
  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  

 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

ЖУРБА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА  

 

УДК: 373.5.015.31:316.42 (043.3) 

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ 

СМИСЛОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ І 

СТАРШОЇ ШКОЛИ 

 

13.00.07 – теорія і методика виховання 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

______________К. О. Журба  

(підпис, ініціали та прізвище здобувача) 

 

Науковий консультант: 

Бех Іван Дмитрович 

доктор психологічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України 

 

Київ – 2019  



 2 

АНОТАЦІЯ 
 

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 вперше представлено наукове осмислення проблеми 

виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

Oбґрунтовано філософсько-методологічні засади та доведено, 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. 

Визначено 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. 

На підставі здійсненого теоретичного аналізу уточнено поняття «смисл 

життя особистості» (як динамічна система, котра поєднує головні та 

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

життєвих ситуаціях); «смисложиттєві цінності» (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» 

у школярів основної і старшої школи є результатом взаємодії усіх суб’єктів 
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виховного процесу, діяльності, спрямованої на формування гуманістичного 

мислення, усвідомлення значущості смисложиттєвих цінностей (свободи, 

любові, гідності, справедливості) у власному житті, виховання моральних 

якостей, розвиток емоційно-почуттєвої сфери, самоаналіз і рефлексія, 

здатності до свободи вибору, готовності до самореалізації. 

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. 

Структуру вихованості смисложиттєвих цінностей школярів основної і 

старшої школи представлено когнітивним, емоційно-ціннісним, довільної 

спонуки, поведінково-праксичним 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 оcмислювати 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 
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програми, набуття потенціалу в обраних смисложиттєвих цінностях, є 

результатом напруженої праці особистості, розвитку здібностей). 

 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 
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виступає інтегратором особистісного і соціального життя, оскільки 

відображає моральне ставлення особистості до себе і суспільства до людини.  

Відповідно до визначених структурних компонентів обґрунтовано 

критерії і 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. 

На основі визначених компонентів, критеріїв та показників 

схарактеризовано рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи: активний, конструктивний, залежний, пасивний. 

У роботі теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель 

(концептуальний, змістовий, діагностувальний, технологічний, 

результативний блоки) і впроваджено педагогічні умови виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи (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).  

Гуманізація виховного середовища є динамічною системою 

педагогічних чинників, що позитивно впливають на процес цілісного 
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виховання через цент рацію на морально-духовних устремліннях дитини, 

узгодження її смисложиттєвої сфери,  залученість у суспільно значущу 

позакласну діяльність. 

Впровадження особисто орієнтованої технології виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи  

передбачало участь школярів основної і старшої школи у тренінгу та 

проектній діяльності та забезпечувало їхні потреби у пізнанні, спілкуванні, 

самоствердженні, самовизначенні, самовиявленні, самореалізації, комфорті. 

Доцільне використання активних та інтерактивних методів і форм 

виховної роботи 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. 

Використання різноманітних методів, зокрема вербальних, 

дискусійних, рефлексивних, ігрових, наочних, практичних, арт-

терапевтичних забезпечило позитивні зміни у рівнях вихованості 

смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи. 

Підготовка педагогів до виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної та старшої школи реалізувалася на методологічному, 

концептуальному, акмеологічному, моральному, компетентнісному й 

індивідуальному рівнях. Підготовка вчителів до виховання смисложиттєвих 

цінностей в учнів основної і старшої школи охоплювала і роботу з батьками, 

як партнерами у вихованні дітей. 

Перевірка статистичної значущості одержаних результатів за 

допомогою критерію Пірсона (χ
2
) підтвердила позитивні висновки щодо 

ефективності розробленої структурно-функціональної моделі та педагогічних 
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умов виховання смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої 

школи. 

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 
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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. 

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 6 класу), «Основи гуманістичної моралі» 

(факультативний курс для 5 класу), «Виховання культури гідності дітей та 

учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних 

закладів», «Методичні рекомендації щодо виховання культури гідності 
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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. 

Ключові слова: смисл, смисл життя особистості, смисложиттєві 

цінності, гуманістична мораль, свобода, любов, справедливість, гідність, 

школярі основної і старшої школи, педагогічні умови виховання 

смисложиттєвих цінностей. 

ABSTRACT 

 

Zhurba K. O. Theoretical and methodical principles of educating sense 

of life values in the main and high school students. – Qualifying Research Paper 

as a Manuscript.  

Thesis on gaining the academic degree of Doctor of Pedagogical Sciences in 

speciality 13.00.07 “Theory and Methods of Education”. – Institute of the 

Problems on Education of the National Academy of Educational Sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2019.  

The thesis is the first attempt to give a scholarly insight into the problem of 

educating sense of life values in the main and high school students. 

The philosophical and methodological principles have been substantiated 

and it has been proved that educating sense of life values is an important problem 

throughout the existence of mankind, the solution to which has a significant 

importance both for an individual and for the society as a whole. Understanding 
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the essence of sense of life values depends to a large extent on the historical era, 

social formation, the place of a person in the society and the mode of his/her living.  

The methodological approaches (systemic, synergetic, axiological, 

humanistic, personally oriented, competence-based) and principles (systematic, 

holistic, connection with life, individualization, freedom of choice, subject-subject 

interaction, focusing on the personality development and self-development) are 

determined as the foundations of educating sense of life values in the main and 

high school students. 

On the basis of the theoretical analysis, the following notions are specified: 

“personality’s sense of life” (as a dynamic system which combines main and 

secondary meanings, and it is the core on which a person relies in different 

situations of life); “sense of life values” (a system of generalized aspirations 

associated with the life of an individual, which in a developed form characterizes 

his/her spiritual and moral self-concept, search for his/her own purpose and the 

appropriate lifestyle, which is realized in behavior, activity and communication); 

“sense of life value as a subject of education” for the main and high school 

students is the result of the interaction of all subjects of the educational process, the 

activity aimed at developing: humanistic thinking, the awareness of the 

significance of the sense of life values (freedom, love, dignity, justice) in their own 

lives, moral qualities, emotional and sensory sphere, self-examination and 

reflection, ability to freedom of choice, readiness for self-realization. 

The conception of educating sense of life values in the main and high school 

students embraces the methodological (conceptual ideas, basic concepts, scientific 

approaches and principles), theoretical (psychological mechanisms, functions, 

structural components, criteria, indicators), and practical (structural-functional 

model, pedagogical conditions, stages of work) concepts. 

The sensitivity of educating sense of life values in the main and high school 

students is proved. 

The structure of educating sense of life values in the main and high school 

students is represented by the following components: cognitive, emotional and 



 11 

value, arbitrary prompt and behavioral praxis that reveal the phenomenon under 

study in the unity of the meaning-value sphere, orientation of the will, and the self-

actualization of the subject in the interaction with other people. 

The psychological mechanisms of educating sense of life values in the main 

and high school students are characterized. They are as follows: self-knowledge (it 

is manifested in self-identification and correlating oneself with a particular group 

or community, the desire to comprehend one’s own life, the need to improve 

oneself, to get rid of the defects, to overcome the contradictions and to harmonize 

the “I”-real and “I”-ideal as the conditions for educating sense of life values); 

reflection (consists in the ability of an individual to comprehend their motives, 

personal achievements, and to evaluate the consequences of their actions and 

actions towards themselves and others, to coordinate their own goals and means of 

achieving them); self-esteem (overstated, adequate, mixed, understated reflects the 

choice of purpose of life (inaccessible, real, readily available), as well as the 

attitude to their own successes and failures); self-realization (as self-perfection, the 

embodiment of one’s own life program, the acquisition of potential in the real 

sense of values, and it is the result of intense work of the individual, the 

development of abilities). 

The functions of educating sense of life values in the main and high school 

students are as follows: cognitive, axiological, meaning-creating, life-creating, and 

reflexive. 

The basic sense of life values of a person, such as freedom, love, justice, and 

dignity are singled out. 

Freedom as a sense of life value is the awareness of the main and high 

school students of their real possibilities within the limits of socially significant 

value priorities, which are embodied in individual strategies of behavior, activity, 

communication and present the existing personal achievements and their adequate 

self-realization. Freedom implies alternatives and moral choice, the ability of the 

individual to act in accordance with the situation, the choice of ways to self-

fulfillment. The following types of freedom are singled out: social, personal and 
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spiritual freedom. 

Love is a highly sensual attitude of a person to the world of people and the 

world of things and to oneself, which stimulates productive vitality, serves as the 

basis for a humanistic orientation of a personality. Love is the most important 

value of any child’s life; his/her value relation to other people and to oneself. The 

following types of love are revealed: to the person, to oneself, to the Motherland. 

Justice is the attitude of an individual towards others, which is based on an 

objective assessment of their actual acts and does not provide intellectual and 

emotional subjectivity in this process. Justice is an integral part of relationships, 

the basis of children’s trust in other people, which is objective assessment, the 

unity of the word and deed, impartiality, equality, attitude to duties and 

responsibility, as well as self-criticism. 

Dignity reflects the value attitude of an individual towards oneself, which is 

determined by his/her spiritual and moral values in action and provides personal 

stability and autonomy. Dignity as a life meaning value is an integrator of personal 

and social lives, since it reflects the moral attitude of an individual towards oneself 

as well as the society to a person. 

According to the structural components, the criteria and indicators of 

educating sense of life values in the main and high school students are 

substantiated. Indicators of a cognitive criterion are defined: knowledge and 

judgment of students about the sense of life values (freedom, love, justice, dignity) 

in the overall structure of the sense of life; understanding their significance in their 

own lives. Indicators of the emotional and value criterion: the primary desire to 

behave in accordance with the essence of freedom, love, justice, dignity; the 

willingness to focus on this experience, taking into account the existing emotional 

palette. Indicators of the criterion of arbitrary prompt: focusing on the goal, of all 

one’s own positive achievements with regard to the conscious acceptance of the 

sense of life values, the ability to focus and determination in achieving the 

meaning of freedom, love, justice and dignity. Indicators of the activity-behavioral 

criterion: the realization of actions on the basis of attributed values in varieties of 
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behavior, activity and communication. 

On the basis of the identified components, criteria and indicators, the levels 

of educating sense of life values in the main and high school students are 

characterized: active, constructive, dependent, and passive. 

In the work the theoretical substantiation of the structural-functional model 

(conceptual, content, diagnostic, technological, productive blocks) and pedagogical 

conditions for educating sense of life values in the main and high school students 

are introduced (humanization of the educational environment; exploiting the 

personality oriented technology of educating sense of life values in the main and 

high school students; it is expedient to use active and interactive methods and 

forms of education; preparing teachers for educating sense of life values in the 

main and high school students). 

Humanization of the educational environment is a dynamic system of 

pedagogical factors that positively influence the process of holistic education 

through focusing on the moral and spiritual aspirations of a child, the 

harmonization of his/her life meaning sphere, involvement in socially significant 

extracurricular activities. 

The introduction of a personality oriented technology in the course of 

educating sense of life values in the main and high school students envisaged the 

participation of schoolchildren in training and project activities, and met their 

needs for cognition, communication, self-affirmation, self-identification, self-

expression, self-realization, and comfort. 

It is advisable to use active and interactive methods and forms of educational 

work on the basis of individual, microgroup, group and mass forms of work. 

Effective at the formative stage of the study were active and interactive 

forms and methods of education. Active forms and methods presupposed teacher-

child interaction, and in interactive forms interaction was both between the adult 

and the child, and between the children. Interactive forms of work combined life 

competencies, intelligence, freedom of choice and reflection. 

The use of a variety of methods, including verbal, discussion, reflexive, 
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playing, visual, practical, art-therapeutic, provided positive changes in the levels of 

educating sense of life values in the main and high school students. 

The training of teachers for educating sense of life values in the main and 

high school students was implemented on the methodological, conceptual, 

acmeological, moral, competence and individual levels. Teachers’ training for 

educating sense of life values in the main and high school students covered work 

with parents as partners in educating children. 

The verification of the statistical significance of the results obtained 

exploiting Pearson’s criterion (χ2) confirmed the positive conclusions about the 

effectiveness of the developed structural-functional model and the pedagogical 

conditions for educating sense of life values in the main and high school students. 

The novelty of the obtained results is that the theoretical and methodical 

principles of educating sense of life values in the main and high school students are 

defined and substantiated, in particular: 

- for the first time a holistic theoretical analysis of the problem of educating 

sense of life values in the main and high school students was carried out, the 

concept was developed and theoretically grounded on the basis of ideas of 

systemic, synergetic, axiological, humanistic, personality oriented, competence-

based methodological approaches; structural-functional model of educating sense 

of life values in the main and high school students in the extracurricular activities 

of institutions of general secondary education and pedagogical conditions for its 

effective implementation (humanization of the educational environment; the 

introduction of a personality oriented technology of educating sense of life values 

in the main and high school students; appropriate use of active and interactive 

methods and forms of educational work; preparation of teachers for educating 

sense of life values in the main and high school students); criteria (cognitive, 

emotional-value, arbitrary impulses, activity-behavioral) with corresponding 

indicators and level (active, constructive, dependent, passive) are determined; 

- the essence of the concepts is clarified: “personality’s sense of life” as a 

dynamic system which combines main and secondary meanings, and it is the core 
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on which a person relies in different situations of life; “sense of life values” as a 

system of generalized aspirations associated with the life of an individual, which in 

a developed form characterizes his/her spiritual and moral self-concept, search for 

his/her own purpose and the appropriate lifestyle, which is realized in behavior, 

activity and communication; “sense of life value as a subject of education” for 

students of the main and high school is the result of the interaction of all subjects 

of the educational process, the activity aimed at developing: humanistic thinking, 

the awareness of the significance of the sense of life values (freedom, love, dignity, 

justice) in their own lives, moral qualities, emotional and sensory sphere, self-

examination and reflection, ability to freedom of choice, readiness for self-

realization; basic sense of life values (freedom, love, justice, dignity); the structure 

of the pedagogical phenomenon under study in relation to the main and high school 

students (cognitive, emotional and value, arbitrary prompts, behavioral praxis) 

components; psychological mechanisms (self-knowledge, reflection, self-esteem, 

self-realization) and functions of educating sense of life values in the main and 

high school students (cognitive, axiological, meaning-creating, life-creating,  

reflexive); 

- the provisions on the educational potential of extracurricular activities of 

institutions of general secondary education in educating sense of life values in the 

main and high school students; methodical provision of this process; ideas of 

domestic and foreign experience in educating sense of life values in the main and 

high school students have acquired further development. 

The practical significance of the results obtained is implementing in practice 

of the institutions of general secondary education: the concept, structural-

functional model and pedagogical conditions for educating sense of life values in 

the main and high school students; diagnostic tool for identifying the levels of 

educating sense of life values in the main and high school students; methodical 

provision of the process of educating sense of life values in the main and high 

school students in extracurricular activities, which is reflected in: the program 

“Educating basic humanistic values of the 5-6th grade students”, the program of 
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training “In the search of the sense of life”; the methodological manuals 

“Fundamentals of humanistic morality” (optional course for the 6-th grade 

students), “Fundamentals of humanistic morality” (optional course for the 5-th 

grade students), “Shaping the dignity culture of children and high school students 

in extracurricular activities of general education institutions”, “Methodical 

recommendations for the dignity culture of younger adolescents in the interaction 

of family and school”, the methodological recommendations for teachers on 

enhancing the process of educating sense of life values in the main and high school 

students. 

The results of the study can be used in the work of institutions of general 

secondary education, in the process of vocational training of teachers and tutors of 

the main and high school, in institutions of higher education of different levels of 

accreditation, in particular in the courses “Pedagogy”, “Theory and methodology 

of education”, in the system of the postgraduate education for teachers’ training 

and retraining of, class leaders, deputy directors of educational work, school 

psychologists. 

Key words: sense, sense of the personality’s life, sense of life values, 

humanistic morality, freedom, love, justice, dignity, the main and high school 

students, pedagogical conditions for educating sense of life values. 
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ВСТУП 

 

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 
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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, 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 
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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 
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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 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».  
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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 
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втілення 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 
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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, 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, 
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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; 
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 підготовка педагогів 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, 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, 
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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; 

статистичні: математична обробка результатів педагогічного 

експерименту за допомогою методів описової статистики (медіани, 
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середнього арифметичного), а також обчислень за шкалою Меннестера-

Перрімана та непараметричного критерію Пірсона (χ
2
) 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 
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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. 

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 
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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 
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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 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 
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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 

(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 
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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 
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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 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); 
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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 
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матеріалах конференцій, 10 публікацій в інших виданнях (з них 6 

одноосібні). 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 

ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ У 

ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ У 

МЕТОДОЛОГІЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ 

 

1.1. Філософські витоки виховання смисложиттєвих цінностей 

особистості 

 

Проблема виховання смисложиттєвих цінностей у дітей підліткового і 

раннього юнацького віку завжди перебувала у центрі уваги суспільства, так 

як характеризувала не лише окрему особистість з моральними потребами, 

запитами, ціннісною зорієнтованістю, а й рівень розвитку суспільства, 

ставлення до людини, створення умов для її самореалізації. Філософія завжди 

акцентувала увагу на розумінні сутності людини, її смисложиттєвих 

цінностях, які набувають особливого значення у підлітковому і юнацькому 

віці, коли особистість намагається осмислити себе, своє місце і призначення 

у житті, визначити основні цілі і пріоритети власного життя. Відсутність 

смисложиттєвих цінностей може стати причиною життєвої кризи юної 

особистості, втрати орієнтирів, а то й навіть інтересу до життя, до себе. 

Основою сучасних досліджень смисложиттєвих цінностей стали праці 

античних філософів. Провідний постулат учення софізму Протагора (490 – 

420 рр. до н.е.) доводив те, що людина є мірою всіх речей, моральним 

критерієм. Це, зрештою, лягло в основу гуманістичного розуміння людини як 

найвищої цінності. Саме у філософії софістів піднімається проблема людини, 

пошуку нею істини, яку вона може віднайти лише у собі, що характеризує її 

світобачення, смисл життя, смисложиттєві цінності, розуміння себе і свого 

призначення.  

В ідеалістичній етиці Платона (428–347 рр. до н.е.) (Платон, 1991) 
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пріоритетними є такі смисложиттєві цінності як істина, справедливість, 

любов. На думку філософа, освіта і виховання допоможуть молодій людині у 

пошуку смислу життя, осягнути істину, опираючись на її розум, волю і 

почуття. У платонізмі розум є основою мудрості, воля – мужності, почуття – 

міри, а все разом єднається у справедливості. Протилежне справедливості – 

несправедливість, яку філософ показує через різні зразки державного устрою: 

тімократію (владу честолюбців), олігархію (владу багатих), тиранію 

(сваволю), демократію (владу анархії), які може подолати лише ідеальна 

держава. Платонівська теорія любові є рухом до прекрасного, де бажанням 

тіла відводиться більш скромна роль, порівняно з душевним і духовним 

піднесенням, зорієнтованим на ідею блага. 

За Аристотелем смисложиттєвими цінностями є не щастя (евдемонізм) 

чи задоволення (гедонізм (засновник Арістіпп)), а рух до блага. Само благо 

розуміється не як Платонівський потойбічний ідеал, а цілком реальним та 

досяжним. У своїй «Політиці» Аристотель намагається розкрити 

справедливість як смисложиттєву цінність стосовно держави і окремої 

людини. Його уявлення про справедливість відповідає моралі античності, 

відповідно до якої, вона передбачає рівність для рівних (вільних), а 

нерівність – для нерівних (Аристотель, 2015). 

Епікурейці приділяли велику увагу етичним проблемам та довели, що 

людина і її почуття є критерієм моралі, а смисложиттєві цінності, окреслені 

гедонізмом Епікура, полягають в умінні насолоджуватись життям, досягненні 

атараксії (спокою душі), евдемонії (щастя), взаємної домовленості не 

шкодити один одному (справедливості) (Епікур, 1947). 

