 
смисложиттєвих цінностей. Учні 5–6-х класів брали участь у сесіях: «Знайомий і 
незнайомий Я», «Моє життя як цінність», «Лінія життя і поведінки», «Почуття 
власної гідності», «Я в своїх очах і в очах інших людей», «Спілкування і смисл 
життя», «Як бути впевненим», «Людина – творець самої себе». Для учнів  
7–9-х класів були проведені сесії: «Смисл життя як особистісний вибір», «Цінності 
життя», «Я можу! Я зможу!», «Вирішуємо внутрішні конфлікти», «Моя 
самооцінка», «На шляху до мети», «Свобода бути собою», «Як змусити час 
працювати на себе». Учні 10–11-х класів залучалися до роботи в сесіях: «Дорога до 
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себе самого», «Життєва місія», «Як жити без чорних смуг», «Духовні ресурси 
особистості», «Обираємо життєву стратегію», «Бути щасливим», «Мріяти і діяти», 
«Я самодостатній». 

Участь школярів основної і старшої школи у проектній діяльності будувалась 
на засадах добровільності, творчості, креативності, відкритості, рефлексії, 
партнерства, інтеграції. 

В організації проектної діяльності ми виходили з того, що проект повинен: 
мати пізнавальну і практичну цінність отриманих результатів для самих школярів; 
визначати значущу проблему для дослідження; розгортатися як самостійна 
пошукова діяльність школярів  індивідуальна і групова; містити визначення 
структури роботи, мети та завдань проекту на кожному етапі його проведення; 
обґрунтовувати вибір методів дослідження, пошук шляхів розв’язання пошукових 
завдань; спиратися на взаємодію з партнерами по проекту та соціальними 
інститутами; забезпечувати захист проекту, презентацію результатів проектної 
діяльності. 

Робота над проектом здійснювалася поетапно. На підготовчому етапі школярі 
основної і старшої школи ознайомлювалися зі специфікою проектної діяльності, 
основними завданнями, обговорювали необхідні уміння й навички для такого виду 
роботи. На цьому етапі враховувалися вікові та індивідуальні особливості дітей. Для 
педагогів було важливо, щоб проект відповідав інтересам і запитам учнів, викликав 
цікавість і спонукав до саморозвитку. На установчому етапі здійснювалося 
обговорення та вибір теми проекту, обґрунтовувалася його значущість, визначалася 
його актуальність, особистісна і соціальна результативність. Організаційний етап 
передбачав розподіл на малі групи, якщо була така потреба, визначення терміну 
роботи над проектом, очікуваних результатів, розподіл обов’язків і функцій 
учасників. Експериментальний етап охопив відбір та вивчення літератури з 
проблематики, публікацій у ЗМІ, нормативних документів, розроблення та 
проведення опитування, анкетування, інтерв’ю. На цьому етапі школярі залучалися 
до роботи у бібліотеках, з рекомендованими інтернет-ресурсами, мали можливість 
отримати консультацію педагогів, психологів, науковців лабораторії 
громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання 
НАПН України. На узагальнювальному етапі аналізувалися отримані результати, 
моделювалися причинно-наслідкові зв’язки, визначалися оптимальні шляхи 
вирішення проблеми, формулювалися рекомендації. На підсумковому етапі 
здійснювався захист проекту та презентація його результатів, учні розкривали логіку 
розгортання діяльності та основні свої здобутки. Захист проекту відбувався 
публічно, і всі охочі могли ставити запитання. Результати проекту оцінювалися 
журі. Етап рефлексії передбачав оцінку і аналіз школярами своїх дій на кожному 
етапі, а також тих труднощів, яких їм довелося зазнати під час роботи. Зверталася 
увага на зміни в емоційному стані учасників проекту, їхні сильні і слабкі сторони, 
визначався план дій, який би допоміг школярам краще справитися з такими 
завданнями у майбутньому. 