У своїй праці «Про природу речей» Лукрецій, слідуючи Епікуру, 

розвиває думку, що саме страхи, забобони, примари заважають осягнути 

смисл життя, справжні цінності та отримати задоволення (блаженство) від 

життя (Лукрецій, 1936). 

Теорія епікурейців утверджує цінність людського життя, щастя та 

уміння насолоджуватися життям, оскільки воно швидкоплинне і кінечне. 
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Римські стоїки ставили за мету навчити людину жити по совісті, гідно 

витримувати різні життєві випробовування, відстоювати свободу, бути 

справедливим, керуватися добром і правдою, які в їхніх творах виступали 

смисложиттєвими цінностями. У своїй етиці Сенека (4 р. до н.е. – 65 р.н.е.) 

пов’язував смисл життя з досягненням абсолютного душевного спокою, що 

можливо лише завдяки самоудосконаленню та вправлянні у доброчинності. 

«Благородно чинить той, хто, рахуючись не з власними силами, а з силами 

людської природи, ставить перед собою високі цілі, прагне їх досягнути і 

мріє про такі великі ідеали, що втілення їх у життя виявляється важким 

навіть для людей, які мають значні обдарування» (Сенека, 1995, с.183) (Тут і 

надалі переклад наш, К. Журба). 

Отже, активна участь у житті, задоволення життєвих потреб, а також 

внутрішній спокій є основою смислу життя та визначає смисложиттєві 

цінності. 

У руслі пізнього стоїцизму Марк Аврелій Антонін (121–180 рр.н.е.) 

застерігає молодь від гонитви за почестями і визнанням, честолюбства, 

підозрілості, накопичення матеріальних благ, які ведуть людину на манівці. 

На думку філософа, сама людина обирає, що для неї є значущим, а що ні, 

також звертає увагу на різницю між життям, спрямованим на пошук добра, 

смислу життя та вмінням облаштовувати власні справи. Кожна людина має 

шукати смисл життя у гармонії з людством. «То только истинное  благо и 

добро, что благо и добро для всђхъ. Поэтому, чтобы не уклоняться отъ 

избранной цђли, надо, чтобъ эта цђль была добро, согласное съ общим 

благомъ» (Аврелій, М., 1911, с.50). Водночас, кожна людина вирішує у житті 

свою задачу і не повинна звертати уваги на різні перепони, не дозволяти 

нікому і нічому збивати себе зі шляху, відволікати від мети, що свідчить про 

досить глибоке розуміння сутності смисложиттєвих цінностей та їх ролі у 

житті молоді. 

Епоха Середньовіччя пов’язана з витісненням антропоцентричних 

поглядів античності та поширенням християнської релігії, в якій 
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смисложиттєві цінності і смисложиттєвий вибір, розглядалися як підкорення 

власних бажань волі Бога, служіння йому, що мало би сприяти подоланню 

своєї гріховної сутності, аскетизму та протистоянню акедії. Важливим є 

намагання середньовічних філософів вирішити проблему зневіри та втрати 

смислу життя, пошуку людиною свого покликання. 

Саме в цей період гостро постає проблема зневіри, відчаю, втрати 

смислу буття у християнстві, що знайшло своє відображення у понятті 

«акедія» (асеdia) – найбільшого іспиту у житті християн, обравших духовне 

покликання. 

Визначаючи акедію, як втрату смислу буття, Евагрій Понтійський 

(346–399 рр.) – візантійський філософ, відомий працями «Слово о духовном 

делании», «Зерцало иноков и инокинь», співвідносить її з диявольською 

спокусою, вважаючи її смертним гріхом, що веде людину до загибелі 

(Творения аввы, 1994). 

Якщо в часи Середньовіччя акедію тлумачили як зневіру і лінь, заваду 

осягнення повноти духовного життя та осягнення його смислу, то в ХVІ ст. 

простежується її тлумачення уже психологічного характеру (пригніченість і 

меланхолі) та соціального (лінь, халатність та безвольність). 

Слід зазначити, що у ХХ ст. до проблеми акедії звертаються Р. Барт 

(Барт, Р., 2005), Б. Рассел (Russell, B., 1967), О. Хакслі (Huxley, А., 1945), 

повʼязуючи її з втратою смисложиттєвих орієнтирів та цінностей, як 

відсутність надії, перспектив діяльності, розчарування у своєму способі 

життя. 

У середньовічній схоластичній філософії Фоми Аквінського (1225–

1274 рр.) простежується вплив ідей Аристотеля, особливо в осмисленні 

людини та її місця у житті через призму християнського вчення. На його 

переконання, людина створена за подобою Божою, є духовною істотою, яка 

повинна керуватись «золотим правилом» християнської моралі, 

відображеним у Нагірній проповіді Ісуса Христа та не присвʼячувати власне 

життя пошукам багатства, винагород, слави, влади як хибних цінностей. 
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Людині важливо звертати увагу на моральні чесноти, які керують бажаннями 

й ведуть до справедливості, підкреслючи, що найважливішою теологічною 

чеснотою є любов. На думку філософа, любов до Бога ще не означає його 

осягнення. У своїй головній праці «Сума теології» Аквінат доводить єдність 

душі та тіла людської особистості, пріоритет розуму і свободи волі, що на 

той час викликало гостру полеміку в особі С. Брабантського з його ідеєю 

безособової душі. Згідно основних положень Ф. Аквінського, смислом і 

метою життя кожної людини є підготовка до потойбічного життя, що полягає 

в осягненні Бога і досягненні блаженного життя. У цьому процесі основна 

роль покладалася на державу і церкву, покликаних втілювати та 

підтримувати віру, надію, любов, справедливість, відвагу у зростаючої 

особистості. 

Гуманізм епохи Відродження проголошує людину найвищою цінністю, 

творцем себе і власної долі. Смисложиттєві цінності в цей період отримують 

світське спрямування. Пріоритетними стають цінності життя, краси, істини, 

гідності. У моральному ідеалі людинобога М. Кузанського (Кребса) (1401-

1464 рр.), представленого у працях «Про прихованого Бога», «Про 

Богосинівство», «Про можливість буття», «Про вершину споглядання», 

людина невіддільна від світу, активна, творча особистість, смисл життя якої 

лежить у площині духовного освоєння світу, а смисложиттєві цінності – у 

поцейбіччі. 

У своїй праці «Правитель» Н. Маккіавелі вибудовує ієрархію 

смисложиттєвих цінностей: добро, зло, щастя, доля, свобода волі, які 

дозволяють людині самореалізуватися, добитися успіху, надають широкі  

можливості активних дій. Однак, ідеї маккіавеллізму, спрямовані на 

відокремлення політики від моралі, часто пов’язують з досягненням мети за 

будь-яку ціну, попранням моральних принципів. Хоча сам Н. Маккіавелі 

добре розумів значення моралі у житті людини, а тому виступав проти 

лицемірства, надуманих ідеалів добра, відірваних від життя і потреб людини. 

В іманентичних поглядах Б. Спінози (1632–1677 рр.), викладених у 
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працях «Етика», «Короткий трактат про Бога, людину і її щастя» 

обгрунтовується необхідність осмислення життя з точки зору вічних 

цінностей (sub specie aeternitatis). У «Трактаті про удосконалення розуму» 

філософ досліджує, що саме може надати людині смисл життя, чим має 

керуватися людина в осягненні вищих смислів і доходить висновку, що така 

істина не є заданою як математична чи фізична, оскільки кожна людина сама 

шукає відповідь на це запитання. Намагаючись осмислити програму 

людського життя і місце почестей, слави, задоволення, багатства у ньому, 

Б. Спіноза розуміє, що вони не можуть бути метою життя, лише 

інструментом для досягнення блага.  

Критикуючи ренесансний і теологічний антропоцентризм М. Монтень 

у своїх «Дослідах» (Монтень, М., 2011) відстоював природну систему 

цінностей на противагу надприродній системі цінностей. Філософ 

заперечував аскетизм, безсмертя душі, потойбічне життя і вбачав смисл 

життя людини не поза життям, а у самому вирі життя. Людина у М. Монтеня 

є богорівною, а значить творцем себе і свого життя, де найважливішими 

смисложиттєвими цінностями виступають: творчість, краса, самостійність, 

гідність, що спонукають людину до моральної простоти, чистоти, порядності, 

милосердя, шляхетності й найкраще характеризують її моральну суть. 

Засновник німецької класичної філософії І. Кант (1724–1804 рр.) до 

найважливіших смисложиттєвих цінностей відносив життя, людину і 

свободу. Філософ засуджував як гедонізм, так і аскетизм, стверджуючи, що 

«пуризм циніка і умерщвіння плоті анахоретом без благ суспільного життя - 

це спотворені образи чесноти, не здатні залучати до неї, покинуті граціями, 

вони не можуть претендувати на гуманність» (Kant, І., 1983, р. 202). Також 

І. Кант у «Метафізиці нравів» пов’язує смисл життя з проблемою совісті 

людини, покладаючи на неї відповідальність за її вибір і прагнення до 

досконалості.  

У своїй «Енциклопедії» і «Філософії духу» Г. Гегель розглядає людину 

як окремо взятий індивідуум («суб’єктивний дух»), соціальну істоту 
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(«об’єктивний дух») і в ідеологічному плані («у-себе-самого-буття») та 

висловлює переконання у тому, що «тільки людина піднімається від 

одиничного відчуття до всезагальної думки, до знання про саму себе, до 

осягнення своєї суб’єктивності, свого «я»» (Гегель, Г.,1977, с. 24). Водночас 

філософ звертає увагу на розбіжність ідеалів юнацтва та реального життя, що 

спонукає молодь переробити світ, не маючи ніякої позитивної життєвої 

програми. Філософ радить юнакам спробувати зрозуміти світ і себе в ньому, 

не виходячи за межі реальності. А якщо «виходить за її межі, якщо він (юнак) 

будує світ, яким він має бути, то цей світ, хоча, правда, і існує, але лише у 

його думці» (Гегель, Г., 1977, с. 16). З точки зору Г. Гегеля, молодь повинна 

прийняти ті умови, які ставить перед нею світ і відвойовувати те, що хоче 

мати для себе. Це вказує на те, що філософ добре розумів необхідність 

зв’язку смисложиттєвих цінностей молоді з реальним життям та 

можливостями і здібностями конкретної людини. Найважливішими 

смисложиттєвими цінностями, на думку Г. Гегеля, виступають добро, 

свобода, рівність, істина, щастя, розкриті ним у ключі ідеалістичної 

діалектики. Пізніше його погляди стануть предметом критики К. Маркса та 

Ф. Енгельса, які трансформували його положення в матеріалістичну ідею 

подолання розриву з теоретичним гуманізмом. 

Виступаючи продовжувачем ідей І. Канта й учнем Г. Гегеля, 

Л. Фейербах (1804–1872 рр.) у праці «Думки про смерть і безсмертя» 

виокремлює любов як смисложиттєву цінність і характеризує любов земну і 

небесну, божественну і людську. Займаючи атеїстичну позицію, філософ 

критикує Г. Гегеля за наближеність до теології, використання однакових 

категорій та започатковує антропологічний матеріалізм у філософії, у фокусі 

якого людина є найвищою цінністю, що має велику потребу у повазі гідності, 

любові у сфері божественного. До смисложиттєвих цінностей Л. Фейербах 

відносить також волю і щастя. У його баченні релігія накладає на людину 

пута, робить її слабкою, вразливою і нещасною. Лише подолання цього 

відчуження, віра в людину, любов до іншого, повага «Божественного Ти», 
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здатність здійснювати власний вибір визначає поворот до людини, її 

внутрішнього світу, як нового гуманізму. Атеїзм і скептицизм Л. Фейербаха 

перегукується з ідеями нігілізму А. Шопенгауера. 

В епоху Просвітництва значно посилюються гуманістичні тенденції у 

розумінні людини, її життєвих цілей і пріоритетів. Справедливість, рівність, 

свобода є найбільш значущими смисложиттєвими цінностями цього часу, про 

що свідчать праці Ф. Вольтера (Вольтера, Ф., 2011), Ш. Монтеск’є 

(Монтескье, Ш., 1955), Ж. Руссо (Руссо, Ж-Ж., 1783). Однак, людина та 

смисл її життя розуміються просвітниками не в плані особистісного 

гуманізму, а швидше раціоналізму через природні права, 

«вузькотехнологічні», виробничі зв’язки, що пояснюється зростаючим 

впливом матеріалістичних теорій. 

Етична концепція А. Шопенгауера (1788–1860 рр.) вибудовуються 

довкола таких смисложиттєвих цінностей як щастя, справедливість, 

гуманізм. В «Афоризмах життєвої мудрості» висловлює думку, що життя має 

розглядатись через призму моралі, оскільки саме по собі життя – зло, обман, 

позбавлене смислу, а людина – смисложиттєвих цінностей, будь-яке 

прагнення до них пов’язане зі стражданнями, випробуваннями та намаганням 

їх подолати. Уявлення людей про смисложиттєві цінності свідчать про те, що 

людина здатна «багато обставити пекло, але абсолютно безсила наповнити 

позитивним змістом своє уявлення про небо і рай» (Шопенгауэр, А, 1999, 

с. 403). І робить досить несподіваний висновок, який полягає у необхідності 

знищення волі до життя, розуміючи під цим практичну і аскетичну 

геніальність (все витерпіти і подолати волю у зародку). У статті «О видимой 

преднамеренности в судьбе отдельного человека» А. Шопенгауер пише: 

«Задовольнятися самим собою, бути для себе всім у всьому і мати право 

сказати: «Все моє несу з собою», без сумніву, саме плідна властивість для 

нашого щастя» (Шопенгауэр, А, 2008, c. 469). 

Погляди А. Шопенгауера отримали високу оцінку Ф. Ніцше, який 

прагнув пересмислити його розуміння свободи волі як волю до влади, 
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могутності, можливості стати зверхлюдиною. У його розумінні, для людини 

надзвичайно важливою є одна умова існування «вона повинна час від часу 

міцно вірити, в те, що знає, для чого існує» (Ницше, Ф., 1993, с. 273). 

Найважливіші смисложиттєві цінності філософ розглядає у контексті 

зростаючого чи згасаючого життя, відносячи до них любов, красу втілену у 

мистецтві. Водночас, піддаючи сумніву та критиці такі визнані людством 

смисложиттєві цінності, як істина, в якій бачить суб’єктивну інтерпретацію 

індивідом буття, певну подобу чи оману, а також справедливість, яка заважає 

волі до влади через нерівність. Вибір людини визначають не моральні 

імперативи чи сама мораль, тільки воля до влади, що має найбільший смисл. 

Такі доволі суперечливі тези Ф. Ніцше про життя, його смисл, цінності, 

мораль, ставлення до себе та до інших лягли в основу образу 

«життєбудівника», «революціонера» більшовиків (М. Горький, 

А. Луначарський) та пантестетизму символістів (З. Гіппіус, 

Д. Мережковський), які вибудовували ланцюжок власних смисложиттєвих 

цінностей протиставляючи добро і зло, співчуття і щастя, альтруїзм і егоїзм. 

На противагу їхнім поглядам, праця Карла Євгенія Дюринга (1833–

1921 рр.) «Цінність життя» утверджує гуманістичне бачення життя і 

смисложиттєвих цінностей, несформованість чи відсутність яких автор 

розглядає як серйозну перепону у власному розвитку, моральне загнивання. З 

огляду на це К. Дюринг поділяє усю філософію, як таку, що сприяє життю 

або ворожу до нього, куди відносить релігійний аскетизм, який виправдовує 

самобмеження, страждання особистості заради винагороди у потойбічному 

житті, що подається як смисложиттєва цінність. Натомість філософ розглядає 

людину як творця, що творить власне життя, обирає смисложиттєві цінності, 

втілює ідеали в «плоть і кров» (Dühring, E., 1916, р. 64) та розкривав 

смисложиттєві цінності у гедоністичному ключі через моральний ідеал. 

Засновник антропології М. Шелер (1874–1928 рр.) у своїх намаганнях 

подолати формалізм кантівської етики опирається на феноменологію 

Е. Гуссерля в осягненні екзистенціального буття, що видно з праць 
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«Феноменологія і теорія пізнання», «Формалізм в етиці і матеріальна етика 

цінностей». Такий підхід дозволяє йому розглядати цінності через призму 

надання емпіричної переваги одним цінностям перед іншими, тобто без 

всякого прагнення, бажання чи вибору індивіда, а само по собі. 

Характеризуючи цінності як певну ієрархію, філософ поділяє їх на нижчі і 

вищі. Те, що якась цінність являється «вищою» за іншу, осягається 

особливим актом пізнання цінностей, який називається «наданням переваги» 

(Шелер, М., 1994, с. 305). Це дало змогу М. Шелеру представити ієрархію 

цінностей не як статичну систему, а мобільну через «надання переваги», які є 

варіабельними. Водночас, з точки зору філософа, варто розрізняти «надання 

переваги» як акт способу його реалізації, як специфічної діяльності, що 

грунтується на усвідомленні обраної цінності або її інстинктивному виборі. 

Характеристикою смисложиттєвих цінностей є довговічність (dauerhafter), 

оскільки вони менш за все піддаються «екстенсивності» і подільності, 

оскільки володіють «здатністю-існування-крізь-час», так званим феноменом 

тривалості. Через смисложиттєві цінності любові, справедливості людина 

осягає життя: «Якби цінності були «відносними» до життя, то саме життя не 

мало би ніякої цінності. Воно само було б байдужим до цінностей буттям» 

(Шелер, М., 1994, с. 314). Крайніми станами переживання смисложиттєвих 

цінностей є «блаженство» і «відчай», свого роду індикатори наближенності 

чи віддаленості, тоді як реакціями на ціннісну модальність можуть бути 

«віра», «невіра», «благоговіння», «поклоніння». 

В екзистенціній філософії С. К’єркегора (К’єркегор, С., 2009; 

К’єркегор, С., 2014) увага акцентується на здійсненні людиною цілого ряду 

виборів на шляху від «недійсного існування» до «самої себе», тобто до 

«дійсного буття». Вибір і рішення є основою смислу життя людини, які за неї 

ніхто не може зробити. Вибір смисложиттєвих цінностей обумовлений 

принципами існування людини. Принцип естетичного, детермінізований 

почуттєвою сферою життя, передбачає примітивний вибір людини, 

обумовлений лише її прагненням до насолоди. Принципом етичного є 
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обов’язок, який спонукає людину до абстрактного самовизначення. Принцип 

релігійного завершує сходження  людини до самої себе через страждання. 

Смисложиттєві цінності філософ називає істиною, правдою життя заради якої 

людині б хотілось б жити і померти, що обумовлені свободою волі, вибором і 

особистою відповідальністю. 

Ідеї С. К’єркегора знайшли підтримку у філософії Ж. Сартра, який 

також вважав, що людина сама має вирішувати, у якому напрямі розвиватися, 

ким бути. Вона виступає творцем по відношенню до себе. «Не мене тепер 

повинні розглядати на тлі світу, як «оце» серед інших «цих», а, навпаки, світ 

повинен розкриватися завдяки мені» (Сартр, Ж., 1988, с. 215). Стрижневою 

смисложиттєвою цінністю, з його точки зору, є свобода, а, відтак, вільний 

вибір лежить в основі пошуку смислу буття, любові. Однак, деколи такий 

вільний вибір стає своєрідною пасткою для людини і обраної нею неволі, 

тобто залежності від іншої людини. Цю ситуацію філософ характеризує як 

садистську, яка приносить біль, переживання тривоги, власної 

неповноцінності. Хоча Ж. Сартр не ставив за мету пошук розв’язання цієї 

проблеми, він розкриває глибинну суть особистісного «Я» у пошуках смислу 

життя. 

З точки зору М. Хайдеггера особистість усвідомлює смисложиттєві 

цінності лише «перед лицем смерті» (Хайдеггер, М., 2002; Хайдеггер, М., 

2007). Страх смерті спонукає людину піднятися над буденним, над собою, 

визначити найголовніше і найважливіше у своєму житті. Саме по собі 

трагічне людське буття підкреслює цінність совісті, свободи, вчить людину 

піклуватися про інших, бути рішучою у досягненні життєвої мети.  