У роботі з дітьми використовувалися інформаційні («Документи ООН про 
право кожного на самовизначення і самореалізацію», «Людина у пошуках смислу 
життя», «Буттєві і смисложиттєві цінності», «Пошук смислу життя літературними 
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героями», «Мапа людського щастя», «Життєві цілі і засоби»), філософські («Смисл 
життя: ідеал і реальність», «Любов як смисл життя», «Свобода і смисл життя», 
«Творчість як смисл життя»), творчі («Що може людина», «До вершин свого Я»), 
ігрові («Діалог епох про смисл життя», «Бар’єри в осягненні смислу життя за 
В. Шекспіром», «Перемогти себе») та практико-орієнтовані проекти («Як знайти 
своє покликання», «Пʼять кроків до мети», «Як намічати цілі і досягати їх», «Як 
позбутися комплексів і страхів та стати успішним») з різними термінами виконання, 
які виконувалися одноосібно, у мікрогрупах (двоє осіб) та групах (5-6 осіб). 

Доцільне використання активних та інтерактивних методів і форм виховної 
роботи (третя педагогічна умова) реалізовувалося на основі індивідуальних, 
мікрогрупових, групових і масових форм роботи. 

Ефективними на формувальному етапі дослідження виявилися активні та 
інтерактивні форми і методи виховання. Якщо в активних формах і методах 
акцентувалося на взаємодії педагога й учня, то в інтерактивних формах взаємодія 
була як між дорослим і дитиною, так і між дітьми. Організація та проведення 
інтерактивних форм роботи поєднували життєві компетенції, смислотворчість, 
свободу вибору і рефлексію. 

У процесі дослідно-експериментальної роботи свою ефективність підтвердили 
індивідуальні форми роботи, які сприяли розумінню вихованцями себе як суб’єктів 
життя, глибшому осмисленню життя, розкриттю індивідуальності особистості учня, 
реалізації сутнісних сил, задоволенню моральних потреб.  Перевіреними й 
ефективними формами індивідуальної роботи у вихованні смисложиттєвих 
цінностей виявилися психолого-педагогічний супровід, індивідуальні бесіди, 
консультації, педагогічне спостереження, робота над проектом, підготовка до 
виховних заходів, конкурсів, що давало змогу враховувати індивідуальні і вікові 
особливості вихованців, їхні життєві обставини з метою оптимізації виховного 
процесу. 

Мікрогрупові форми роботи ґрунтувалися на активній взаємодії дітей між 
собою та партнерстві усіх учасників виховного процесу. Це привчало учнів до 
роботи у команді, сприяло формуванню командного духу, почуття ліктя друга. 
Водночас робота у мікрогрупах активізувала процеси критичного і креативного 
мислення, самоосвіти і самовиховання школярів, сприяла корекції цілей та засобів, 
ураховуванню своїх інтересів та інтересів інших людей. Мікрогрупова робота 
підтвердила свою доцільність у пошуковій, проектній і творчій діяльності. 

Дієвими виявилися такі форми групової роботи: виховні години, етичні і 
сократівські бесіди, міні-дискусії і дискусії, брейн-ринги, обговорення, гурток 
особистісного зростання тощо. 

У процесі позакласної роботи підтримку отримала самовиховна діяльність, під 
час якої учні виступали суб’єктами виховання, долучались до таких цінностей, як 
свобода, любов, справедливість, гідність, що визначало їхнє ставлення до себе, 
власного життя та до інших людей. 

Масові форми мали підсумковий характер, у них були задіяні діти різних 
вікових категорій, з тим щоб продемонструвати свої здобутки, досягнення. Серед 
таких форм шкільні свята, презентація проектів, читацькі конференції, зустрічі за 
«круглим столом» з відомими і цікавими людьми 
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Використання різноманітних методів, зокрема вербальних (розповідь, 
пояснення, роз’яснення, умовляння), дискусійних (бесіда (сократівська, етична), 
дискусії, міні-дискусії, обговорення), рефлексивних (рефлексивно-експліцитний 
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. Бондаря) забезпечило позитивні зміни у 
рівнях вихованості смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи. 

Четверта педагогічна умова – підготовка педагогів до виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної та старшої школи – реалізувалася 
на методологічному, концептуальному, акмеологічному, моральному, 
компетентнісному й індивідуальному рівнях. 

Підготовча робота з педагогами проводилася на методичних обʼєднаннях, 
координаційних та педагогічних радах, семінарах, практичних заняттях.  

З метою активізації виховного процесу була розроблена і впроваджена 
технологія педагогічної ради з питань виховання смисложиттєвих цінностей у 
школярів основної і старшої школи, а також тренінг «Інновації та педагогічна 
практика виховання смисложиттєвих цінностей у школярів», орієнтованих на творче 
вирішення педагогічних завдань через: ревізію власної педагогічної діяльності; 
оволодіння інноваційними методиками виховання; означення перспектив 
особистісного і професійного розвитку (зростання). У тренінгу для педагогів 
визначалась специфіка формування «досвіду + рефлексія досвіду», що містила такі 
етапи: нова ідея, визначення проблеми, пошук нестандартних рішень, вибір 
оптимального рішення, прийняття рішення, рефлексія. Кожне заняття передбачало 
постановку проблеми, генерування ідей, пошук нестандартних рішень, їх 
шліфування, розв’язання проблеми. 

Програма дистанційного спецкурсу «Теорія і практика виховання 
смисложиттєвих цінностей зростаючої особистості» в рамках Інтернет-школи 
професійної майстерності на базі Черкаського інституту післядипломної освіти 
педагогічних працівників,  містила змістову, мотиваційно-ціннісну, контрольно-
аналітичну складові, які забезпечували цілісність навчального процесу у формах 
відеолекторію (записи лекцій на цифрову камеру, що розміщувалися на інтернет-
сторінці спецкурсу), мультимедіа-лекцій (теоретичний матеріал для самостійного 
опрацювання зі схемами, таблицями); семінарських занять off-line (розміщення текстів 
виступів і тез з теми заняття з їх наступним обговоренням у форумі в зазначений час); 
консультацій on-line (самостійне опрацювання матеріалу передбачало індивідуальні і 
групові консультації з кожної теми у режимі телефонної розмови, електронного 
листування, а також chat чи skype); навчальних дискусій (здійснювалися при вивченні 
тем у форумі та передбачали висловлювання власної думки, дискутування, відповіді на 
проблемні запитання); контрольного діагностування (електронне тестування рівня 
опанування теоретичного матеріалу із зазначеної проблеми). 

Підготовка вчителів до виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної 
і старшої школи охоплювала і роботу з батьками, як партнерами у вихованні дітей. 
Зазначений  напрям передбачав залучення вчителів до індивідуальної і групової 
проектної діяльності з вивчення передового педагогічного досвіду, розроблення 
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форм роботи з батьками та методичних рекомендацій «Батьки і діти – кращі друзі» 
для підвищення педагогічного рівня батьків; участі у круглих столах «Діти у 
пошуках смислу життя», work-shop «Використання Інтернет-ресурсів та соцмереж у 
вихованні смисложиттєвих цінностей в учнів середньої та старшої школи», 
«Методичному мості», майстер-класі «Етична культура сучасного вчителя», 
пошуковій діяльності «Особливості виховання смисложиттєвих цінностей на уроках 
зарубіжної літератури».  

Робота з батьками була важливим аспектом експериментальної роботи і 
передбачала участь у тренінгу «Саморозвиток батьків і формування навичок 
конструктивної взаємодії з дітьми», батьківських зборах з елементами тренінгу, 
інформаційних лекторіях з елементами практикуму, батьківсько-педагогічних 
брифінгах «Життєві кризи дітей», «Самооцінка та життєві домагання дитини», 
«Критичне мислення у ситуаціях життєвого вибору», «Розвиток індивідуальності 
кожної дитини», «Оптимізм і почуття гумору у вихованні смисложиттєвих 
цінностей дитини в сімʼї», «Цінність життя у підлітковому і ранньому юнацькому 
віці»; батьківських форумах, діловій грі «Життєвий вибір», техніці афірмацій. 