Феноменологічна, за своєю суттю, філософія М. Хайдеггера 

спрямована на гармонійне буття людини у світі, здатність розуміти своє 

буття, відкривати щось нове, проектувати своє життя і майбутнє. Його 

погляди стосовно смислу життя певним чином трансформувалися від пошуку 

істини до вслуховування у розкритість буття. 

Пріоритетність смисложиттєвої сфери є основною ідеєю праць 



 57 

В. Франкла, який переконливо доводить: «Прагнення знайти смисл – 

первинна сила в житті людини. Цей смисл є унікальним і специфічним для 

кожної людини і може бути здійсненим тільки нею самою…» (Франкл, В., 

1990, с. 154). 

У працях К. Ясперса (Ясперс, К., 1991; Ясперс, К., 2013) свобода 

виступає провідною смисложиттєвою цінністю, яку він ототожнює з 

екзистенцією, вважаючи, що людина існує задля свободи. Аналізуючи 

погляди К. Ясперса, В. Ільїн, В. Кремень звертають увагу на певну 

антимонію у його розумінні свободи, яка з одного боку є «не сваволею 

індивіда, а трансцендентною необхідністю, з іншого, – ця необхідність 

своєрідна: вона не всезагальна, а має глибоко особистий характер, так що для 

кожного індивіда вона є його і лише його власною необхідністю» 

(Кремень, В., 2006, с. 255). Таку антимонію можна вирішити лише за 

допомогою екзистенційної комунікації як універсальної умови людського 

бутя, що значно розширює можливості людини і її моральну сферу. 

Ще однією смисложиттєвою цінністю, на думку вченого, є істина, у 

полі якої наукові істини є лише елементом істини для людського розуму, а 

філософські – є особистісними, тобто екзистенцією. Слідуючи логіці 

філософа, істина може бути тільки особистісною, для кожної людини своя, 

критерієм, якої виступає комунікація, що забезпечує її результативність.  

За К. Ясперсом, досягнення смисложиттєвих цінностей особистістю 

можливе лише у гуманному суспільстві, однак бюрократизм, сцієнтизм, 

техніцизм перетворюють людину на засіб. Освіта і виховання не створюють 

належних умов, а лише загострють суперечності, духовне самоспустошення. 

Лише екзистенційна філософія здатна допомогти людині у її самореалізації і 

самоздійсненні. 

Неокантіанська концепція критичного соціалізму та ліберально-

педагогічної теорії М. Рубінштейна будувалась на критично-філософському 

підході, в основі якого лежало життєрозуміння. У його розумінні смисл 

життя потребує розширення до смислу світу. Виступаючи у своїх поглядах 
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послідовником В. Віндельбанда і Г. Ріккерта, котрі стверджували, що будь-

яке явище чи предмет набувають смислу завдяки цінностям, являючи собою 

невичерпну творчу задачу, філософ критикує багато у чому близькі йому 

погляди А. Бергсона, саме за відсутність в них смисложиттєвих цінностей. Це 

на його думку, може призвести до втрати мети і критеріїв розвитку самої 

особистості (Rickert, H., 1920, р. 176). 

Цінним, на нашу думку є те, що М. Рубінштейн показав зв’язок 

виховання смисложиттєвих цінностей з формуванням моральної 

самосвідомості індивіда: «Щоб питати про світ і життя, про смисл життя 

людини, необхідно, щоб він був, щоб за усіма дійсними змінами цього я було 

відведено відповідне місце» (Рубинштейн, М., 2008, с. 303). Самосвідомість 

визначає стремління до себе як самоцілі, породжує рух людини від того, 

якою вона була до того якою вона є чи може бути, що залежить від вибору 

смисложиттєвих цінностей. На переконання філософа, найважливішими 

смисложиттєвими цінностями є істина, добро, краса і справедливість. 

У персоналістичній етиці Н. Гартмана на першому плані особистісне 

буття, де моральною сутністю володіє не Бог, держава чи світ, а лише 

людина, яка не є залежною частиною, а аксіологічним буттям для себе. 

Виходячи з цього, людина виступає вільним посередником між світом 

дійсності і світом цінностей, обираючи свою мету, смисл буття і 

найважливіші цінності. Смисложиттєві цінності є результатом пошуків і 

творчості людини. Водночас, обрані цінності не прирікають чи 

детермінізують людину, а залежать від її свободи вибору і особистісного 

бажання, можуть змінюватися чи трансформуватися. 

У християнській антропології М. Бердяєва проблема смисложиттєвих 

цінностей розгортається довкола трагічності буття, втрати себе, 

самостійності, самодіяльності, як свободи. Філософ гостро критикує погляди 

Кіркегардта, який обґрунтовував вибір особистістю смисложиттєвих 

цінностей страхом і жахом перед трансцендентною таємницею буття. 

Аналізуючи основні ідеї християнської антропології, за якими людина є 
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образом і подобою Божою та олюднення Бога у Синові Божому, філософ 

доходить висновку, що вони так і не набули правильного тлумачення, 

оскільки людина є не лише образом і подобою Бога чи, навпаки, гріховною, 

залежною від волі Бога, вона, перш за все, виступає творцем себе і своєї долі. 

Розглядаючи особистість як аксіологічну категорію, філософ підкреслює: 

«Особистість сама є безумовною і вищою цінністю, але вона існує лише за 

наявності цінностей надособистісних, без яких вона перестає існувати» 

(Бердяев, Н., 1993, c. 63). Такий підхід дозволяє М. Бердяєву розглядати 

смисложиттєві цінності через призму етики закону, етики спокутування і 

етики творчості. На його думку, смисложиттєві цінності особистості (любов, 

свобода, добро, краса, істина) визначають повноту її життя, однак конфлікт 

добра і зла, окремих цінностей проявляють трагедію особистості, її 

пробудження, боротьбу, самозростання і самовизначення та передбачає певні 

жертви, без яких особистість не може реалізуватись: «…Людині належить до 

кінця пройти шлях роздвоєння і шлях страждання, що з трудом долається» 

(Бердяев, Н., 1993, с. 357). 

Ще одним яскравим представником християнської філософії був 

В. Соловйов, який повʼязував смисл життя з інтуїцією всеєдності, 

поєднанням оптимізму з песимізмом та есхатологічною перспективою. Хоча 

погляди М. Бердяєва і В. Соловйова багато у чому співпадають, зокрема в 

оцінці містики, як можливості в осягненні абсолюту, однак вони полемізують 

щодо осягнення трансцендентного як умови реалізації смислу життя. За  

М. Бердяєвим прорив до трансцендентного здійснюється раптово через 

революційне воз’єднання з Богом, тоді як В. Соловйов вважав, що людина 

поступово через творчість долучається до Боголюдства. 

Інтерес представляє його філософський аналіз смислу життя з позицій 

песимізму. Характеризуючи песимістичне заперечення смислу життя через 

відмову від життя, В. Соловйов наводить докази дуже високих очікувань від 

тих, хто впав у відчай та позбавив себе життя, пояснюючи це егоїзмом, 

історичним інтересом, невідповідністю бажань і реальних життєвих 
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обставин, розчаруванням, фальшивими цінностями. У його розумінні смисл 

життя є критерієм морально-гідного життя, який не може засвоюватись у 

готовому вигляді, а формуватися через досвід, віру і розум. 

Погляди В. Соловйова мали значний вплив на смисложиттєву 

концепцію Є. Трубецького, яку можна, певним чином, розглядати як реакцію 

на Жовтневий переворот у 1917 року та руйнацію цінностей російського 

суспільства, потреби в переосмисленні життя, його мети, життєвого шляху у 

контексті суспільної катастрофи, фаталістичного та християнського 

розуміння конечності, протиставлення смертності і безсмертя, релігійних 

сумнівів і вчення про сутність гріха, невдач і безглуздості життя. 

Філософ переконаний у незалежності смислу життя від свідомості 

особистості, його вічності і незмінності. Проблемою є те, що пізнання 

людини можна розглядати у площині часу, тоді як сама істина – у вічності. 

Цей розрив негативно позначається на пошуках смислу життя, що може 

обернутися безглуздям: «У чому проявляється властиве людині шукання 

смислу - мети життя, є жорстоке страждання від оточуючого нас безглуздя» 

(Трубецкой, Е. 1918, с. 10). 

У багатьох випадках життя людини це боротьба за існування, деколи за 

рахунок інших життів. Заклики до любові між людьми обертаються війною і 

підкоренням інших людей, їхніх смислів потребам держави, де матеріальні 

цінності домінують над смисложиттєвими. Прогрес, на який працює людина, 

оберається проти людини. Таким чином, прагнення людини до смислу життя 

обертається розчаруванням і пустотою. Водночас, всеєдність як смисл життя 

полягає у відмові від боротьби за існування. 

Як продовжувач ідей В. Соловйова та Є. Трубецького, С. Франк 

обстоював гідність і самоцінність особистості, вважаючи питання смислу 

життя і вибору смисложиттєвих цінностей не теоретичним, а життєвим, 

точно таким самим як питання хліба і води. Хоча чимало людей нехтують 

ним, вдаючись до «страусинної політики», що веде до забуття самого 

найважливішого, самого значущого питання життя. Філософ переконаний в 
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тому, що підміна смислу життя матеріальними цінностями, умінням 

влаштуватися у житті, використання власного впливу на інших призводить 

до спустошення, отупіння, душевної смерті, а то й і самогубства. «Смисл ж 

людського життя в усякому випадку має бути чимось, на що людина 

спирається, що служить єдиній, незмінній, абсолютно міцній основі його 

буття» (Франк, С., 1992, с. 161). 

Осягнення смислу життя та вироблення найбільш важливих цінностей 

має здійснюватись у молодому віці, «коли вирішення всіх питань життя 

передбачається в майбутньому, коли запас життєвих сил, що вимагають 

докладених зусиль, ці зусилля здебільшого і знаходив і умови життя легко 

дозволяли жити мріями, лише небагато з нас гостро і напружено страждали 

від усвідомлення безглуздості життя» (Франк, С., 1992, с. 151). Філософ 

вважає, що вирішення проблеми залежить від усвідомлення особистістю 

цінності життя, віри в себе, вибору шляху, цілей і засобів. Вибір смислу 

життя не можливий без самопізнання, розуміння свого призначення та місця 

у житті, причетності до тої справи, в якій людина може бути корисною 

людям. У тих випадках, коли життя не задовольняє особистість, воно втрачає 

сенс. Це і розбиті сподівання, самотність, числені втрати, неволя або й навіть 

рабство.  

Розуміння К. Войтилою смисложиттєвої сфери особистості можна 

розглядати у контексті його термінів «самосповнення» та «здійснення себе», 

що реалізуються у вчинку. За концепцією К. Войтили людина не лише 

визначає себе, тим самим здійснює або сповнює себе, а також здатна до 

самодарування себе задля високої мети чи іншої людини, якщо це є для неї 

смислом життя. Таке розуміння привертало увагу до самовизначення 

особистості через осмислення свого буття, осмислення своїх дій і вчинків 

через динамічну активність і пасивність, де «властивий людині динамізм у 

традиційній концепції особи і вчинку розуміється через аналогію до 

розуміння будь-якого буття» (Wojtyła, K. 1986, с. 113). 

Персоналістична концепція К. Войтили відображена у працях «Miłość I 
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odpowiedzialność» («Любов і відповідальність») (Фельдштейн, Д., 1997), 

«Osoba iszyn» («Особа і вчинок») буття (Wojtyła, K. 1986), що базувалася на 

феноменологічній рефлексії знайшла підтримку і розвиток у працях багатьох 

вчених люблінської школи, таких як Я. Мерецький, П. Пултавська, 

А. Шостек, П. Ярошинський та ін. 

Серед російських досліджень на увагу заслуговує дисертаційне 

дослідження О. Мальцева, спрямоване на розкриття смислу життя як 

стрижневої категорії антропологічного підходу, певної інтегративної 

домінанти інтересів, цінностей, мети та потреб. Зважаючи на соціальні 

трансформації та виклики часу, російський філософ характеризує 

екзістенціальні ситуації одночасної смисловтрати та потреби особистості у 

смислі життя, що актуалізує пошуки смисложиттєвих цінностей. На його 

переконання, «смисл життя людини формується, формулюється у 

соціальному контексті», експліцитності смисложиттєвого пошуку, що 

забезпечує глибоке і послідовне осмислення життя (Мальцев, А., 2008, c. 4). 

Ми поділяємо погляди О. Мальцева стосовно того, що смисл життя і 

смисложиттєві цінності нерозривно повʼязані з контекстом життя 

особистості, визначення яких здійснюється як на основі власного досвіду, так 

і досвіду, нокопиченого людством. 

Сучасний англійський філософ Т. Бюзен переконливо доводить, що 

смисложиттєві цінності визначають кодекс внутрішньої поведінки та 

принципи, за якими особистість будує своє життя і приймає рішення. Вони 

необхідні для виживання людини, оскільки їх втрата спричинює сум’яття, 

хаос, відсутність орієнтирів. На його переконання, життєва мета має бути 

спрямована на самого суб’єкта, характеризувати рішучість діяти і бути 

позитивною (Buzan, T., 2001 р. 86). Вибір смисложиттєвих цінностей 

пов'язаний із життєвою мрією і життєвим призначенням. На шляху до 

смисложиттєвих цінностей Т. Бюзен радить робити так, щоб світ став 

кращим; робити  так, щоб самому стало краще; надихатися вчинками інших 

людей; стежити за розмовою з самим собою; стежити за інформацією, яка б 
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підтримувала велику мрію; нагадувати собі, що життя – це дар. 

Концепція значущості життя американського філософа С. Вольф, 

висвітлена у праці «Meaning in Life and Why it Matters» («Смисл життя або 

чому це має значення») (Wolf, S., 2010) є дискусійною з точки зору 

прагнення людини до щастя. Учена на прикладі таких видатних постатей, 

якими були М. Ганді, А. Ейнштейн, мати Тереза, доводить, що життя без 

щастя може бути сповнене глибокого смислу і, навпаки, щаслива людина за 

насолодою у житті не здатна належним чином осмислити своє життя і 

визначити його смисл. Важливим моментом відчуття смислу життя 

особистістю, на думку ученої, є відчуття необхідності, значущості для себе та 

для інших, привабливості життя, відсутність меж для творення, захист, 

захоплення. Тоді як антиподами є переживання марності життя, його 

скінченності, незадоволення, відчуженість, розчарування, стреси. Життя 

позбавлене смислу – це перш за все відсутність цінностей, орієнтирів. 

Рекомендаціями, які б дозволили знайти смисл життя та виробити 

власні смисложиттєві цінності є життєва активність (робити те, що цікаво, 

брати участь у всьому, шо хвилює, радіти життю), участь в проектах та успіх. 

Українська філософія також не залишилася осторонь проблеми 

виховання смисложиттєвих цінностей у підростаючого покоління. 

В українській філософії смисложиттєві цінності знайшли належне 

висвітлення у працях Г. Сковороди «Благородний Єродій», який з позицій 

«евдемонії» визначав щастя, блаженство як смисл життя, «автаркії»- 

незалежність від зовнішнього світу, самодостатність та «аскези» – 

поміркованості, стриманості, відмови від життєйських утіх. У своєму творі 

«Книжечка, що називається Silenus Alcibiadis, тобто Ікона Алківіадська 

(Ізраїльський Змій)» філософ справедливо зауважує: «Немає більш 

шкідливого ніж те, що побудоване для головного добра, а стало розтлінним» 

(Сковорода, Г., 1994b, с. 10). Така смисложиттєва підміна чи невизначеність 

виявляється у непомірному бажанні отримувати від життя лише задоволення 

і втіху у спілкуванні, застіллях, веселощах, гонитві за чинами, нагородами, 
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маєтками, тоді як щастя людини, її смисл життя у вірі і любові до Бога. 

У пошуках і визначенні смисложиттєвих цінностей для Г. Сковороди 

визначальним є кардіоцентризм або звернення до власного серця: «Сину, 

відверни очі свої від марнот мирських, перестань помічати брехливців його, 

поверни сердечне око своє у власне серце. Отут…тобі обсерваторіум, тут-бо 

узриш те, чого ніколи не бачив, тут-бо надивишся, насолодишся і 

заспокоїшся» (Сковорода, Г., 1994b, с. 118). Тільки пізнавши себе, 

зрозумівши свою природу можна осягнути смисл власного життя. 

Смисложиттєва сфера у творах П. Юркевича (Юркевич, П., 1860а) 

розкривається через «сердечний потяг», як джерело розвитку людини і її 

бажання осмислити себе і власне життя. Така духовна діяльність спонукає 

людину до «моральнісних» вчинків. 

Згідно кардіоцентричних ідей П. Юркевича серце є стрижнем 

духовного і душевного життя людини, осягнення нею вищих цінностей. 

Світу «моральнісного» осмисленого життя та вищим цінностям протистоїть 

світ людського самолюбства, який за своєю суттю є «псевдоморальним» та 

вводить в оману особистість, спонукаючи її до негідних вчинків, навіть і 

розумно обгрунтованих. Усе це дає підстави розглядати «моральнісний» 

вчинок феноменологічним за своїм змістом і сотеріологічним (зорієнтованим 

на спасіння душі) за мотивацією (як цитується у Тулков, О., 2014, с. 130). 

Філософ радянської і пострадянської доби В. Кудін традиційно 

пов’язує смисл життя з відданістю високим ідеалам, альтруїстичним 

служнням людям. Водночас, філософ переконаний, що смисл життя людина 

не отримує у готовому вигляді, оскільки він не може бути наперед 

окресленим чи визначеним, так як кожна людина шукає смисл життя сама, 

визначає його сутність та цінності, на які вона буде орієнтуватися у своєму 

житті. Критерієм досягнення смислу життя є щастя, що характеризує 

неповторно-індивідуальне бутя індивіда. «Смисл життя – не видима 

абстрактна конструкція, що полягає у повсякденності вчинків, дій людини» 

(Кудин, В., 2003, с. 9). Невід’ємною складовою смислу життя є мета у 
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досягненні якої «єдиним, що завжди залишається незмінним – це те, що 

стремління ди вищих цілей ніколи не може здійснюватися низькими, а тим 

більше злочинними засобами. Висока мета не сумісна з ницістю вчинків, 

брехнею, обманом, підступністю» (Кудин, В., 2003, с. 10). Висока мета може 

бути досягнутою за умови самовиховання особистістю смисложиттєвих 

цінностей. 

Його погляди є суголосими М. Горлачу, який куди більше тяжів до 

комуністичної ідеології К. Маркса, вважаючи, що вибір смислу життя 

обумовлений соціальною природою людини у її прагненні реалізувати себе. 

Однак, на відміну від інших живих істот людина є постійно нереалізованою і 

адекватною, що спонукає її до активної творчої діяльності. Виходячи з цього, 

призначенням людини є розвиток своїх здібностей, а смисл життя 

реалізується через суспільство, тобто визначається соціальною сутністю 

людини. 

Водночас філософ розкривав мету життя особистості як її моральний 

смисл, який є основною лінією, що проходить через усе життя, 

підпорядковуючи поведінку на рівні суспільства, соціуму, сімʼї. «Відхилення 

від лінії призводить до болючих колізій в житті особистості, а втрата мети 

життя – веде до моральної, а то й фізичної загибелі» (Марченко, Є., 2011, 

с. 76). 

Цінним з точки зору нашого дослідження є встановлений взаємозв’язок 

між моральними цілями і засобами, які людина використовує для досягнення 

мети. 

Намагаючись розкрити смисложиттєвий запит філософії, Г. Горак 

наголошує на особистій причетності індивіда у розв’язанні найважливішої 

колізії власної буттєвості, обмеженою часом існування (смертю) та 

рефлексивною здатністю до усвідомлення свого становища в світі та 

ставлення до нього. До пошуків смисложиттєвих цінностей людину штовхає 

її трансцендентність, потреба осягнути незбагненність. «Отже смислопошук 

має безмежні горизонти. На рівні індивідного розв’язання він звичайно 
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формулюється у вигляді питання «Для чого жити?» Без відповіді на нього 

індивідна буттєвість втрачає свій культурний сенс і зводиться до задоволення 

потреб вітальності і перетворює людське життя на абсурдне» (Горак, Г., 1998 

с. 219), що деякою мірою перегукується з положеннями Ж. Сартра, 

М. Хайдеггера. 

Філософ вмотивовано критикує такі смисложиттєві ціннісні орієнтації 

як: життя заради добра, яке часто обертається на зло для інших; життя для 

себе, що перетворюється на пошуки розваг і насолоди; життя заради 

самореалізації всупереч інтересам інших, за рахунок слабших тощо. Він 

доводить взаємообумовленість і взаємозв’язок людини і культури через 

смислопошук таких цінностей як краса, любов, добро, істина.  

Розмірковуючи над пошуком смисложиттєвих цінностей, Г. Горак 

наголошує: «Можна народитись калікою, але знайти себе у житті і навіть 

піднестись на вищі щаблі розвитку, можна страждати від невиліковної 

хвороби, але зберегти силу духу, можна попасти під колеса безжальної 

фортуни: втратит близьких, зазнати соціальних утисків, опинитись в таборі 

приречених на смерть, зустрітись з нерозумінням оточуючих і т.п. І попри всі 

ці незгоди прокласти свій особистий шлях чинення, що утворює власну 

долю, неповторну і відмінну від інших, в межах схожої зовнішньої 

детермінації» (Горак, Г., 1998 с. 238). 

Критика В. Огнев’юком сучасної освіти, яка залишається орієнтованою 

на потреби минулого і зосереджена в основному на питаннях навчально-

методичного та дидактичного характеру є спробою її глибинної 

переорієнтації на смисложиттєві цінності. «Якраз тому однією з наріжних є 

нині для нас проблема особистості, її якостей, перспектив і можливостей 

розвитку. А отже – і посилення ролі освіти як сфери людинотворення» 

(Огнев’юк, В., 2003, с. 14). В. Огнев’юк переконаний, що лише філософія 

здатна вирішити смисложиттєві проблеми сучасної молоді, що сприятиме 

утвердженню нового гуманізму, збагаченого універсальними 

загальнолюдськими цінностями, тоді як освіта стає феноменом культури, 
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виховним фактором, зорієнтованим на утвердження особистісних 

першооснов в людині і найважливіших смисложиттєвих цінностей, до яких 

він відносить справедливість, свободу, творчість, любов, смисл життя, щастя, 

добро, совість, честь, гідність та ін., яка має носити випереджальний 

інноваційний характер. 

У людиноцентричній філософії В. Кременя знаходить підтвердження 

теза, що смисловий центр буття людини у світі складають цінності чи їх 

система. Зокрема, цінності мають основоположний характер і являються тим, 

заради чого живе людина і визначають її життя, особистість, культуру. Свою 

зовнішню символічну форму смисложиттєві цінності виявляють у діях і 

вчинках людини. Філософ розкриває зв’язок цінностей з соціальним життям. 

Цікавою видається його теза щодо дискредитації цінностей 

«симулякрів» у постмодернізмі, які розглядаються як певні умовності, знаки 

комунікації, що лише обмежують людину, підкорюють її. Як правило, вони 

не являються смисложиттєвими, але з’являються і функціонують за 

потребою, як, наприклад, політика і влада. «У такій ситуації зрозумілішою 

постає ціннісна невизначеність сучасного буття у різних сферах – культурній, 

політичній, духовній, соціальній. У цьому випадку перспективи подальшого 

існування і розвитку людини залежать від її вибору: або жити в системі 

цінностей, або в світі симулякрів» (Кремень, В., 2010, с. 70). В. Кремень 

досліджує негативний вплив маніпулювання свідомістю, засобів ЗМІ, 

реклами, масової культури, на свідомість особистості у плані підміни 

смисложиттєвих цінностей на симулякри, формуючи «часткову неповну 

людину», «символічне», «кліпове» мислення або культуру без смислу. 

Шляхом подолання симулякрів є морально-духовне удосконалення, 

прагнення особистості до морального ідеалу, що виступає імперативом 

ціннісної еволюції. 

В етичній оцінці В. Лозового, М. Панова, М. Ценко, В. Ярової, 

осмислення людиною свого життя, визначення смисложиттєвих цінностей 

проявляється у взаємодії з іншими людьми, соціумом, а також у 
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різноманітних формах і засобах життєздійснення, що підносять людину над її 

природним існуванням. «Необхідність сенсовизначення життя зумовлена 

потребою людини в орієнтуванні власного існування і прогнозуванні 

результатів власної життєдіяльності, що стає важливою суб’єктивною 

умовою самореалізації особистості» (Лозового, В., Панова, М., Ценко, М., & 

Ярової, В., 2002, с. 91). З розвитком особистості, її дорослішанням смисл 

життя та смисложиттєві цінності можуть змінюватися, що пояснюється як 

життєвим досвідом, духовними, соціальними, матеріально-економічними 

змінами, так і зміною ідеалів, потреб, ціннісних орієнтацій. Науковці 

акцентують увагу на життєвому досвіді індивіда, взаємозв’язку соціальних 

ролей з життєвими пріоритетами особистості, що дозволяє фіксувати смисли 

у вигляді стійких соціальних стереотипів. Отже, у процесі набуття життєвого 

досвіду здійснюється відбір найбільш значущих смислів.  

Таким чином, смисложиттєві цінності завжди перебували у полі зору 

філософів, які розглядали їх як основу людського життя і його умову, без 

якої життя втрачає сенс, привабливість. Водночас,  кожна епоха висувала на 

перше місце свої смисложиттєві цінності і своє розуміння їх значущості для 

людини. Подальшого вивчення потребують методологічні засади та 

психолого-педагогічні дослідження цього феномену та практики виховання 

їх у школярів основної і старшої школи. 

 

1.2. Методологічні основи виховання смисложиттєвих цінностей 

особистості 

 

Проблема виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи є складною, оскільки інтегрує знання різних наукових 

дисциплін, таких як філософія, культурологія, психологія, педагогіка, 

соціологія та інші, які виявляють багатоаспектність ключового поняття, що 

потребує чіткого визначення та обґрунтування теоретико-методологічних 

засад дослідження. 
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У сучасній науці накопичений чималий науковий доробок у філософії, 

психології, педагогіці й інших сферах науки стосовно виховання 

смисложиттєвих цінностей у зростаючої особистості, який може успішно 

використовуватися у виховному процесі сучасної школи. Все це актуалізує 

роль методології, як самостійної царини знань, що «вміщує у собі 

різноманітні принципи і прийоми, операції і форми побудови наукового 

пізнання» (Коновець, С., 2012, с. 125). 

Методологічні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи визначають процес і результати дослідження. 

Методологія дослідження визначається специфікою завдань і, на думку 

С. Гончаренка, представляє «вчення про педагогічні знання, про процес його 

набуття, способи пояснення (створення концепції) і практичного 

застосування для перетворення або вдосконалення системи навчання і 

виховання» (Гончаренко, С., 2008, с. 499). У своєму розумінні методології, 

вчений виокремлює сукупність прийомів дослідження та уявлення про 

методи пізнання та перетворення дійсності. Водночас, С. Гончаренко 

доводить, що перебільшення ролі методології може призвести як до 

релятивізації наукового знання, а також може стати основою методологічної 

культури педагога, випереджального виховання школярів, показати сучасне 

науково-педагогічне мислення педагога. 

Методологічну базу дослідження проблеми виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи становлять положення про 

гуманістичну мораль, смисложиттєві цінності, розвиток особистості та її 

особливості на різних етапах онтогенезу. 

У філософських працях А. Гусейнова, О. Золотухіної-Аболіної, 

В. Малахова, І. Франка обґрунтовується роль моралі і етики у вихованні 

смисложиттєвих цінностей зростаючої особистості. 

Розглядаючи етику як найвищу науку, І. Франко зазначав: «Етика вчить 

людину жити по-людському – вона завжди і скрізь керує її кроками, вона 

переробляє її звірячу природу, робить її м’якшою, і, таким чином, робить її 
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здібною до щастя, не тільки внутрішнього (задоволення собою), але і 

суспільного…» (Франко, І., 1960, с. 49). 

Сутність гуманістичної етики і моралі А. Гусейнов розкривав через 

типи світського, християнського, соціалістичного та ліберального гуманізму, 

що утверджують пріоритет людини серед інших цінностей. Ми розглядаємо 

це як спробу віднайти баланс у поєднанні різних принципів, міри свободи 

самовиявлення особистості та вимог до її поведінки (Гусейнов, А. &  

Дубко, Е.,  2006, с. 342–343). Методологічною основою нашого дослідження 

є світський гуманізм, який найкраще відображає суспільні процеси та 

визначає характер сучасного виховання дітей. 

 Зазначене положення є провідним у працях Л. Хоружої, яка розглядає 

мораль і етику як оцінно-імперативний спосіб освоєння дійсності, регулятор 

поведінки індивіда та акцентує увагу на гуманістичній етиці, як основи 

сучасного виховання (Хоружа, Л., 2003, с. 68). 

Теоретико-методологічне обґрунтування досліджуваної проблеми 

пов’язане з аксіологією, що дає можливість обґрунтувати звʼязок 

смисложиттєвих цінностей з Я-концепцією та життєвою стратегією 

особистості. 

Сучасне виховання – це «приєднання до ієрархії цінностей, 

добровільно обраної, засвоєної і реалізованої шляхом відповідної діяльності» 

(Kunowski, S., 1992, с. 68). 

Методологічне значення для нашого дослідження мають положення 

про моральну свідомість і самосвідомість зростаючої особистості. Зокрема, 

cвітоглядно-смисловий зміст свідомості і самосвідомості досліджували 

В. Андрущенко, М. Братасюк, Л. Губерський, В. Кремень, особливості 

виховання моральної самосвідомості у дітей і учнівської молоді – І. Бех, 

К. Чорна (Бех, І., Чорна, К., 2014). 

Розглядаючи моральну самосвідомість як усвідомлення особистістю 

себе, власних моральних якостей, потенційних можливостей, поведінки, дій, 

вчинків та їх мотивів і наслідків, ставлення до навколишньої дійсності, 
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оточуючих людей, своєї діяльності, розуміння її значення для себе та 

суспільства, К. Чорна слушно виділяє функції моральної самосвідомості, 

серед яких: самопізнання, самоприйняття, самосхвалення, моральна 

самооцінка; моральна оцінка іншого (молодших, ровесників, старших, групи, 

соціуму, цивілізації); моральна рефлексія (здатність індивіда осмислювати 

свої якості, спонуки, наслідки власних дій та вчинків для себе самого та 

інших людей; спроможність до узгодження цілей власної поведінки із 

засобами їх досягнення); моральний самоконтроль і корекція поведінки; 

моральне самовдосконалення (опанування нових цінностей, розвиток 

здатності до вільного і відповідально вибору, досягнення свободи, 

поширення власного морального досвіду ціннісного ставлення до себе та 

інших) (Бех, І., Чорна, К., 2014, с. 9). 

Результатом вихованості моральної самосвідомості є визначення та 

інтеріоризація особистістю базових смисложиттєвих цінностей, до яких 

відноситься свобода, гідність, справедливість, любов. 

У залежності від актуальності досліджуваної проблеми виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи, виходячи з 

її специфіки, є необхідність використання таких методологічних підходів, як: 

системний, синергетичний, гуманістичний, особистісно орієнтований, 

аксіологічний і компетентісний. 

Системний підхід є одним з найважливіших методологічних принципів 

«сутність якого полягає у тому, що відносно самостійні компоненти 

розглядаються не ізольовано, а в їх взаємозв’язку, в системі з іншими. 

Системний підхід дозволяє виявити загальні системні властивості і якісні 

характеристики окремих елементів, що складають систему» (Смирнов, С., 

Котова, И., & Шиянов, Е., 2008, с. 14). Системний підхід у вихованні 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи не 

обмежується аналізом лише її складових, а пов’язаний зі специфікою 

взаємодії між ними, що вказує на необхідність вивчення характеру цих 

звязків і стосунків. 
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Зазначений 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 

виховні цілі і завдання, суб’єктів виховного процесу, концептуальні 

положення, структурні компоненти, засоби діагностування, педагогічні 

умови, зміст, форми, методи і засоби виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи. 

Системний підхід спрямований на виявлення основних 

закономірностей і полягає не лише у тому, щоб з’ясувати чому дитина обирає 

ту чи іншу смисложиттєву цінність, а й вплив вибору з огляду на причини, 

що його обумовили. 

На вибір дитиною смисложиттєвих цінностей позначаються головні і 

другорядні події у житті дитини, зовнішні і внутрішні чинники, що 

потребують глибокого, цілісного і комплексного аналізу. 

Системний аналіз процесу виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи передбачає єдність практики і теорії 

виховання. 

Синергетичний підхід ґрунтується на теорії сумісної дії, що визнає 

здатність особистості до саморозвитку і творення власних смисложиттєвих 

цінностей не лише під впливом педагогів, батьків, а й внутрішнього 

потенціалу, прагнення самоудосконалюватись. Синергетичний підхід 

базується на нелінійності або можливості розвитку кількох варіантів 

розвитку подій, відкритому обміну інформацією, когерентності 

(узгодженості дій усіх суб’єктів виховного процесу). На думку 

основоположників синергетики І. Пригожина і С. Стенгерса (Пригожин, И., 

2005; Князева, Е., 1992, с. 149), зазначений підхід здатен розв’язувати гострі 

суперечності, які виникли на попередньому етапі. У вихованні це особистість 

учня, педагога, учнівський колектив, батьківська громада, це 

загальноосвітній заклад і виховне середовище. На етапі біфуркаційного 

зламу, тобто певної непередбачуваності і водночас спектра відносно стійких 
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структур та спектра можливих шляхів розвитку особистості, її смисложиттєві 

цінності можуть зазнавати корекції чи зникати і на їх основі можуть 

зявлятися інші, що спонукатиме особистість до саморозвитку. 

У розумінні В. Кременя, «синергетичний підхід – це методологічна 

орієнтація в пізнавальній і практичній діяльності, котра передбачає 

застосування сукупності ідей, понять, методів у дослідженні та управлінні 

відкритими нелінійними самодостатніми системами» (Кремень, В., 2010, 

с. 293). Використання зазначеного підходу забезпечує творення унікальної, 

творчої особистості у спонтанній творчій діяльності, здатної до 

самореалізації, підтверджує те, що «смислом освіти є реалізація людиною 

свого покликання, можливість стати унікальним зосередженням ціннісних і 

духовних смислів» (Кремень, В., 2012, c. 17), є важливим у підготовці 

зростаючої особистості до труднощів сьогодення та непередбачуваного 

майбутнього. 

З наукової позиції Г. Хакена, синергетичний підхід включає як теорію 

виникнення нових якостей у цілого, складеного з взаємодіючих об’єктів, так і 

необхідність співпраці фахівців різних галузей (Хакен, Г., 1985, с. 404). 

Ефективність виховної системи зумовлена урахуванням тенденцій 

розвитку та зворотного зв’язку, узгодженості виховних впливів із 

внутрішніми моральними потребами вихованців. Відкритість особистісного 

простору та виховного середовища сприяє змінам та трансформації 

смисложиттєвих цінностей на кожному віковому відрізку. Такий науковий 

підхід дозволяє розглянути проблему виховання смисложиттєвих цінностей в 

учнів основної і старшої школи відповідно до сучасних вимог, знайти 

несподіване вирішення проблеми, сприяє розрізненню смисложиттєвих і 

другорядних цінностей. 

Синергетичний підхід синтезує процеси організації і самоорганізації, 

виховання і самовиховання, освіти і самоосвіти, що відповідає прагненню 

підлітків і старшокласників виступати суб’єктами і партнерами у виховному 

процесі, брати активну участь у самотворенні. Безумовно, це є рухом уперед, 
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оскільки зростаюча особистість має змогу будувати себе, свій світ і життя, 

здійснюючи життєвий вибір. Його використання опирається на імпровізацію 

та інтуїцію педагога, здатного реагувати на психологічні стани і потреби 

вихованців та запропонувати варіанти вирішення їхніх життєвих проблем чи 

підказати альтернативне рішення. Синергетичний підхід протистоїть 

тоталітарній моралі і авторитарній педагогіці, оскільки визначає характер 

суб’єкт-субєктної взаємодії, сприяє встановленню діалогу між педагогом і 

вихованцем. 

Гуманістичний підхід є автономним (існує поза релігією, ідеологією), 

універсальним (може застосовуватись стосовно всіх дітей незалежно від 

соціальних, національних, конфесійних, культурних особливостей), 

фундаментальним (смисложиттєві цінності не можуть бути другорядними чи 

існувати поза гуманізмом), що забезпечує визнання кожної дитини 

найвищою цінністю та пріоритету її інтересів, прав, ставлення до неї як до 

мети, а не як засобу, розвиток її здібностей і нахилів, створення умов для 

реалізації її сутнісних сил, саморозвитку і самовиховання. 

Гуманістичний підхід передбачає поєднання інтересів окремої 

особистості, суспільства, держави, нації, спрямованість на самовиховання 

гуманістичного ідеалу через сходження до себе кращого. 

Зазначений підхід також реалізується через створення відповідного 

виховного середовища, визначальною ознакою якого є віра у здібності 

дитини, зацікавленість до її долі та майбутнього, спрямованого на 

задоволення моральних потреб підлітків та старшокласників у спілкуванні та 

розумінні, що сприяло би їхньому самовизначенню та самореалізації. 

Виходячи з цього, гуманізація виховного середовища 

здійснюватиметься через олюднення та детермінацію взаємин педагога і 

учнів 5–11-х класів у контексті суб’єкт-суб’єктних стосунків, створення умов 

для самореалізації та ефективної взаємодії через любов, довіру, повагу 

особистісної гідності, готовність прийти на допомогу. 

Особистісно орієнтований підхід спирається на синтез встановлених 
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психологічною та педагогічною наукою закономірностей функціонування та 

розвитку особистості школярів основної і старшої школи та розкриває 

особливості формування моральної самосвідомості дітей цього віку, 

особистісні трансформації, пов’язані з визначенням і вибором 

смисложиттєвих цінностей.  

У науці зазначений підхід розробляли І. Бех, Є. Бондаревська, 

В. Караковський, Н. Щуркова як стратегію сучасного виховання, в основі 

якої лежать цінності, що забезпечує право особистості на вибір тих чи інших 

смисложиттєвих цінностей, вироблення власної ціннісної позиції та 

можливість їх втілення через подолання дисгармонії у життєвому і 

моральному досвіді, поведінці, спілкуванні, діяльності. 

Особистісно орієнтований підхід дозволяє зосередити увагу педагога 

на особистості дитини, її власному моральному досвіді, внутрішньому світі, 

що сприяє розкриттю творчого потенціалу вихованців, їхніх кращих 

моральних якостей, утверджує свободу морального вибору, а також 

протистоїть усередненню чи нівелюванню особистості. Його використання 

дозволяє вирішити важливу для підлітків і юнаків дилему: бути особистістю, 

усвідомлювати власну унікальність і залежністю від референтної групи, 

підпорядкуванню їй своїх життєвих цілей і цінностей. 

Водночас особистісно орієнтований підхід протистоїть ставленню до 

дитини як до засобу, технократизму, уніфікації та нівелюванню особистості 

дитини, на що слушно звертає увагу Є. Бондаревська: «Подолання 

технократичних тенденцій у педагогічному мисленні, що набувають прояву в 

однобічній орієнтації педагогів на озброєння учнів знаннями, вміннями, 

навичками без урахування того, яке мотиваційне ядро, яка культура 

формуються при цьому. Подолання технократизму наблизить виховання до 

життя, сформує розуміння дитини як суб’єкта культури, а не як засобу 

досягнення цілей суспільства і держави» (Бондаревська, Є., 2007, с. 51). 