Результативність структурно-функціональної моделі і педагогічних умов 
доведено кількісно-якісними змінами у стані вихованості смисложиттєвих цінностей 
школярів основної і старшої школи. Показники вихованості смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи в експериментальних групах на 
контрольному етапі дослідження значно перевищували показники контрольних 
груп, а також перевищували показники на констатувальному етапі дослідження. 

Одержані дані допомогли виявити динаміку рівнів вихованості 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи на початку 
експериментальної роботи та по її завершенні (табл.). 

Таблиця 
Динаміка рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи до та після завершення експерименту 
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Кількість молодших підлітків ЕГ з активним рівнем вихованості 

смисложиттєвих цінностей зросла на 11,6%, старших підлітків – на 16,2%, 
старшокласників – на 16,4%, тоді як у контрольних групах лише на 0,9%, 0,4%, 0,4% 
відповідно. Також спостерігалося зменшення школярів з пасивним рівнем 
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вихованості смисложиттєвих цінностей. У ЕГ молодших підлітків – на 29,3%, 
старших підлітків – 28,7%, старшокласників – 28,8%. У КГ ці зміни були 
незначними, відповідно обсяг груп зменшився на 4,1%, 2,3%, 2,4%. 

Досліджено, що суттєвих відмінностей між школярами основної і старшої 
школи за місцем проживання (місто, село), гендерними ознаками не існувало. 
Виявлено незначні відмінності із перевагою високого рівня за когнітивним і 
діяльнісно-поведінковим критерієм у міських дітей та за довільної спонуки і 
емоційно-ціннісним критерієм у сільських дітей, що пояснюється стилем життя та 
впливом середовища. 

Отже, за результатами дослідно-експериментальної роботи засвідчуємо 
ефективність структурно-функціональної моделі та педагогічних умов виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

Перевірка статистичної значущості одержаних результатів за допомогою 
критерію Стьюдента (χ2) підтвердила позитивні висновки щодо ефективності 
розробленої структурно-функціональної моделі та педагогічних умов виховання 
смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне обґрунтування та подано 

вирішення проблеми виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 
старшої школи. Результати теоретичного аналізу й експериментальної роботи 
засвідчили досягнення мети, розв’язання поставлених завдань та правомірність 
положень загальної та часткової гіпотез, що уможливило визначення таких 
висновків: 

1.  На основі аналізу філософських джерел простежено розвиток ідеї 
виховання смисложиттєвих цінностей у різні періоди існування людства; з’ясовано, 
що основна увага учених була зосереджена на окремих аспектах досліджуваного 
феномену: світоглядні уявлення, життєва компетентність, життєве планування, 
життєве самовизначення, смисложиттєві орієнтації та ціннісно-смислове ставлення 
до людини, тоді як існує нагальна потреба у школярів основної і старшої школи в 
осягненні смисложиттєвих цінностей. 

Визначено методологічні підходи (системний, синергетичний, аксіологічний, 
гуманістичний, особистісного орієнтований, компетентнісний) та принципи 
(систематичності, холізму, зв’язку з життям, індивідуалізації, свободи вибору, 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, центрації розвитку і саморозвитку особистості 
школяра), на основі яких здійснюється процес виховання смисложиттєвих цінностей 
у школярів основної і старшої школи. 

Уточнено сутність понять: «смисл життя особистості» (як динамічна система, 
що поєднує головні та другорядні смисли і є тим стрижнем, на який спирається 
людина в різних життєвих ситуаціях); «смисложиттєві цінності» (система 
узагальнених устремлінь, повязаних зі смислом життя особистості, які у розвиненій 
формі характеризують її духовно-моральну Я-концепцію, пошук власного 
призначення і відповідний стиль житя, що реалізується у поведінці, діяльності і 
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спілкуванні»; «смисложиттєва цінність як предмет виховання» у школярів основної і 
старшої школи є результатом взаємодії усіх суб’єктів виховного процесу,  
діяльності, спрямованої на формування гуманістичного мислення, усвідомлення 
значущості смисложиттєвих цінностей (свободи, любові, справедливості, гідності) у 
власному житті, формування моральних якостей, розвиток емоційно-почуттєвої 
сфери, самоаналізу і рефлексії, здатності до свободи вибору, готовності  
до самореалізації. 

2.  Розкрито теоретичні засади досліджуваного феномену у психології і 
педагогіці, узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід з виховання 
смисложиттєвих цінностей, що ґрунтується на положеннях міжнародних документів 
(UNICEF Evalution Office, Декларація ООН щодо освіти та навчання у галузі прав 
людини; Декларація ООН «Світ, сприятливий для дітей», Аспенська Декларація), а 
також холістичних, моральних, соціологічних, політичних здоров’язбережувальних 
програмах, концепціях, проектах, на основі яких визначено перспективні ідеї 
(розширення поля життєвих смислів та їх інтеграція, формування уміння 
орієнтуватися у різних життєвих ситуаціях, визначення і диференціація життєвих 
цілей, вироблення моделей позитивної поведінки та життєвих стратегій у 
несприятливих життєвих ситуаціях) для їх використання у вихованні 
смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи з урахуванням реалій 
життя в Україні. 

3.  Встановлено, що найбільш значущими смисложиттєвими цінностями для 
школярів основної і старшої школи є: свобода (полягає в усвідомленні своїх 
реальних можливостей в межах суспільно значущих ціннісних пріоритетів, які 
втілюються в індивідуальні стратегії поведінки, діяльності, комунікації та 
презентують наявні сутнісні сили і їх адекватну самореалізацію), любов (це високо 
почуттєве ставлення особистості до світу людей і світу речей та до самої себе, котре 
стимулює продуктивну життєву енергію, слугує підґрунтям гуманістично 
орієнтованої спрямованості особистості), справедливість (є ставленням особистості 
до інших, що ґрунтується на об’єктивному оцінюванні їхніх реальних діянь і не 
передбачає інтелектуально-емоційного суб’єктивізму у цьому процесі), гідність 
(відображає ціннісне ставлення особистості до себе, яке детермінується її духовно-
моральними цінностями у дії та забезпечує особистісну стійкість і автономію). 

Розроблено концепцію виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 
основної і старшої школи, яка поєднує методологічний (концептуальні ідеї, базові 
поняття, системний, синергетичний, аксіологічний, гуманістичний, особистісного 
орієнтований, компетентнісний наукові підходи та принципи систематичності, 
холізму, зв’язку з життям, індивідуалізації, свободи вибору, суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії, центрації розвитку і саморозвитку особистості школяра); теоретичний 
(психологічні механізми, функції, структурні компоненти, критерії, показники); 
практичний (структурно-функціональна модель, педагогічні умови, етапи роботи) 
концепти. 

Схарактеризовано психологічні механізми (самопізнання, рефлексія, 
самооцінка, самореалізація) та функції (когнітивна, аксіологічна, смислотворча, 
життєтворча, рефлексивна) виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 
основної і старшої школи. 
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Доведено, що сенситивність виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 
основної і старшої школи обумовлена, з одного боку, потребою і психологічною 
здатністю самих школярів, а з іншого – створеними педагогічними умовами 
виховання. 

4.  Визначено структурні компоненти вихованості смисложиттєвих цінностей 
школярів основної і старшої школи (когнітивний, емоційно-ціннісний, довільної 
спонуки, поведінково-праксичний), що розкривають специфіку виховання дітей 
підліткового і раннього юнацького віку та відображають закономірності морального 
розвитку особистості у виховному середовищі закладу загальної середньої освіти. 