Суголосою є думка І. Беха стосовно виховних ситуацій у межах 

особистісно орієнтованого виховання, які мають забезпечити розвиток 
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моральної свідомості і самосвідомості вихованців, таким чином, щоб дитина 

почувалася творцем себе і свого життя. Учений вважає, що потрібно 

використовувати такі ситуації, які б визнавали права і гідність дітей. «На 

жаль, сучасна виховна практика часто-густо демонструє наміри гальмування 

або й знищення всього, що є волею і свободою вихованця, стійкістю його 

духу, силою його вимог і задумів. У дітей виникають сумніви в нашій 

щирості, підозри, з якими вони намагаються боротися. Інколи вони роблять 

це відкрито, і тоді їхні дії вважають асоціальними. Проте найчастіше опір є 

прихованим, і його результати виявляються значно пізніше. У моральному 

значенні така поведінка небезпечніша, ніж відкрита неслухняність, оскільки 

дитина поступово стає брехливою і лукавою. Ці якості іноді залишаються в 

неї на все життя» (Бех, І., 2008a, с. 35). Таким чином, І. Бех наполягає на 

ситуаціях творчої співпраці, які можна розглядати як альтернативу педагогіці 

заходів. 

Вибір у межах особистісно орієнтованого виховання гуманної 

поведінкової тактики сприяє створенню єдиного емоційно-чуттєвого 

діапазону вихователя і вихованця як умови самотворення і набуття власної 

відповідальної свободи дитиною. 

Особистісно орієнтований підхід не обмежується лише виховними 

впливами на дитину, а будується на міжособистісній комунікації (діалогові) 

вихователя і вихованця і передбачає відповідність моральних завдань, які 

стоять перед дитиною її віковим особливостям, моральному і життєвому 

досвіду у з’ясуванні для себе смислу життя і найважливіших цінностей. 

Аксіологічний підхід у взаємозв’язку з гуманістичним та особистісно 

зорієнтованим підходами відіграє важливу роль в практичному і 

теоретичному осягненні особистістю смисложиттєвих цінностей та 

усвідомленню їх можливостей у задоволенні моральних і духовних потреб. 

Згідно аксіологічного підходу смисложиттєві цінності не можуть існувати 

поза людиною і без людини, а виступають результатом її життєдіяльності, 

духовно-моральним надбанням. «Очевидно знання має бути центром 
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навчання, а нові етичні мотиви будуть виникати в межах нової парадигми 

знання і формуватися поступово, в міру освоєння (в масштабах, що 

розширюються), людиновимірних систем» (Кремень, В., 2010, с. 300). 

Рефлексія є неодмінною умовою усвідомлення власного вибору 

смисложиттєвих цінностей та права іншого на такий вибір. Смисложиттєві 

цінності не можуть нав’язуватись особистості, оскільки вони є 

індивідуальними, такими якими їх бачить і розуміє сама особистість, як 

інтерпретує, виходячи з власного життєвого і морального досвіду, яким 

чином визначає життєві пріоритети. 

Аксіологічний підхід за В. Гінецинським, визначає характер та 

спрямування виховної діяльності, в основі якої: «демонстрація 

багатоманітності наявних систем ціннісних орієнтацій; реальний плюралізм 

спрямованості людей, що взаємодіють у процесі виховання; розробка й 

обґрунтування системи методичних процедур, які дають змогу виявляти й 

ураховувати системи ціннісних орієнтацій реального життя; розробка й 

обгрунтування науково-методичного інструментарію, який уможливлює 

пояснення системи диспозицій, що реально регулюють інтерперсональні 

стосунки» (Гинецинский, В., 1989, с. 87). 

Ми поділяємо погляди Є. Шиянова (Смирнов, С., Котова, И., & 

Шиянов, Е., 2008), який розглядає аксіологічний підхід як характеристику 

гуманістичної педагогіки, в центрі якої людина як найвища цінність, як 

самоціль і мета суспільного розвитку. Виходячи з цього аксіологічний підхід 

у вихованні смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи 

виступає методологічною основою. 

На думку І. Котова, Є. Шиянова, С. Смірнова, ефективність 

аксіологічного підходу забезпечується: 

«- рівноправ’ям усіх філософських поглядів в рамках єдиної 

гуманістичної системи цінностей (при збереженні розмаїття їх культурних і 

етнічних особливостей); 

- рівнозначністю традицій і творчості, визнання необхідності вивчення 
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і використання вчень минулого і можливості відкриття у теперішньому і 

майбутньому; 

- рівність дюдей, прагматизм замість суперечок про підвалини 

цінностей; 

- діалог замість байдужості чи заперечення один одного» (Смирнов, С., 

Котова, И., & Шиянов, Е., 2008, с. 35). 

Виховання смисложиттєвих цінностей у школярів середньої і старшої 

школи не може здійснюватись спонтанно, а потребує врахування викликів 

часу та потреб самої особистості. 

Використання компетентнісного підходу забезпечує використання 

морально-етичних знань через вирішення відповідних практичних задач і 

спонукає учнів до самореалізації, пошуку і вироблення власних 

смисложиттєвих цінностей та цілей, прагнення втілити їх у життя. 

Компетентнісний підхід долучає дітей до соціального досвіду, людської 

культури у виробленні власних смисложиттєвих цінностей. 

У становленні компетентнісного підходу в науці слід виділити три 

етапи: 

- 1960-1970-ті роки (Хомський, Н., Уайт, Р., Хуторськой, А.), поняття 

«компетентність», «компетенція» набули поширення, що сприяло створенню 

умов для їх розмежування у науковому обігу; 

- 1980-1990-ті роки (Кузьміна, Н., Маркова, А., Равен, Дж., 

Петровська, Л.) дали чітке визначення зазначених понять, визначили види 

компетентностей та компетенцій; 

- 1990-2010-ті роки (Бібік, Н., Делор, Ж., Зимня, І., Мітіна, Л., 

Пометун, О., Савченко, О.), у документах і матеріалах ЮНЕСКО чітко 

окреслюється коло ключових компетентностей і компетенцій, які є 

результатом освіти і виховання. 

У 1998 р. Б. Оскарссон виокремив так звані «життєві навики» 

(Оскарссон, Б., 2001), які є важливими в осягненні смисложиттєвих цінностей. 

За переконанням Г. Халаш компетентнісний підхід визначає здатність 
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суб’єкта використовувати свої знання, тоді як Ж. Делор, Б. Рей, Ж. Перре 

повʼязують його з ключовими уміннями, які суб’єкт використовує в 

залежності від ситуації. Б. Рей звертає увагу на ключові уявлення у розумінні 

особистістю світу, що допомагає їй проаналізувати ситуацію, вдаючись до 

раціоналізму і логіки, оперуючи власними знаннями, уміннями і навиками, 

що бачиться нами надзвичайно важливим у вихованні смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи. У розумінні Ж. Делора 

компетентності забезпечують «опори» у навчанні знань, навчанні дії, 

навчанні бути, навчанні жити разом. 

В основі тлумачення компетентності О. Шварцманом лежать ціннісні 

орієнтації через призму яких (прийняття, неприйняття, ігнорування, 

трансформацію) особистість вирішує життєві задачі і проблеми (Бібік, Н., 

Ващенко, Л., Пометун, О., & Савченко, О., 2004; Делор, Ж., 1996; 

Луговий, В., 2009). 

З точки зору І. Зимньої застосування компетентнісного підходу дає 

змогу вихованцям виявити особистісні якості у діяльності та поведінці, 

здійснити вибір адекватних засобів, програми для досягнення мети, певним 

чином регулює дотримання правил моральної поведінки, визначає досвід 

реалізації знань і умінь, обумовлює ціннісно-смислову значущість та 

емоційно-вольову регуляцію взаємодії індивіда у соціумі. Розкриваючи 

компетенції, які стосуються особистості як суб’єкта діяльності і спілкування, 

І. Зимня окремо виділяє компетенції ціннісно-смислової орієнтації у Світі, 

яку вона розкриває через цінності буття, цінності життя, цінності культури, 

релігії тощо (Зимняя, И., 2003; Зимняя, И., 2004). 

Українські науковці Н. Бібік, В. Луговий, О. Пометун, О. Савченко 

(Бібік, Н., Ващенко, Л., Пометун, О. & Савченко, О., ред. Овчарук, О., 2004) 

вважають компетентнісний підхід визначальним у сучасному навчанні і 

вихованні підростаючого покоління, як здатність ефективно будувати власну 

діяльність та взаємодіяти із соціальним оточенням, що знайшло своє 

відображення у Державному стандарті базової і повної середньої освіти. 
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Важливою характеристикою компетентнісного підходу є перенесення 

акценту з навчання на більш широкий життєвий контекст. Зокрема, 

В. Луговий розглядає компетентність як інтегральну характеристику 

особистості, де загальна компетентність складається з окремих частинних 

компетентностей (Луговий, В., 2009, с. 8). 

Компетентнісний підхід сприє поєднанню та інтегруванню теорії і 

практики в осягненні дітьми смисложиттєвих цінностей, здатність 

застосовувати отриманні знання у різних життєвих ситуаціях, використанню 

сучасних педагогічниї технологій. 

Виховання досягає мети у тому випадку, коли спрямовує діяльність 

індивіда на пізнання і перетворення навколишнього світу і самого себе.  

Використання наукових підходів у вихованні смисложиттєвих 

цінностей школярів основної і старшої школи відображено у рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Методологічні підходи до виховання смисложиттєвих 

цінностей школярів основної і старшої школи 
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Методологічні засади нашого дослідження опираються також на 

наступні принципи: 

- принцип систематичності передбачає формування глибоких уявлень 

про смисложиттєві цінності, світогляду і Я-концепції у школярів основної і 

старшої школи на основі послідовного засвоєння етичних та встановлених 

зв’язків з навчальними дисциплінами; 

- принцип зв’язку з життям обумовлює неможливість виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи поза 

життям, оскільки саме життєві реалії визначають вибір дитиною 

смисложиттєвих цінностей; 

- принцип холізму дає змогу розглядати у цілісності всі складові 

виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи 

через їх взаємозв’язок координацію та інтеграцію виховних зусиль; 

- принцип індивідуалізації орієнтує на моральні потреби конкретної 

дитини, її смисложиттєву сферу, створення умов для самореалізації її 

сутнісних сил та протистоїть формальному чи шаблонному ставленню до 

виховання дітей. Використання принципу індивідуалізації потребує визнання 

автономності підлітків та дітей раннього юнацького віку, потреби 

індивідуальної роботи з ними; 

- принцип свободи вибору смисложиттєвих цінностей реалізується через 

активність школярів у плані їхньої роботи над собою, вирішенні життєвих 

дилем, вчинків, поведінки; 

- принцип суб’єкт – суб’єктної взаємодії забезпечує ставлення до 

дитини як суб’єкта виховання на основі обміну досвідом та спільного 

вироблення смисложиттєвих цінностей; 

- принцип центрації розвитку і саморозвитку особистості школяра 

спрямований на підтримку, збагачення його смисложиттєвої сфери. 

Таким чином, розглянуті теоретико-методологічні засади розроблення 

проблеми виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи на базі осмислення знань різних наукових дисциплін, 
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доводять взаємозв’язок та взаємозалежність наукових підходів, що дає змогу 

охарактеризувати основні концептуальні положення та визначити педагогічні 

умови такого виховання. 

 

1.3. Понятійний апарат виховання смисложиттєвих цінностей 

особистості 

 

Теоретичне осмислення проблеми виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи є надзвичайно важливим, 

оскільки воно задає систему наукових підходів, положень і базових 

принципів, без яких неможлива систематизація сучасних досліджень. 

У концептуальному полі нашого дослідження вважаємо за необхідне 

розглянути сутність понять «смисл життя особистості», «смисложиттєві 

цінності», «смисложиттєва цінність як предмет виховання», які 

розглядаються у взаємозв’язку з такими поняттями як «смисл», «мета 

життя»‚ «смисложиттєві орієнтації» тощо. 

При розгляді понятійного апарату нашого дослідження необхідно 

визначити значення слова «смисл». 

Учений XVII ст. П. Беринда розкриває значення слова «смисл» від 

праславянського «смыслъ» як «смышленїє, ростропность, домыслъ: 

помышленьє розуму, приложђньє до акту речи, поймованьє, чого умысломъ» 

(Беринда, П., 1653, c. 118), через розум, думку і чуття. 

Узагальнення визначень у сучасних словниках (Єрмоленко, С., 1990; 

Дубчинський, В. (Ред.), 2009) дозволяє розрізняти поняття «смисл» (як 

уявлення про щось, розуміння суті, роль, значущість і внутрішній зміст 

чогось, а також мета та призначення) і «сенс» (зміст, суть, те, що має 

виняткове значення, рація, розумна підстава, доцільність, мета, призначення, 

а також почуття, замисел). Більш детально поняття аналізуються у додатку А. 

Схожої думки дотримується і В. Чудновський, який вважає, що поняття 

«смисл» має два значення: 
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- суть, головне, основне у предметі чи явищі; 

- особистісна значущість для окремого індивіда цією суті, того 

головного і основного, що дозволяє зробити висновок про домінування 

значущого, головного над другорядним чи підпорядкованим 

(Чудновський, В., 1997). 

У сучасній науковій літературі стосовно розуміння смислу можна 

виокремити декілька концепцій, що знайшло відображення у  таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Поняття «смисл» у науковій літературі 

смисл  як 

інтерпретація 

життя 

(Р. Пауел, 

Дж. Ройс) 

Понятя інтерпретується через особистісний смисл, що 

визначає світогляд особистості й відображає ступінь 

усвідомлення дійсності (Современный человек, 1988). 

Основними положеннями зазначеної концепції є такі: 1) 

людина не машина; 2) особистість визначається як 

сукупність систем, де стильова і ціннісна є ключовими, 

оскільки забезпечують функціонування інших систем; 

сенсорної, моторної, когнітивної, афективної; 3) 

особистість як цілеспрямована суперсистема прагне 

знайти свій особистісний смисл (смисл життя), що 

характеризує образ «Я», стиль життя, світобачення 

(Волков, И., 1970). 

 

смисл як 

складова 

свідомості і 

самосвідомості 

(Л. Виготський, 

А. Маслоу, 

С. Рубінштейн, 

В. Столін) 

Поняття використовувався наряду з термінами 

«смислова реальність», «смислове тло  життєдіяльності» 

і виявляв суб’єктивно-діяльнісну природу зазначеного 

феномену, виступаючи основою життєтворення. За 

А. Маслоу, кожна людина знаходить смисл через 

гуманістичні цінності, здійснення вчинків, переживання 

любові та єдності з іншими людьми. Вищі смислові 

потреби, визначають життєві цілі, що співідносяться з 
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істиною, справедливістю, добром, красою і визначають 

шляхи самоактуалізації особистості (цитовано за 

Варій, М., 2008, с. 64). Кожна людина виражає себе через 

смисл, який вирізняє її з-поміж інших людей, оскільки 

його не існує у готовому вигляді і характеризує процес 

смислотворення як найважливішу моральну здібність. 

смисл як 

складова 

діяльності 

(О. Асмолов, 

Б. Братусь, 

Д. Леонтьєв,  

О. Леонтьєв,  

К. Парк, 

Р. Полуцян) 

Характеризує дії та діяльність людини, спрямовані на 

досягнення мети. Так, О. Асмолов вважає, що смисл не 

лише пов’язаний з діяльністю особистості, а є залежним 

від життєвої позиції, внутрішнього руху, особистих 

смислів, смислових установок (Асмолов, А., 1990). 

Водночас смисл визначає ставлення до себе, до людей, до 

світу та детермінує смислову регуляцію життєдіяльності 

особистості (Леонтьев, Д., 1999). 

 

На наш погляд, «смисл» виступає змістовим критерієм життя, тоді як 

«осмисленість» свідчить про усвідомлення індивідом смислу. Поєднання 

«смислу» і «осмисленості» дає змогу особистості зрозуміти смисл власного 

життя. Визначення смислу життя є результатом свідомого вибору і 

внутрішньої роботи індивіда, що здійснюється під впливом суб’єктивних і 

об’єктивних чинників. Перед учнями основної і старшої школи стоїть не 

просте завдання осягнення істинного, а не хибного смислу, який може стати 

результатом перекручених чи спотворених моральних уявлень і переконань, 

індивідуальних і соціальних розбіжностей. У підлітковому і ранньому 

юнацькому віці виникає потреба осмислення власного буття, призначення, а 

також визначення смислу життя. У пошуках та визначенні смислу життя не 

можна опиратись на чужий вибір, оскільки це унеможливлює власний вибір. 

Хоча смисл життя людини значною мірою обумовлений суспільною 

мораллю, цінностями та ідеалами, людина сама вирішує якою вона хоче 
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бути, чого прагнути у житті. Пошуки смислу життя здійснються юнаками і 

підлітками як на інтуїтивному, так і логічному рівнях. Дітьми рухає потреба 

осмислення своїх переживань, прагнень і досвіду. У нестабільні періоди 

життя суспільства, в умовах революцій, війн, політико-економічних криз, 

коли нехтуються потреби людини і обмежуються умови її самореалізації, 

людина зневірюється у собі та втрачає смисл життя, переживає розрив 

смислу життя з життєвими цілями, спрямованими на виживання у 

несприятливих умовах.  

Смисл життя особистості особистості розглядається нами як 

динамічна система, що поєднує головні та другорядні смисли і є тим 

стрижнем, на який опирається людина в різних життєвих ситуаціях. 

Смисл життя особистості полягає у виборі особистістю найвищої 

цінності або ідеї, якій вона готовий служити чи присвятити усе своє життя. 

Смисл життя особистості може визначатись однією чи декількома 

смисложиттєвими цінностями, що характеризує його певну пластичність, 

мінливість. Однак, великий спектр смисложиттєвих цінностей у більшості 

випадків свідчить про невизначеність їх ролі у житті індивіда. Також смисл 

життя передбачає активну життєву позицію особистості у виборі нею 

смисложиттєвих цінностей. 

Окрім того, смисл життя особистості активізує поведінку та 

мотиваційну сферу особистості, спрямовуючи їх у певне русло, де 

регулятором виступає конкретна смисложиттєва цінність, яка має найбільшу 

значущість для індивіда (Бодалев, А., 2001, с. 55). 

Смисл життя особистості має бути реалістичним, таким, що враховує 

можливості індивіда, а також реальні життєві обставини, умови, які в свою 

чергу також можуть впливати на мотивацію і змінювати його уявлення про 

смисл життя. 

Смисл життя має бути конструктивним, тобто виходити з потреб та 

запитів особистості у її життєвих домаганнях та самореалізації та 

оптимальним, забезпечуючи максимальне розкриття сутнісних сил, 
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здібностей і можливостей конкретної особистості.  

«Основна мотивуюча ідея про смисл життя особистості і її 

смисложиттєві орієнтації та цінності, що перебувають у взаємозалежності і 

функціонують спільно як частини єдиної ієрархічної смисло-ціннісної 

структури.» (Жучкова, С., 2011, с. 148). 

Слід враховувати взаємозв’язок смислу життя з життєвими 

обставинами та ситуаціями, за яких відбувається певна корекція, зміна чи 

відмова від певних смисложиттєвих цінностей, що потребує відновлення 

попередньої системи цінностей чи побудови нової системи смисложиттєвих 

цінностей. 

Смисл життя особистості зумовлений її світоглядом, що визначає 

систему його моральних поглядів і переконань стосовно бачення і розуміння 

себе у світі, свого призначення, ставлення до оточуючих та до себе. 

Особисть, орієнтуючись на загальні уявлення про смисл життя, не копіює їх, 

а адаптує до умов свого життя. Навчити, подати у готовому вигляді смисл 

життя неможливо, так як кожна людина потребує власного, тільки їй 

притаманного життєвого смислу, що обумовлено індивідуальними якостями, 

потребами, бажаннями, усвідомленим пошуком свого місця в житті. «І, 

незважаючи на те, що як свідчать соціологічні дослідження, сенси життя 

різних людей достатньо типові, кожен з них індивідуальний, неповторний, 

унікальний за емоційною і змістовою наповненістю, як унікальна і 

неповторна кожна людина» (Лозовий, В., Панов, М., Стасевська, О., & 

Ценко, М., 2002, с. 90–91). 