Відповідно до структури визначено критерії та показники вихованості 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. Показниками 
когнітивного критерію визначено: знання, і судження школярів про смисложиттєві 
цінності (свободу, любов, справедливість, гідність) у загальній структурі смислу 
життя; розуміння їх значущості у власному житті. Показники емоційно-ціннісного 
критерію: первинне бажання поводитися згідно сутності свободи, любові, 
справедливості, гідності; готовність центруватися на цьому переживанні, 
враховуючи наявну емоційну палітру. Показники критерію довільної спонуки: 
сконцентрованість на меті, усіх своїх позитивних набутках стосовно свідомого 
прийняття смисложиттєвих цінностей, уміння зосереджуватись та рішучість у 
досягненні сенсу свободи, любові, справедливості і гідності. Показники діяльнісно-
поведінкового критерію: реалізація вчинків на основі привласнених цінностей у 
різновидах поведінки, діяльності, спілкування. 

Виявлено і схарактеризовано рівні вихованості смисложиттєвих цінностей 
школярів основної школи, а саме: активний, конструктивний, пасивний, залежний. 

5.  Теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи, яка містить такі 
блоки: концептуальний (мета, основні наукові підходи, принципи, базові 
смисложиттєві цінності); змістовий (структурні компоненти, психологічні механізми, 
функції); діагностувальний (критерії, показники, діагностувальний інструментарій, 
рівні вихованості); технологічний (педагогічні умови, форми, методи); результативний 
(ефективність виховної діяльності, динаміка кількісно-якісних показників). 

Визначено педагогічні умови підвищення ефективності виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи, які уможливлюють 
реалізацію концепції дослідження: 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. 

У дисертаційному дослідженні гуманізацію виховного середовища розуміємо 
як динамічну систему педагогічних чинників (центрація на морально-духовних 
устремліннях дитини, узгодження її смисложиттєвої сфери, залученість у суспільно 
значущу позакласну діяльність), що позитивно впливають на процес цілісного 
виховання. 
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6.  Розроблено та апробовано методичне забезпечення процесу виховання 
смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи в позакласній 
діяльності, яке передбачало реалізацію особистісно орієнтованої технології 
виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи через 
участь у тренінговій (тренінг «У пошуках смислу життя») і проектній (інформаційні, 
філософські, творчі, ігрові та практико-орієнтовані) діяльності, а також доцільного 
використання активних та інтерактивних форм (індивідуальні, мікрогрупові, 
групові, масові) і методів (вербальні (розповідь, пояснення, роз’яснення, 
умовляння); дискусійні (бесіда (етична, сократівська), дискусії, міні-дискусії, 
обговорення); рефлексивні (рефлексивно-експліцитний метод І. Беха, асоціацій, 
аутотренінгові вправи); ігрові (сюжетно-рольові, розвивальні, ділові ігри); практичні 
(КТС, проекти, творчі вправи, проблемні ситуації, ціннісні дилеми); наочні 
(презентації, шкільні газети, книги, аудіо- , відео-, інтернет- матеріали, ЗМІ); арт-
терапевтичні (методика Н. Бондаря) виховання. У змісті роботи з педагогами довели 
ефективність такі форми і методи, як виступи на методичних обʼєднаннях, 
координаційних та педагогічних радах, а також участь у семінарах, практичних 
заняттях, тренінг «Інновації та педагогічна практика виховання смисложиттєвих 
цінностей у школярів», дистанційний спецкурс «Теорія і практика виховання 
смисложиттєвих цінностей зростаючої особистості», круглий стіл «Діти у пошуках 
смислу життя», work-shop «Використання Інтернет-ресурсів та соцмереж у 
вихованні смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи», 
«Методичний міст», майстер-клас «Етична культура сучасного вчителя», пошукова 
діяльність «Особливості виховання смисложиттєвих цінностей на уроках зарубіжної 
літератури». У роботі з батьками до таких форм і методів належали: тренінг 
«Саморозвиток батьків і формування навичок конструктивної взаємодії з дітьми», 
батьківські збори з елементами тренінгу, інформаційні лекторії з елементами 
практикуму, батьківсько-педагогічні брифінги, батьківські форуми, ділова гра 
«Життєвий вибір», техніка афірмацій. 

7.  Дослідно-експериментальним шляхом перевірено ефективність структурно-
функціональної моделі та педагогічних умов виховання смисложиттєвих цінностей 
у школярів основної і старшої школи. Згідно з результатами діагностування рівнів 
вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи 
контрольної та експериментальної груп, доведено ефективність структурно-
функціональної моделі та впроваджених педагогічних умов виховання 
смисложитєвих цінностей: в експериментальній групі активний рівень вихованості 
смисложиттєвих цінностей діагностовано у 22,4% (на констатувальному етапі 7,6 
%); конструктивний 37,9% (на констатувальному етапі 12,7%); залежний – у 29,3 % 
(на констатувальному етапі 40,3%); пасивний – у 10,4% (на констатувальному етапі 
39,4%) учнів. 

Кількість школярів основної і старшої школи з активним рівнем вихованості 
смисложиттєвих цінностей збільшилася на 14,8%; з конструктивним – на 25,2%. 
Відповідно, число школярів із залежним та пасивним рівнем зменшилося на 11,0% і 
29,0%.  
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Отже, аналіз результатів формувального експерименту дослідження довів 
педагогічну доцільність і дієвість обґрунтованої та експериментально перевіреної 
структурно-функціональної моделі і педагогічних умов виховання смисложитєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи. 

Беручи до уваги, що проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів вирішення 
проблеми виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи, 
перспективним вважаємо такі дослідження щодо інших вікових категорій, пошук 
нових ефективних методик в організації освітнього процесу закладів різного типу. 

Рекомендовано впроваджувати у позакласну діяльність закладів загальної 
середньої освіти особистісно орієнтовану технологію виховання смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи шляхом використання монографії 
«Смисложитєві цінності школярів основної і старшої школи: теоретико-методичний 
аспект». 
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АНОТАЦІЇ 
 

Журба К. О. Теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи. – Кваліфікаційна наукова праця 
на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Інститут проблем виховання 
Національної академії педагогічних наук України, Київ, 2019. 

У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування й експериментальне 
дослідження проблеми виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 
старшої школи. Визначено основні методологічні підходи (системний, 
синергетичний, аксіологічний, гуманістичний, особистісного орієнтований, 
компетентнісний) та принципи виховання, проаналізовано стан розробленості 
проблеми у філософії, психології, педагогіці.  

Встановлено, що найбільш значущими смисложиттєвими цінностями для 
школярів основної і старшої школи є: свобода, любов, справедливість, гідність. 

Шляхом теоретичного аналізу уточнено сутність понять «смисл життя 
особистості», «смисложиттєві цінності», «смисложиттєва цінність як предмет 
виховання»; визначено психологічні механізми, функції, структурні компоненти 
(когнітивний, емоційно-ціннісний, довільної спонуки, поведінково-праксичний), 
критерії (когнітивний, емоційно-ціннісний, довільної спонуки, діяльнісно-
поведінковий) та показники, схарактеризовано рівні вихованості смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи (активний, конструктивний, 
пасивний, залежний). 

Обгрунтовано, здійснено експериментальну перевірку, доведено ефективність 
структурно-функціональної моделі та педагогічних умов виховання смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи. 

Ключові слова: смисл, смисл життя особистості, смисложиттєві цінності, 
гуманістична мораль, свобода, любов, справедливість, гідність, школярі основної і 
старшої школи, педагогічні умови виховання смисложиттєвих цінностей. 

 

Журба Е. А. Теоретико-методические основы воспитания 
смысложизненных ценностей у школьников основной и старшей школы. – 
Квалификационній научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 
специальности – 13.00.07 «Теория и методика воспитания». – Институт проблем 
воспитания Национальной академии педагогических наук Украины, Киев, 2019. 