Тоді як світогляд визначає розуміння суспільства, людини, цінностей, 

ставлень на основі гуманістичної чи авторитарної етики, що визначає життєві 

принципи, характер поведінки, стосунків з оточуючими, життєві 

устремління. Світогляд особистості позначається на виборі мети власного 

життя особистості. 

Розуміння поняття «смислу життя особистості» міцно пов’язано з 

«метою життя», де остання розглядається у контексті моральних ідеалів, 
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потреб та уявлень індивіда про власне майбутнє. Тоді як «смисл життя» – це 

прагнення до мети. Отже, мету життя можна уявити задачею, яку особистість 

розв’язує протягом життя. Мета життя не  може бути легкодосяжною, вона 

потребує невтомної праці, значних моральних зусиль. З цього приводу 

К. Ушинський писав: «Цілі життя можуть бути дрібні, нікчемні; але якщо 

людина не помічає їх нікчемності, не переросла їх значення, то вони для неї – 

серйозні цілі: вона добивається їх і живе. Але позбавте її цих цілей, і якщо 

вона втратить надію знайти інші, то буде животіти, а не жити, або накладе на 

себе руки. Цього різкого факту, відомого кожній людській душі досить, щоб 

переконатися, що мета життя становить саме зерно її незалежно від того, 

досягається ця мета чи ні» (Ушинський, К., 1983а, с. 462–463). Саме мета 

життя спонукає людину до самозмін, до самотворення до вироблення 

власних смисложиттєвих цінностей. 

З точки зору А. Макаренка мета життя є дискусійною не абсолютною, 

оскільки природа сама по собі не має мети, аргументуючи це тим, що «в 

житті часто вчинки без якоїсь мети бувають самими кращими і шляхетними 

вчинками. Самі щасливі стани людини – це ті стани, які не мають стосунку 

до мети. І, навпаки, надто реальне бачення близької мети, в особливості мети 

індивідуальної, робить життя просто відразливим» (Макаренко, А., 1986, 

с. 86). У меті життя педагог вбачає якийсь розрахунок, егоїзм, натомість, 

більш привабливим йому видається непрактичне бажання насолоджуватися 

життям, любов до життя, його повнота. 

Важко не погодитись з Т. Мишаткіною, котра стверджує: «Мета – це 

певний рубіж, а смисл життя – генеральна лінія, що визначає цілі, та загальна 

спрямованість, яка позначається на всій поведінці людини, на усьому його 

житті» (Мишаткина, Т., 2003, с. 82).  

Мета життя дозволяє індивіду зрозуміти смисл власного життя, 

визначити для себе найважливіші смисложиттєві цінності або одну 

смисложиттєву цінність, на яку він орієнтуватиметься. Саме уміння обирати 

мету перетворює людину на творця власного життя, здатного реалізувати 
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власні смисложиттєві цінності, утверджувати власну программу життя, 

націлює на майбутнє. Мета життя зорієнтована на конкретний результат, тоді 

як смисл життя – на самоздійснення, реалізацію власного призначення. 

Таким чином, мета життя є головним орієнтиром життєдіяльності 

особистості, втіленим у смисложиттєву цінність. 

Смисложиттєві орієнтації – орієнтованість особистості на 

інтеріоризацію смисложиттєвих цінностей і смислу життя, що визначають 

задачі і діяльність особистості в їх оволодінні і впливають на характер, 

поведінку та самовиховання особистості. До смисложиттєвих орієнтацій 

входять великі і малі смисли, що характеризують багаторівневу розгалужену 

систему, з різними смисловими структурами. 

У своїй методиці «Смисложиттєві орієнтації» Д. Леонтьєв пропонує 

розглядати цілі життя, насиченість життя,  задоволеність та самореалізацію 

як базові смисложиттєві орієнтації, що співвідносяться з минулим, 

теперішнім і майбутнім індивіда, які можна розглядати як окремо, так і разом 

(Леонтьев, Д, 1992). На його думку, це характеризує смисложиттєві цінності 

не лише у системі, а й у їх векторності або спрямованості через проекцію на 

стиль життя, характер діяльності особистості, її моральний вибір. 

Д. Леонтьєв виділяє три рівні смислової регуляції особистості.  

Перший рівень визначають особистісні смисли і смислові установки.  

Другий рівень – це мотиви, смислові конструкти та відповідні 

диспозиції.  

Третій, найвищий рівень, утворюють самі цінності. 

Становлення смисложиттєвих орієнтацій пов’язано не з якимись 

кардинальними змінами у світогляді дітей підліткового і юнацького віку, а в 

розширенні їх діапазону та наповненні їх новими смислами. 

Смисл життя особистості формується, утверджується, трансформується 

та реалізується за допомогою смисложиттєвих цінностей. З одного боку 

смисложиттєві цінності включені у структуру особистісних цінностей 

індивіда, а з іншого – смислу життя, що характеризують цінності людини та 



 89 

вибір нею смислу життя. «Ієрархія особистісних цінностей і смислів, з одного 

боку, не дає особистості розчинитись в емпіричному бутті, втратити сутнісні 

потенції, оскільки розвинені особистісні цінності становлять основу 

внутрішнього світу як виразники стабільного, інваріантного, з іншого – дає 

можливість існувати і діяти вільно, тобто свідомо, цілеспрямовано» (Бех І., 

2008а, с. 22–23). 

Смисложиттєві цінності є свідомим вибором особистості, що 

виступають одночасно детермінантою, маючи певну значимість («смисл») 

для людини і функцією смислу життя, що виступає його спонукою і 

стрижнем, спрямованих на досягнення мети життя. «Завдяки існуванню саме 

таких цінностей у людини з’являється можливість бути гнучкою у плані 

орієнтації на смисл життя. Тобто вони допомагають, наприклад, людині, 

втратившій смисл життя, заповнити виниклу пустку, захищають і 

наповнюють смисл життя, а з ним саму людину». Разом з тим, зазначені 

цінності деколи можуть приховувати справжній смисл життя. Смисложиттєві 

цінності деколи можуть втілюватися в одній найважливішій цінності, а 

можуть бути «зітканими» з комплексу різних смисложиттєвих цінностей 

(Семиков, В., 2009, с. 51). 

 «Смисложиттєві цінності» визначають моральну самосвідомість 

особистості, що виявляються у ставленнях до себе, людей, суспільства і 

характеризують моральні потреби в любові, свободі, справедливості, повазі 

гідності та співвідносяться з цінністю життя, ревізією минулого та 

моделюванням майбутнього. 

Смисложиттєві цінності поєднують життєву мету та перспективу, а 

також узагальнені і усвідомлені принципи життя, які лежать у сфері 

ціннісного режиму життя та життєвих домагань, тобто очікувань, сподівань, 

вимог, які переживає особистість по відношенню до свого майбутнього, до 

життя. 

Проблема смислу життя і смисложиттєвих цінностей актуалізується у 

різні періоди життя особистості. Як правило, вони пов’язані з: 
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- радикальними змінами у суспільстві (революції, війни, 

економічні і політичні кризи та негаразди), що 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, 

пов’язаних з життєвими домаганнями індивіда та його прагненням досягти 

своїх вершинних можливостей. 

Отже, «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. 

Смисложиттєві цінності – це система узагальнених устремлінь, 

пов’язаних зі смислом життя 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. 

Результатом усвідомлення особистістю себе творцем власного життя,   

вибору смисложиттєвих цінностей, інтерпретації власного морального 

досвіду є створення особистісного смислового простору, який відображає 

моральний розвиток особистості, цілісність, автономність особистості та 

створює умови для її самореалізації. Смисловий простір учнів основної і 

старшої школи спрямований на засвоєння і інтеграцію основних життєвих 

смислів. Блокування смислового простору особистості може стати причиною 

відчуження особистості, втрати смислу життя, нездатності розвиватись. 

Також важливою характеристикою смислового особистісного простору є 
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його цілісність, що обумовлює взаємозв’язок вражень, переживань, прагнень, 

дій у минулому, теперішньому, майбутньому, що дозволяє особистості не 

лише усвідомити правильність чи хибність своїх дій та зрозуміти їхні 

наслідки, а й підпорядковувати їх своїм смисложиттєвим цілям. «Однією з 

ключових характеристик розвиненої особистості є здатність активно 

управляти власним смисловим простором. Ідеться про здатність 

переосмислювати, переструктуровувати свій життєвий досвід згідно з 

мінливими життєвими обставинами, а також відповідно до особистого 

наративу, життєвих планів, завдань та перспектив особистості» (Чепелєва, Н., 

2012, с. 306). 

Ми поділяємо погляди К. Абульханової-Славської та Т. Березіної 

стосовно того, що життєві домагання передбачають, моделюють те, на що 

особистість, з її переконанням, хоче отримати від життя, може розраховувати 

чи має право (Абульханова-Славська, К., & Березіна, Т., 2001, с. 150).  

Життєві домагання, на думку Т. Титаренко – «динамічна модель 

бажаного майбутнього світу, нова інтерпретивна рамка, в яку людина хоче 

запакувати своє життя. Це активне, емоційне, стійке, цілеспрямоване, 

конкретне ставлення до себе і свого оточення, до часу свого життя, до 

власного майбутнього, в якому враховуються колишні поразки і перемоги, 

інтереси особистості і соціуму, потреби соціалізованого «Я» і глибинного 

єства, інтенції потенціалу» (Титаренко, Т., 2007а, с. 20). 

Тоді як життєві устремління особистості є важливим елементом 

внутрішнього життя особистості, цільовою ідеєю, рушійним чинником у 

виборі особистістю смисложиттєвих цінностей. Виконуючи мотиваційну, 

спонукальну роль, життєві домагання спрямовують особистість на само 

зміни та саморух. 

Вибір смисложиттєвих цінностей обумовлений рішенням особистості, 

що грунтується на її моральних знаннях, уявленнях, моральному досвіді. На 

підтвердження цієї думки, у словнику А. Гусейнова, І. Кона рішення 

визначається як «інтелектуальна фаза морального вибору; раціональна 
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процедура моральної свідомості, яка здійснює вибір вчинку, віддаючи 

перевагу відповідним моральним цінностям і нормам» (Гусейнов, А., & 

Кон, И., 1989, с. 290–291). Прийняття рішення проходить стадії пошуку, 

осмислення, прийняття і реалізації рішення, де кожна стадія може мати свою 

тривалість і нелінійність, що можна пояснити сумнівами, змінами, 

поверненням назад, запереченням своїх більш ранніх поглядів підлітками та 

старшокласниками. 

Стратегічним рішенням є життєвий вибір індивіда, який визначає 

активність і спрямованість саморозвитку особистості, трансформацію 

смислів, певну невдоволеність своїм життям, прагнення змін. «Кожний вибір 

є спробою ризикувати, експериментувати із собою та власним життям, 

спробою по-справжньому творити свій новий життєвий світ» (Мілютіна, К., 

2013, с. 567). 

Водночас, нездатність зробити життєвий вибір обумовлена 

неспроможністю визначити альтернативи, враховувати власні помилки, 

зневірою у себе, несамостійністю, життєвою некомпетентністю та 

безвідповідальністю. 

Життєвий вибір характеризує трансформацію і формування 

особистісних смислів, осмислення життя, якісні зміни у розумінні смислу 

життя, цілеспрямовану активність у виробленні смисложиттєвих цінностей. 

Здійснюючи вибір, особистість визначається з цінностями, шляхами і 

засобами досягнення, що зрештою визначаєх смисл її життя. 

Смисложиттєві цінності ґрунтуються на гуманістичній етиці і моралі, 

які є провідними у вихованні зростаючої особистості. 

«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 
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свободи вибору, готовності до самореалізації. 

У вихованні смисложиттєвих цінностей у школярів середньої і старшої 

школи слід звернути увагу на умови і обставини життєдіяльності, оскільки 

особистість здійснює свій вибір за певних обставин, роблячи вибір на 

користь цінності, яка видається їй вкрай важливою на даний момент, 

відповідно до якоїсь життєвої ситуації, як спроба вирішити життєву 

проблему. 

Таким чином, характеристика понятійного апарату виховання 

смисложиттєвих цінностей в школярів основної і старшої школи у 

філософському та психолого-педагогічному дискурсі, дозволяє їх розглядати 

у контексті сучасності, визначати цілі і перспективи такого виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах, на основі спільного розуміння та 

використання зазначеної термінології. 

 

Висновки до розділу І 

 

У розділі досліджено філософсько-методологічні засади виховання 

смисложиттєвих цінностей особистості. 

Аналіз філософських джерел дав змогу встановити, що виховання 

смисложиттєвих цінностей є важливою проблемою на протязі усього 

існування людства, що має непересічне значення як для особистості, так і для 

суспільства. Розуміння сутності смисложиттєвих цінностей залежить від 

історичної епохи, суспільної формації, місця людини у суспільному житті та 

стилі життя. 

Водночас у філософії окреслено коло проблем смисложиттєвої сфери, 

до яких відносяться 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, виявленню життєвої творчості, 

осмисленню життя. 
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Визначено наукові 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 ефективно здійснюється процес 

виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

Проаналізовано різні наукові концепції, щодо розуміння поняття 

«смисл», серед яких: смисл, як інтерпретація життя; смисл, як складова 

свідомості і самосвідомості; смисл як складова діяльності, що стало 

підставою його розуміння  як змістового критерію життя, а «осмисленості» - 

як  усвідомлення індивідом смислу. 

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 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. 

Встановлено, що стратегічним рішенням є життєвий вибір індивіда, 

який визначає активність і спрямованість саморозвитку особистості, 

трансформацію смислів, певну невдоволеність своїм життям, прагнення змін. 

Моральний вибір відображає шляхи і засоби досягнення життєвої мети. 
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Основні наукові результати розділу опубліковано у працях автора 

(Журба, Е., 2014; Журба, Е., 2015; Журба, К., 2014f; Журба, К., 2015c; 

Журба, К., 2016h; Журба, К.,2017d; Журба, К.,2017e; Журба, К. 2017f;; 

Zhurba, K, 2014). 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ СМИСЛОЖИТТЄВИХ 

ЦІННОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ  

 

2.1. Проблема виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи у педагогічних дослідженнях 

 

Виховання смисложиттєвих цінностей у підростаючого покоління є 

пріоритетним завданням сучасної педагогічної науки, покликаної створити 

оптимальні умови для розвитку і самореалізації кожної дитини. 

Різні аспекти виховання смисложиттєвих цінностей завжди перебували 

у полі зору педагогів попри досить рідке вживання самого терміну 

«смисложиттєві цінності». 

Підгрунтям сучасного розуміння проблеми виховання смисложиттєвих 

цінностей є педагогічна спадщина К. Ушинського, де велика увага 

приділялась вихованню у дітей мети життя: «Звідси зрозуміло, що коли в 

людини немає серйозної мети в житті, тобто мети, яка не сміється й не плаче, 

такої мети, якої вона добивається не заради задоволень або страждань, а з 

любові до тієї справи, яку робить, то вона може знайти собі діяльність тільки 

в зміні насолод і страждань… тобто потрапить на фальшивий шлях у житті» 

(Ушинський, К., 1983а, c. 460). Педагог був переконаний, у тому що мета 

набагато важливіша для людини, аніж її досягнення і, навпаки, позбавлена 

мети людина є глибоко нещасливою, навіть якщо всіляко задовольняти усі її 

бажання. Його погляди не втратили актуальності і сьогодні, є надзвичайно 

глибокими і ґрунтовними. Характеризуючи смисложиттєву порожнечу 

молоді, що прагне підмінити відсутність смисложиттєвих цінностей 

легкодосяжними цілями та насолодами, К. Ушинський наголошував: 

«Насолоди є вже тільки супровідним, неістотним явищем і не вичерпують 
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усього змісту значно ширшого поняття щастя» (Ушинський, К., 1983а, 

c. 460–461). Вирішення проблеми педагог вбачав у виборі діяльності 

вихованців, оскільки людина живе не для того, щоб існувати, а існує для 

того, щоб жити. Якщо її діяльність співпадає з метою життя, людина здатна 

реалізувати себе, напротивагу, невдалий вибір може призвести до 

дисгармонії, апатії, депресії та навіть деградації. Педагог також звертав увагу 

на негативний вплив потурань і надмірної опіки у виборі смисложиттєвих 

цінностей і мети життя. Допомогти дитині може педагог, який мав би 

реалізувати дві вимоги: «Перша – відкрити людині можливість відшукати 

таку нескінечну і безмежну душевну діяльність, яка була б спроможна 

задовольнити цілком і завжди прогрессивно зростаючу вимогу душі, й друга 

– підготувати її достатньо до такої діяльності» (Ушинський, К., 1954, c. 389). 

А тому педагог має працювати над собою, власним професійним рівнем з 

тим, щоб виробити і запропонувати власну програму виховання. Ідеї 

К. Ушинського, стосовно виховання смисложиттєвих цінностей потребують 

нового осмислення і застосування у сучасних умовах. 

Хоча смисложиттєва сфера особистості чи окремі її аспекти перебували 

у полі зору багатьох педагогів, найчастіше вони розглядали її у контексті 

морального та виховного ідеалу. Так, С. Русова у своїх працях не вдавалась 

до терміну «смисложиттєві цінності», однак, нам імпонує її глибоке 

розуміння моральної сфери дитини, акцент на вихованні морального ідеалу, 

який, як відомо, є відображенням смисложиттєвих цінностей та роботи 

людини над собою у цьому напрямку, що розглядався нею як 

сконцентрований досвід, концептуальний розсуд, орієнтир поведінки. 

С. Русова слушно підмітила, що у характері дитини є моральні і 

контрморальні риси і надзвичайно важливо виховати у дитини волю до 

самозмін. У своїй роботі «Теорія педагогіки на основі психології» (1926 р.) 

вона звертала увагу на юнацький вік як найбільш сенситивний і роль 

педагога, оточення у моральному становленні особистості, який визначала як 

період настроїв, надзвичайно мінливий, емоційний, залежний від оточення, 
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неврівноважений. В цей період ставлення до людей набувають нового 

значення, оскільки «реалізуються і власні й соціальні вартості і почувається 

якась непринадність до оточення, виявляється багатство життєвих сил, 

швидкий розвиток соціальної свідомості й зарисовуються перші намагання 

до реалізації всіх можливостей життя – в такому стані, ясна річ, помилки 

виникають дуже легко, і якщо їх припинити, то вони набирають особливої 

гостроти» (Русова, С., 2008, с. 142).  

Виживання зростаючої особистості у складних життєвих ситуаціях та 

розуміння свого призначення, самоцінності є наскрізною ідеєю Я. Корчака. 

Реалістично оцінюючи життя, дитинство й дитину у непростих життєвих 

ситуаціях, Я. Корчак звертає увагу на роль батьків, які мають допомогти 

дитині зрозуміти життя і себе в ньому. «Чимало у нас, у дітей, прикрощів, 

тому що ми не знаємо, як правильно жити» (Корчак, Я., 1983, с. 445). Деякі 

батьки можуть спокійно пояснити, однак більшість сердиться чи не 

знаходить часу. Дітям важко зрозуміти і вони не можуть насмілитись 

запитати про вкрай важливі для них речі, то ж їм доводиться самотужки 

осмислювати своє життя. Чимало дітей уже в дитинстві мають негативний 

життєвий досвід, що педагог пояснює важкими умовами життя, хворобами чи 

іншими проблемами та їхнім впливом на розуміння найважливіших 

цінностей, у тому числі і відхилення. Розглядаючи дитину у пошуках себе і 

свого призначення, педагог зазначає: «Людина не тільки пам’ятає, але й 

забуває, не тідьки помиляється, але й виправляє свої помилки, не тільки 

втрачає, але знаходить» (Корчак, Я., 1983, с. 463). 

Метою педагога є виховання у зростаючої особистості почуття власної 

гідності, віри у свої сили, упевненості у тому, що вона зможе реалізуватися у 

житті. Зазначені положення є актуальними і сьогодні, коли діти 

розпочинають своє життя у непростих умовах. 

Педагогіку радянського періоду найкраще презентують твори 

А. Макаренка. За радянських часів перед вчителями ставилась задача 

підпорядкувати смисложиттєву сферу зростаючої особистості ідеям і 
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потребам комуністичої партії. Класовий характер комуністичної ідеології 

певною мірою позначився і на педагогічних поглядах А. Макаренка та його 

розумінні місця людини у житті, її призначення, системі перспективних 

ліній, які дозволяють рухатися уперед, долаючи життєві перепони. Однак, з 

точки зору А. Макаренка доволі сумнівним є визначення мети життя, яку він 

пов’язує виключно з людською діяльністю. У листі Ф. Борисову від 

15.09.1938 р. він пише: «Все життя людини у тому і полягає, що вона 

бореться з природою, з холодом, з голодом, з бідністю, з ворогами. Її життя – 

це верениця дрібних чи значущих заходів, спрямованих на підтримання 

життя. Кожен такий захід має ціль, але всі ті цілі зводяться до однієї: 

прожити якомога довше і якомога приємніше» (Макаренко, А., 1986, с. 85–

86). Водночас, педагог намагається обґрунтувати пошуки смислу життя та 

життєвої мети класовою ідеологією, обумовлюючи це тим, що у минулому 

кожен досягав цієї мети на свій страх і ризик, тоді як у соціалістичному 

суспільстві, такий рух до мети має бути колективним. На переконання 

А. Макаренко мета не має принципового значення у житті людини, а лише її 

уміння бачити привабливі сторони життя. «Тільки одна людина бачить 

принади життя у шматку хліба чи горілці, а інша знаходить більш складні і 

багаті принади – у праці, красі, боротьбі, у рості людської матерії» 

(Макаренко, А., 1986, с. 87). Це дає підстави розглядати розуміння педагогом 

смислу життя і смисложиттєвих цінностей у контексті того часу, їхньому 

взаємозв’язку із сформованістю моральної сфери особистості, її потреб та 

запитів з пануючою ідеологією. Втім, досі залишаються актуальними 

напрацювання педагога з програмування і проектування школярів, націлення 

їх на самореалізацію через створення «Програми особистості», постановку 

цілей, визначення близьких, середніх і далеких перспектив. 

Педагогічна практика В. Сухомлинського стала яскравим прикладом 

утвердження гуманістичного підходу у вихованні смисложиттєвих цінностей 

в учнів основної і старшої школи. Розмірковуючи над моральними ідеалами 

підлітків і старшокласників, В. Сухомлинський звертає увагу на вміння 
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дорожити власними цінностями, такими як переживання мети і смислу 

життя. «Тільки той може стати справжньою людиною, хто дивиться вперед, 

знає, що йому треба зробити за своє життя» (Сухомлинський, В., 1977а, 

с. 162). 

Видатний радянський педагог звертав увагу на унікальність і 

неповторність особистості кожної дитини, яка по-своєму бачить 

довколишній світ, сприймає явища і речі, думає, переживає. З огляду на наше 

дослідження, слушною вбачається його думка про сутність смисложиттєвих 

цінностей: «Людина лише тоді по-справжньому дорожить життям, коли в неї 

є щось значно дорожче за власне життя, ідеал, в ім’я якого вона готова піти 

на смерть» (Сухомлинський, В., 1977а, с. 224). Гуманістичні ідеї 

В. Сухомлинського лежать в основі сучасного виховання зростаючої 

особистості, націленої на пошуки власного призначення та самореалізації. 

З радянським періодом також пов’язане і дослідження К. Гавриловця 

«Виховання людяності», де простежується прагнення узгодити 

смисложиттєві цінності з комуністичою ідеологією, як ідеалом. Однак, попри 

заполітизованість, автор добре розуміє, що саме у старшому шкільному віці 

актуальною є проблема вибору життєвого шляху та засобів для досягнення 

мети. Заслуговує на увагу його положення, згідно якого знання про смисл 

життя мають активно використовуватись, чому сприяють: завдання з 

обгрунтуванням справедливості тих чи інших тверджень; моральні задачі на 

оцінку способів поведінки; роздуми над смисложиттєвими запитаннями; 

вирішення проблемних ситуацій та їх колективний аналіз, обговорення 

помилкових суджень, що впливають на осягнення особистісних смислів, 

зорієнтованості на смисложиттєві цінності, якими є дружба, любов, людська 

солідарність. Усе це, на його погляд, дозволяє «бачити вищий смисл свого 

життя у служінні людям» (Гавриловец, К., 1985, с. 6). 

Сучасні російські (Б. Юсов) і українські (В. Ільченко, О. Левченко) 

педагоги пов’язують пошук смисложиттєвих цінностей зростаючої 

особистості з творчістю. «Набутий смисл реалізується через творчу 
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діяльність. Якщо творчий потенціал особистості залишається 

нереалізованим, то це є одним з найважливіших криміногенних і 

суїцидальних факторів. При цьому страждає особистість і суспільство» 

(Юсов, Б., Ильченко, В., Левченко, О., 1997, с. 6). Для вирішення цієї задачі 

важливим є створення соціальних, психологічних і педагогічних умов, 

здатних забезпечувати розуміння смислу життя та реалізації творчого 

потенціалу кожною особистістю. Педагоги обстоюють необхідність вільної, 

творчої, цілеспрямованої діяльності, за результати якої особистість несе 

повну відповідальність. Така творча діяльність, на їх переконання, 

передбачає отримання унікальних результатів, які можуть зайняти певне 

місце у ціннісно-смисловому просторі культури чи цивілізації, а також 

сприяти формуванню в особистості моральності, волі, чесності, віри, 

мужності, гідності, впевненості у собі, адекватної самооцінки, катарсису, як 

чинників розширення ціннісно-смислової сфери особистості (Юсов, Б., 

Ильченко, В., Левченко, О., 1997, с. 39). Виступаючи творцем себе і свого 

життя, особистість повинна розвивати власні уявлення про мораль, необхідні 

в оцінці і плануванні своєї діяльності та свого життя. 

Цікавою, з огляду на нашу проблему, видається теорія цінностей 

О. Вишневського, згідно якої ціннісна сфера людини пов’язана з її власним 

«Я», що обумовлено потребою жити, виживати, якимось чином заявити про 

себе світу. Така ситуація потребує певних зусиль індивіда для подолання 

себе заради чогось значущого. «Тут початок і джерела розвитку, цінності 

якого так само, як і цінності виховання, передбачають необхідність вибору, 

прийняття і відстоювання чогось одного і заперечення в собі іншого, що є 

антиподом першому. Цей вибір людина робить найперше у своїй душі, у 

своїй натурі – утверджуючи одне і пригнічуючи інше, долає своє «Я» задля 

свого «Над-Я»» (Вишневський, О., 2008, с. 223). Таким чином, педагог 

встановлює зв’язок смисложиттєвої сфери особистості з ядром її характеру. 

Педагог привертає увагу до нестійкості, мінливості особистості, як 

причини антагонізму цінностей, їх протистояння, а то й навіть деградації та 
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перетворення на антипод. «Початком деградації цінностей як властивості 

душі є втрата віри та прагнень досягти ідеалу, зневіра, «зупинка» в дорозі до 

нього» (Вишневський, О., 2008, с. 249). Виходом з такої ситуації за 

О. Вишневським є системне принагідне навчання цінностей «спілкування з 

ідеалами», підготовка та впроваження відповідних програм.  

Пріоритет виховання гуманістичних цінностей у дітей та учнівської 

молоді у педагогічній концепції К. Чорної зумовлений їхньою 

універсальністю і антропоцентричністю, де принциповим є не 

протиставлення їх загальним чи особистим інтересам, а узгодження і 

взаємодія, що визначають багатогранність і розмаїття поглядів, світогляду 

вихованців. Опираючись на гуманістичну етику і мораль, К. Чорна відносить 

смисложиттєві цінності до вищих і визначає їх, як такі, заради яких 

особистість може поступитися іншими цінностями, уявляючи ціннісну 

систему у «формі зрізаної піраміди: багато цінностей біля підніжжя і декілька 

на вершині. Декілька, а не одна, інакше мова йтиме не про мораль, а про 

фанатизм» (Чорна, К., 2014, с. 4). Такими цінностями, на думку вченої, є 

свобода, справедливість, гідність, самодостатність, відповідальність. 

Ідеї К. Чорної отримали підтримку у співробітників лабораторії 

морального та етичного виховання В. Киричок, І. Шкільної та інших. У 

спільній Програмі «Виховання гуманістичних цінностей в учнів 1–9-х 

класів», де робиться спроба розібратись у сутності гуманістичних цінностей і 

моральних основ життя людини, осмислити Людину як стратега і субʼєкта 

власного життя, долучити школярів до вищих цінностей. 

Запропонована авторами методика базувалася на визнанні людини 

найвищою цінністю, впровадженні субʼєкт–суб’єктної взаємодії, 

моделюванні ситуацій взаєморозвитку, трансформації інтелектуально-

етичної проблеми в емоційну, створення атмосфери емоційного піднесення, 

використання тренінгів, рольових ігор, ситуацій моральними коллізіями 

тощо (Чорна, К., Журба, К., Киричок, В., & Кухар, І., 2008). 

На ролі моральних ціннісних засад постіндустріальних суспільств 
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наголошує О. Сухомлинська, звертаючись до таких понять як «повага до 

людини, її самоцінність, солідарність, свобода, справедливість, рівність, що 

увійшли до конституцій таких суспільств» (Сухомлинська, О., 2015, с. 5). 

Принциповим є те, що держава підпорядковує і регулює права і свободи 

громадян, але не має права насилля над ними, коли йдеться про те, яким 

чином особистість пізнає дійсність і які смисложиттєві цінності обирає. 

Таких прав примусу не існує. «Жодна людина не зобовʼязана дотримуватися 

певного онтологічного виміру як єдино істинного – ні в плані розуміння 

дійсності, ні з погляду common sense, ні в міркуваннях, ні в мистецтві, ні в 

науках» (Сухомлинська, О., 2015, с. 5). Серед різноманітних концепцій 

моральності, увагу вченої привертає концепція самоусвідомлення, 

самовираження людини, спрямована на розкриття внутрішнього потенціалу 

та самореалізації, в основі якої лежить ідеал автентичності, як умова 

виховання смисложиттєвих цінностей в сучасних умовах. 

З точки зору ученої, метою діяльності вчителя мати бути залучення до 

смисложиттєвих цінностей, що матиме позитивну спрямованість, якими є 

життя, діяльність, свобода, воля, передбачення, а також цінності 

доброчинності (справедливість, сміливість, правдивість, щирість, любов до 

ближнього, вірність, довіра, скромність, відданість) та часткові етичні 

цінності (здатність дарувати іншим своє духовне надбання, любов, 

спрямовану на ідеальну цінність іншої особистості та інші) 

(Сухомлинська, О., 1996, c. 26). 

Дослідження аксіологічного та ціннісно-смислового компонентів 

Т. Потапчук у вихованні національно-культурної ідентичності особистості 

дозволило їй виокремити поняття «сенсоутворення» (результат роботи 

свідомості, що впливає на поведінку особистості), «сенс власної поведінки» 

(мотиваційна обумовленість, що забезпечує цілі людської діяльності і 

реалізується в кризових моментах життя), «особистісний сенс» (внутрішній 

досвід перетворення цінностей), як складових «ціннісно-смислового 

простору» (світу загальнолюдських цінностей), який часто формується 
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методом проб і помилок. Водночас ціннісно-смисловий простір є умовою 

творення або сенсоутворення, тобто вироблення на основі діяльності сенсу 

прийнятного для індивіда, що відображає його ставлення, потреби, 

спрямованість (Потапчук, Т., 2014, с. 118–120). 

Ідея «чесного самопрояву» А. Семенової відображає максималістські 

тенденції у саморозвитку особистості, формування критичного мислення 

«здорового глузду». Такий характер внутрішньої роботи над собою може 

стати реальним кроком в осягненні смисложиттєвих цінностей особистістю. 

Розглядаючи принцип «чесного самопрояву» як метод, що дозволяє виявити 

характер обумовленості поведінки та подолати вади, негативні якості, які 

заважають досягненню значущих життєвих цілей. «Для того, щоб управляти, 

потрібно розуміти; і практика такого роду – дієвий шлях до подібного 

розуміння, дійсно здатного «Переступити поріг», «Перемогти ваду», а не 

«окультурити» її, перевівши у більш тонкі форми» (Cеменова, А., 2016, 

с. 183). Робота над собою і ціннісний досвід забезпечують єдність мотивів і 

діяльності, успіхів і невдач, які спонукають людину замислюватися над своїм 

життєвим вибором і смислом життя. 

Контент-аналіз педагогічних досліджень з проблеми виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів свідчить про їх поступове 

розширення. Так, за різними педагогічними спеціальностями було захищено 

з 1991 по 2018 рр. – 18 робіт (гістограма 2.1). 

 

Гістограма  2.1. Кількість вітчизняних дисертаційних досліджень 

з педагогічних дисциплін, присвячених проблемі виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів та студентської молоді за період 

1991-2018 р.р. 
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З’ясовано, що у роботах в основному висвітлюються аспекти пов’язані 

зі світоглядною, життєвою, ціннісно-смисловою сферами та окремими 

цінностями, визначеними нами як смисложиттєві.  

Так, вивчаючи світоглядну культуру старшокласників (Шаповал, О., 

1999), цінності сталого людського розвитку (Огневʼюк, В., 2003), світоглядні 

уявлення у процесі освоєння цінностей (Ратко, М., 2006) автори лише 

побіжно торкаються смисложиттєвої сфери особистості. 

Більше уваги смисложиттєвій сфері особистості приділяється у 

дослідженнях, які концентруються довкола питань життєвих орієнтацій 

(Татьянчикова, И, 1999), життєвих планів (Засенко, В., 1996), життєвої 

компетентності (Ящук, І., 2001; Пузіков, Д., 2012), життєвих перспектив 

(Чуланова, О., 2002), життєвого самовизначення (Цюман, Т., 2008), де 

розкриваються окремі складові чи механізми досліджуваного феномену. 

Слід відмітити дисертаційне дослідження І. Ящук, присвячене 

формуванню життєвої компетентності особистості, в якому справедливо 

звертається увага на те, що «реалізація унікальних людських можливостей, 

підготовка до складностей життя стають провідною метою освіти» (Ящук, І. , 

2001, c. 7), а сам виховний процес за таких умов виступає особливим видом 

духовної культури. Серед чинників, які впливають на життєвий вибір 

особистості, у тому числі й мети життя, автор виділяє «соціокультурний», 

«спільноту» і «Я-сам», а також етапи адаптації, індивідуалізації та інтеграції 

особистості у суспільство, що на наш погляд слід враховувати й у вихованні 

смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи. 

Ряд дисертаційних досліджень було присвячено безпосередньо 

смисложиттєвій сфері особистості, зокрема з формування сенсожиттєвих 

орієнтацій (Стежко, Ю., 2004), вихованню особистісних смислів 

(Грищенко, Н., 2009), ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога 

до професійної діяльності (Пелех, Ю., 2010), формуванню ціннісно-

смислової картини світу (Задорожній, А., 2011) та ціннісно-смисловому 

ставленню до людини (Письменна, І., 2012). 
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Зокрема, у дисертаційному дослідженні Ю. Стежко «Формування 

сенсожиттєвих орієнтацій старшокласників у процесі вивчення 

суспільствознавчих дисциплін» актуалізується проблема звернення до 

смисложиттєвої сфери дітей раннього юнацького віку, як потужного чинника 

їхньої самовизначеності та самореалізації, здійснюється осмислення 

індивідуального способу буття, що автор намагається вирішити засобом 

суспільствознавчих дисциплін. Незважаючи на те, що смисложиттєва сфера 

школярів сьогодні є погано вивченою, учений доводить, що «сенсожиттєві 

ціннісні орієнтації постають квінтесенцією всіх сфер самовизначення 

людини, а старший підлітковий та юнацький вік, за визнанням провідних 

педагогів та психологів, є найбільш сприятливим для впливу на формування 

особистості» (Стежко, Ю., 2004, с. 7).  

Методика Ю. Стежко полягає у використанні курсу «Людина і світ» й 

протистоїть знеособленю та усередненню учнів. Автор приділяє увагу 

вивченню природи цінностей та ціннісних орієнтацій (добро, гідність, 

свобода, самоцінність людини), детермінації і самодетермінації, об’єктивних 

і суб’єктивних чинників. Однак, поза увагою дослідника залишився виховний 

процес закладів загальної середньої освіти, що актуалізує потребу у 

дослідженні виховання смисложиттєвих цінностей. 

У ряді досліджень, увага зосереджується на окремих смисложиттєвих 

цінностях, таких як гідність (Удовицька, С., 2010; Чиренко, Н., 2012), 

справедливість (Власюк, Ж., 2015), свобода (Дишлявий, І., 2011), любов 

(Петренко, О., 1997).  

Варто зазначити, що дисертантами розроблялися переважно проблеми, 

пов’язані з вихованням якоїсь однієї цінності у царині моралі без зв’язку з 

іншими смисложиттєвими цінностями чи дотичними проблемами до 

досліджувального феномену. 

Частково дослідженими залишаються особливості виховання 

смисложиттєвих цінностей у дітей підліткового та раннього юнацького віку в 

онтогенезі, оскільки у більшості дисертаційних робіт автори зосереджуються 
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на особливостях якогось одного вікового періоду. Доволі фрагментарно 

також висвітлена роль педагога і батьків у вихованні смисложиттєвих 

цінностей у дітей.  

Серед російських дисертаційних досліджень заслуговує на увагу робота 

І. Ульянової «Формирование смысложизненных ориентаций личности 

ученика в педагогическом взаимодействии» (Ульянова, И., 2004), де 

гуманістична спрямованість процессу виховання школярів розглядається як 

провідна умова формування смисложиттєвої сфери особистості на тлі 

кризових явищ у соціально-економічній сфері, відчуження особистості від 

світу і від себе самої, дитячих суїцидів, відсутності бажання осмислювати 

власне життя, прагнути до самореалізації. Екзистенційні питання смислу 

життя, життя і смерті, любові для учнів середньої і старшої школи набувають 

онтологічного сенсу. Дослідниця пов’язує суспільну кризу з кризою сучасної 

педагогіки, яка перебуває у пошуках нових концепцій, реформ, що дозволило 

би чіткіше окреслити перспективи особистісного розвитку, формувати 

смисложиттєві орієнтації у зростаючої особистості, які вона розуміє як 

усвідомлювані і неусвідомлювані цілі самовиховання і саморозвитку 

особистості у ієрархії цінностей, які могли би реалізуватися за умови 

розширення ціннісного виховного простору. 

Соціальний аспект смисложиттєвих цінностей і ціннісних орієнтацій, їх 

впливу на соціальну активність та соціальну поведінку особистості  

висвітлено у дисертаційному дослідженні Н. Тимченко «Смысложизненные 

ориентации как показатель социальной культуры личности: Опыт 

социологического анализа проблемы» (Тимченко, Н., 2000). Вивчення 

автором соціокультурних факторів і їх впливу на смисложиттєві орієнтації, 

дозволило схарактеризувати їх як системотворчу основу і показник 

соціальної культури особистості, що визначає зміст і способи соціальної 

суб’єктності індивіда та впливає на вибір моделі соціальної поведінки у 

проблемних ситуаціях. Виявлений Н. Тимченко взаємозв’язок 

смисложиттєвих орієнтацій зі цілеспрямованістю, соціальною активністю 



 108 

юнацтва, його культуротворчого потенціалу має вплив на вибір життєвих 

стратегій, життєздійснення та соціальну ідентифікацію особистості і 

переважно зосереджується на схвалюваних соціумом смисложиттєвих 

цінностях. 