В диссертации осуществлено теоретическое обоснование и экспериментальное 
исследование проблемы воспитания смысложизненных ценностей у школьников 
основной и старшей школы. Определены основные методологические подходы 
(системный, синергетический, аксиологический, гуманистический, личностно 
ориентированный, компетентностный) и принципы воспитания, проанализировано 
состояние разработанности проблемы в философии, психологии, педагогике. 
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Установлено, что наиболее значимыми смысложизненными ценностями для 
школьников основной и старшей школы являются: свобода, любовь, 
справедливость, достоинство. 

Уточнена сущность понятий «смысл жизни личности», «смисложизненные 
ценности», «смысложизненная ценность как предмет воспитания», определены 
психологические механизмы, функции, структурные компоненты (когнитивный, 
эмоционально-ценностный, произвольного побуждения, поведенчески-
праксичнный), критерии (когнитивный, эмоционально-ценностный, произвольного 
побуждения, деятельностно-поведенческий) и показатели, охарактеризованы уровни 
воспитанности смысложизненных ценностей у школьников основной и старшей 
школы (активный, конструктивный, пассивный, зависимый). 

Обоснована, осуществлена экспериментальная проверка, доказана 
эффективность структурно-функциональной модели и педагогических условий 
воспитания смысложизненных ценностей у школьников основной и старшей школы. 

Ключевые слова: смысл, смысл жизни личности, смысложизненные ценности, 
гуманистическая мораль, свобода, любовь, справедливость, достоинство, школьники 
основной и старшей школы, педагогические условия воспитания смысложизненных 
ценностей. 

 
Zhurba, K. O. Theoretic-methodic principles of educating life sense values in 

main and high school students. – Qualifying research work printed as manuscript. 
Dissertation for a scientific degree of Doctor of Educational Sciences in speciality 

13.00.07 – Theory and Methods of Education. – Institute of Problems on Education of the 
National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

In the thesis, theoretic substantiation and experimental research of life sense values 
education of main and high school students have been carried out. On the basis of analysis 
of philosophic sources, the development of life sense values education idea in different 
periods of humanity has been traced; the main methodologic approaches (system, 
synergetic, axiological, humanistic, personality-oriented, competence) and principles 
(system, holism, connection with life, individualization, choice freedom, subject-subject 
interaction, development and self-development centeredness of students), the development 
state of the problem under research in philosophy, psychology, and education has been 
analyzed. 

The essences of the notions ‘sense of personality life’, life sense values’, life sense 
values as a subject of education’ have been specified.  Freedom, love, justice, dignity are 
the most significant  life sens values for students of main and high school. 

A conception of life sense values education of main and high school students has 
been developed, which covers methodologic (conceptual ideas, basic notions, 
methodological approaches and principles of system, holism, connection with life, 
individualization, choice freedom, subject-subject interaction, development and self-
development centeredness of students); theoretic (structural components, psychological 
mechanisms, functions, criteria, indices); practical (structural-functional model, 
educational conditions, work stages) concepts has been developed.  
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Structural components (cognitive, emotional-value, arbitrary promt, behavioral-
praxical); psychological mechanisms of life sense values education of main and high 
school students (self-cognition, reflection, self-evaluation, self-realization), functions 
(cognitive, axiological, sense-creative, life-creativity, reflexive), the criteria (cognitive, 
emotional-value, arbitrary promt, activity-behavioral) and indices have been described. 

The four groups of main and high school students have been distinguished: with 
active, constructive, depending and passive levels of life sense values. 

Educational conditions for increasing the efficiency of life sense values education of 
main and high school students have been determined that can be realized the educational 
process: humanization of educational environment, personality-oriented technology 
introduction, corresponding active and interactive methods, forms of education; teachers’ 
training to life sense values education. 

Content-methods provision of life sense values education of main and high school 
students in out-of-class activities has been developed and approbated, which envisaged 
personality-oriented technology realization through training and project activities, as well 
as expedient content, forms and methods introduction. 

The efficiency of the structural-functional model and educational conditions of life 
sense values education of main and high school students has been substantiated, 
experimentally tested, and proved.  

Keywords: sense, sense  of personality life, life sense values, humanistic moral, 
freedom, love, justice, dignity, main and high school students, educational conditions, life 
sense values education. 
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