На сьогодні теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих 

цінностей в учнів основної і старшої школи в Україні залишаються 

малодослідженою проблемою, тоді як у західній педагогіці вони є 

пріоритетними. 

Виховання смисложиттєвих цінностей в США здійснюється на основі 

гуманістичної етики і моралі, яка протистоїть автократичним та 

технократичним концепціям, спрямованим на виховання слухняної та 

функціональної людини. 

Активний розвиток гуманістичної педагогіки та звернення до 

смисложиттєвої сфери припадає на 50-ті роки ХХ століття, коли ідеї 

гуманізму почали активно втілювати у західну виховну практику. 

На той час гуманістичний підхід передбачав створення умов для 

розвитку і саморозвитку особистості, її самоактуалізації та самореалізації, що 

потребувало звернення до смисложиттєвої сфери, акцентування на 

унікальності і неповторності кожної особистості та її життєвого шляху. 

Американський педагог Дж. Крішнамурті у 50-х роках наголошував на 

пріоритеті формування життєвої перспективи у вихованців. У своїй критиці 

тогочасної американської освіти і самого процессу виховання він піднімав 

проблеми страху, упереджень, впливу ідеології та показував залежність 

людини від авторитету, догм, вказівок. На думку педагога освіта часто 

душить розум і серце учнів, не дає розуміння істинного смислу життя 

(Krishnamurti, J., 1953). 

Критика Дж. Крішнамурті є підтвердженням того, що авторитарний 

стиль виховання заважає вихованцям усвідомити себе суб’єктами власного 

життя, власного призначення та усвідомлення своєї життєвої мети. Таке 

виховання можливе лише на основі гуманістичних цінностей і моралі. 
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Вироблення смисложиттєвих цінностей у школярів в американській 

педагогіці здійснювалося переважно в рамках морального виховання. У 

дослідженнях американського педагога Дж. Фоутса обгрунтовується 

необхідність виховання смисложиттєвих цінностей як основної задачі 

морального зростання. «Успішне моральне виховання грунтується на його 

відношенні до таких складних питань, як мета і сенс життя. І якщо ця мета і 

сенс життя визначені людиною, то мотивація і внутрішні цінності, необхідні 

для зміцнення моралі, прийдуть самі собою» (Fouts, G., 1993, р. 131). 

Смисложиттєва визначеність позначається на моральному здоров’ї 

особистості, духовному стані, стосунках з Богом, людьми, що характеризує її 

духовну рівновагу. 

У дослідженні Р. Полуцян та К. Парк (Paloutzian, R. F. & Park, C. L. 

(eds.), 2005) виховання смисложиттєвих цінностей та підготовка педагогів, 

психологів до цього процесу грунтуються на глибокому розумінні проблеми. 

Перш за все, дослідники розрізняють глобальний смисл життя (значущість 

життя, вірування, цілі, суб’єктивні емоційні переживання) і сам процес 

формування смислу життя (інтерпретація подій, співвіднесення глобального 

смислу з поточною життєвою ситуацією, корекція, прийняття рішень 

відноповідно до життєвих обставин очікуваних чи несподіваних). 

На наш погляд, цінною є думка щодо ролі смислу життя і 

смисложиттєвих цінностей у подоланні важких періодів у житті, оцінці 

досягнення цілей та задаволеністю життям в цілому. Автори звертають увагу 

на формування далеких та близьких цілей у динаміці, вираховуючи і 

негативні чинники, якими є хвороби, втрата близьких, здатних спричинити 

порушення глобальних цілей і втрату смислу життя, потребуючи його 

відновлення на різних рівнях. Мова йде про смисл життя у цілому, мету 

життя, діяльність, окрему подію, які мають вагоме значення для людини. На 

сьогодні таких досліджень бракує в Україні. Їхня цінність  актуалізується не 

лише у мирний час, а й у період військових дій, які ведуться в Україні і 

супроводжуються драматичними для дітей переживаннями і, навіть, 
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втратами. 

Більшість американських педагогів (Brimi, H., 2009; Josephson, M., 

Peter, V., & Dowd, T.,2001; Schuitema, J., Dam, G., & Veugelers, W., 2008) 

розглядають виховання смисложиттєвих цінностей як складову морального 

виховання чи виховання характеру (Character education). Однак, серед них 

існують розбіжності у розумінні того, хто має спрямовувати дітей 

підліткового і раннього юнацького віку до осягнення смисложиттєвих 

цінностей – школа, Церква чи батьки, оскільки жоден із зазначених 

соціальних інститутів на сьогодні не справляється із цим завданням, чому є 

обʼєктивні і субʼєктивні пояснення. 

На підтримку цього положення Р. Уільямс наводить дані Фонду 

захисту дітей (Children’s Defence Fund) за 2003 рік, за якими щодня гине троє 

дітей від жорстокого поводження чи через недбалість, п’ятеро підлітків 

щодня скоюють самогубство, восьмеро – гинуть від вогнепальної зброї, 183 

дітей заарештовують за різні злочини, 381 дитину затримують за 

зловживання наркотиками, 2104 дитини народжується в злиднях, 2402 

дитини зазнають насильства і їхніми правами нехтують, 2811 

старшокласників вживають алкоголь, 3697 дітей народжуються у неповних 

сімях, 4261 дитину – заарештовують щодня (Williams, R., 2003). 

Аналізуючи різноманітні причини негативних проявів у поведінці 

школярів, таких як: агресивність, алкоголізм, обман, сумнівні досягнення, 

маніпулювання дорослими, Р. Стернберг переконаний, що вони є наслідком 

неуваги до етичної, моральної та смисложиттєвої сфери зростаючої 

особистості. Саме тому педагог обстоює необхідність формування етичного 

мислення у дітей на основі етичних роздумів, що допомогло би учням звіряти 

свої вчинки з вищими моральними цінностями. Враховуючи розмаїття 

релігій і конфесій, педагог виокремлює цінності спільні для всіх: чесність, 

щирість, співчуття, взаємність («Золоте правило етики»), як шлях виховання 

осмисленого ставлення до власного життя у дітей. 

На його думку, в Америці та інших країнах накопичено значний  
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позитивний досвід такого виховання, зокрема, критичного мислення 

Л. Елдера, Р. Пола (Elder, L., & Paul, R., 2005), етичних роздумів К. Нараян, 

Р. Де Хаан (DeHaan, R., & Narayan, K., (eds.), 2007), етичної обізнаності 

Дж. Вебер (Weber, J. 1993), ефективного впровадження різних способів 

етичного виховання І. Керрідж, C. Майсер, К. Мітчел (Kerridge, I., Myser, C., 

& Mitchell, K., 1995). Водночас, Р. Стернберг звертає увагу на те, що в деяких 

випадках було досягнуто нетривалий ефект, який він пояснює впливом 

негативних чинників, а також різними життєвими чи професійними 

обставинами. 

В етичних роздумах про смисложиттєві цінності найбільш ефективним 

є метод case-study, який допомагає навчитись міркувати і застосовувати 

моральні принципи на практиці. Учні мають уміти протистояти тиску і за 

різних обставин мислити і поводитися етично, досягати мети лише 

моральними засобами. Модель такої етичної поведінки за Р. Стернбергом 

включає наступні етапи: 

- визначення ситуації, на яку потрібно реагувати; 

- усвідомлення її етичного виміру; 

- виявлення її значення для себе; 

- дотримання особистісної відповідальності; 

- вибір етичного правила, що відповідає зазначеній ситуацій; 

- аналіз морально-етичних принципів та правил, які також можна 

використати в зазначеній ситуації; 

- підготовка та налаштування до можливої протидії; 

- дія (Sternberg, R., 2010). 

Схожих поглядів дотримувався і Дж. Крісто. На його думку, проблеми 

з деформацією смисложиттєвої сфери учнів основної і старшої школи лежать 

у площині морального виховання та відсутності чи несформованості 

цінностей. Працюючи з неповнолітніми, Дж. Крісто дійшов висновку, що 

діти вимагають від інших поваги їхньої гідності, навіть не маючи уявлення, 

що це таке. Він висловив припущення, що моральне виховання та 
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формування цінностей у школярів дозволить знизити їх ризики у житті і 

вирішити чимало проблем. Цінною для нашого дослідження видається 

наступна думка: «Якщо молодь не навчати моралі, вона ніколи не зможе 

отримати вірне уявлення про справжні цінності і не буде здатна впоратися чи 

уникнути питань, які виникають у житті» (Kristo, J., 2013, s. 8). Моральне 

виховання здатне не лише навчити дітей протистояти тиску, спокусам, а й 

вірно обирати мету і засоби її досягнення. Правильне уявлення про цінності 

допоможе дітям не лише виробити власні цінності, а й правильно виявляти їх 

по відношенню до інших, оскільки спотворене уявлення про цінності та їх 

прояв у реальному житті може призвести до драматичних наслідків.  

У своїй педагогічній практиці Т. Ліскона також вважає моральне 

виховання пріоритетним у залученні молоді до смисложиттєвих цінностей, 

навіть якщо є якісь відхилення у поведінці. 

На переконання педагога моральне виховання охоплює когнітивну, 

афективну і поведінкову складову. «Добре вихована особистість знає, що 

таке добре, бажає добра і творить добро. Школи повинні допомогти дітям 

зрозуміти основні цінності відповідно до віку, щоб потім діти могли діяти 

відповідно до них у власному житті» (Lickona, T., 1993, р. 9). 

У своєму аналізі педагогічної практики Т. Ліскона зупиняється на такій 

формі роботи як читання та обговорення історій за McGuffey Reader, в яких 

знаходили місце чесноти і героїзм. Ці історії вчили дітей за будь-яких 

обставин діяти гідно, добиватися мети тільки моральними засобами 

(Lickona, T., 1991). 

Правильно розставлені акценти і увага до прояву цінностей, 

підкріплення схвалюваної поведінки орієнтують підлітків і юнаків на 

закріплення таких патернів поведінки, які необхідні як для життя у 

суспільстві, так і в досягненні життєвої мети та виробленні власних 

смисложиттєвих цінностей. 

Таким чином, основною тенденцією в розвитку цього напряму 

педагогічних досліджень є пошук і розробка виховних методик, які би 
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допомагали кращому розумінню зростаючої особистості себе, власних 

почуттів, сприяли би гармонізації стосунків з оточуючими та вияву 

ціннісного ставлення до них. 

На сьогодні теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих 

цінностей в учнів основної і старшої школи залишаються малодослідженою 

проблемою.  

У педагогічній науці проблема виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів, незважаючи на свою значущість і перспективність, залишається до 

кінця не розв’язанною. Однак, увага педагогів до різних аспектів виховання 

смисложиттєвих цінностей у дітей свідчить про їхню зацікавленість у її 

вирішенні, а різне бачення цієї проблеми дає підстави для вровадження 

інноваційних методик з виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи. 

 

2.2. Психологічний дискурс виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи 

 

Дослідження проблеми виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи не можливе без психологічного 

підгрунтя, глибокого розуміння внутрішнього світу дитини, її переживань, 

мотиваційно-цільової спрямованості, закономірностей становлення 

морально-потребнісної сфери дитини. 

У 30-ті роки у західній психології популярності набувають історичний 

та біографічний підходи у вивченні смислу життя людини, визначення її 

призначення. Найбільш цікавою у цьому плані є праця Ш. Бюлера «Життєвий 

шлях людини як психологічна проблема», «Самоіснування особистості» 

(Бюлер, Ш., 1957), де на прикладах значної кількості біографій здійснювався 

аналіз на основі зіставлення творчої діяльності людини у різні вікові періоди 

на тлі історичних змін та робиться спроба визначити найважливіші фази 

життєвого циклу особистості. На думку психолога, смисл життя людини 
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полягає у самоздійсненні, на шляху до якого людина ставить перед собою 

життєві цілі та керується особистісними цінностями. Зважаючи на те, що 

авторка залишила поза увагою період до 16-ти років, можна дійти висновку, 

що вона не вважала його сенситивним в осягненні смисложиттєвих 

цінностей, виділивши етапи з 16–20-ти до 25–30-ти; з 25–30-ти до 45–50-ти 

та з 45–50-ти до 65–70-ти. Однак, пізніші дослідження психологів доводять, 

що запропонована система не може вважатися досконалою. Втім, роботи 

Ш. Бюлер зацікавили та поклали початок іншим дослідженням із зазначеної 

проблематики. 

Смисложиттєва сфера людини стала основою у гуманістичній 

психології. Так, у психологічних дослідженнях А. Адлера наголос робиться 

на життєвому стилі особистості, як способі досягнення життєвих цілей і 

мети, який він розумів як комплекс засобів, що дозволяє певним чином 

пристосуватися до дійсності (як цитується у Фрейджер, Р., 2006, с. 131). 

Психолог вважав приховані цілі рушієм особистісної поведінки. До 

життєвого стилю він також відносив уявлення особистості про себе і про світ, 

які окреслюють особисту концепцію світу у його схемі аперцепції. В 

гуманістичних поглядах А. Адлера людина є творцем себе або художником 

своєї особистості і поєднує унікальність, моральну самосвідомість, контроль 

над своєю долею, здатна приймати рішення і брати на себе відповідальність. 

З точки зору А. Адлера, особистість, враховуючи внутрішні чи 

зовнішні причини (співвідношення реактивності (стереотипи, звички) і 

креативного-Я), прямує до життєвих цілей, які вона сама створює у важливі 

моменти свого життя. Цілі, а також способи їх досягнення слугують ключем 

до розуміння нею смислу життя. «Життєвий план», «дороговказний образ» у 

теорії психолога розглядається як стрижень поведінки у майбутньому. 

Психоаналіз З. Фрейда (Фрейд, З., 1997) дозволив йому розглядати 

людину як певну тотальність. Аналізуючи вільні асоціації, помилкові дії, 

символічні акти поведінки, сни психолог виявляв через спогади, судження, 

прагнення певні смисли. З. Фрейд вважав людину закритою системою, 



 115 

«річчю у собі», смисложиттєві цінності, якої значною мірою обумовлені 

природними сексуальними потребами, вадами і пороками, прагненням до 

задоволення, підкреслючи таким чином їхню гедоністичну природу. 

Натомість Е. Фромм (Фромм, Е., 1992) доводить значущість у 

людському житті таких смисложиттєвих цінностей як любов, істина, 

справедливість, свобода, які водночас є гуманістичними ідеалами. Однак, 

Е. Фромм зауважує, що людина є однією істотою, для якої життя є 

проблемою і вона цю проблему вирішує упродовж свого життя через пошуки 

смислу життя і смисложиттєвих цінностей. Проблему людського існування 

Е. Фромм намагається вирішити через дихотомію – мати чи бути. Таке 

екзистенційне протиріччя спонукає людину до самореалізації. 

Представник екзистенціоналізму, зокрема логотерапії В. Франкл (1905-

1998 рр.) вважав пошук смислу життя, смисложиттєвих цінностей рушійною 

силою життєдіяльності людини. Прагнення і пошук смисложиттєвих 

цінностей, до яких він відносить творчість, почуття і ставлення, вчений 

розглядає як іманентну здатність або природжену мотиваційну тенденцію. 

Стрижневим положенням його вчення є впевненість у тому, що смисл життя 

завжди може бути знайдений індивідом, оскільки він залежить не від уяви, а 

від реального життя, того, що для нього є цінністю. Смисложиттєві цінності 

неможливо знайти без свободи волі пов’язаної з відповідальністю людини 

через вибір і реалізацію смисложиттєвих цінностей. Водночас, 

невизначеність смисложиттєвих цінностей, втрата смислу життя може 

спричинити депресії, алкоголізм, наркоманію, агресивність, моральне 

падіння, проблеми з законом, а прагнення їх компенсувати – прагненням 

влади, грошей, сексу. Виходячи з цього, В. Франкл пропонує корекцію 

поведінки особистості на основі гуманістичної психології, спрямовану на 

усвідомлення себе, свого місця в світі через формування відповідальної 

поведінки. 

Обгрунтовуючи пошуки життєвого смислу та основних цінностей як 

провідного шляху розвитку особистості, В. Франкл (Франкл, В., 2000) 
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відводить самоактуалізації лише епізодичну роль у становленні особистості, 

що стало предметом дискусії між ним та А. Маслоу, К. Роджерсом, які 

навпаки обстоювали тезу актуалізації самості розгортання особистості.  

Також з точки зору нашого дослідження цікавими видаються 

твердження В. Франкла, стосовно того, що в людині однаково закладені 

потенції до доброго і до поганого, а світ сповнений смисловими 

альтернативами, де людина робить свій вибір і несе відповідальність за те, 

які можливості будуть втілені у життя, а які так і залишаться 

нереалізованими (як цитується у Rokeach, M., 1976). 

Схожих поглядів дотримувався і Р. Мей (1909-1994 рр.), який 

здійснював феноменологічний аналіз життя людини, у контексті смислу 

життя і найважливіших цінностей: свободи і вибору, життя і смерті. 

Психолог дійшов висновку, що часто люди маскують хворобою страх перед 

життям, небажання здійснювати вибір, брати на себе відповідальність, а тому 

втрачають здатність бачити себе такими, якими вони є, миряться зі своєю 

меншовартісністю, обираючи відчуженість від життя і світу, тоді як здорові 

люди кидають виклик долі, живуть справжнім життям, не бояться 

відповідальності, чесні перед собою, орієнтуються на вищі моральні цінності. 

З точки зору Р. Мея, важливим є те, що люди роблять, а не хто вони є. За 

переконанням ученого, люди виступають суб’єктами і об’єктами та шукають 

смисл життя. Найважливішими смисложиттєвими цінностями є воля і 

відповідальність, тоді як жорсткі теорії особистості перетворюють людину з 

суб’єкта на об’єкт. Р. Мей наполягав на тому, що людину потрібно розуміти 

у її  власних координатах, які визначають її буття у світі через ставлення до 

себе, до інших, зовнішніх об’єктів або речей. 

Один із засновників гуманістичної психології К. Роджерс (1902-1987 

рр.) у своїх працях «Погляд на психотерапію. Становлення людини», «До 

науки про особистість» визначив «Я-концепцію» найважливішим 

компонентом людської особистості, розглядаючи її інтегральним механізмом 

саморегуляції поведінки індивіда. Осмислення власного життя, визначення 
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смислу життя психолог повʼязував зі свободою і відповідальністю 

особистості, додержанням групових норм моралі, як здатності морально 

зрілої, відповідальної особи, яка повністю функціонує (fully functioning 

person). Розроблена ним недирективна психотерапія (person-centered 

psychotherapy) як правило використовувалась в ігровій діяльності з дітьми і 

батьками. У виборі смисложиттєвих цінностей психолог радив керуватися не 

очікуваннями батьків, а власним вибором (Роджерс, К., 1998). 

Співзвучною ідеям К. Роджерса є концепція самоактуалізації 

особистості А. Маслоу, яка ґрунтувалась на буттєвих цінностях. Визначення 

психологом буттєвих цінностей як «вищих, граничних цінностей, які не 

можуть бути зведеними ні до чого іншого» (Маслоу, А., 1994, с. 6) можна 

співвіднести лише зі смисложиттєвими цінностями. Таке існування буттєвих 

цінностей обумовлено метапотребами людини, а їх відсутність викликає 

метапатології чи хвороби душі. 

Дослідження поведінки підлітків і молоді допомогло А. Маслоу 

виявити шляхи самоактуалізації, яку він розуміє як відданість своєму 

покликанню чи призначенню, пошуку смислу життя. Такими шляхами, на 

його думку, є самозабутня відданість переживанням, послідовність виборів, 

існування самості, відмова від стереотипів, чесність перед собою, дослухання 

до внутрішнього голосу, відповідальність, актуалізація потенцій. 

Він абсолютно точно зазначає, що юнаки і дівчата, котрі «не вірять в 

існування справжніх цінностей і чеснот. Вони почуваються обманутими, а 

власне життя – розладнаним» (Маслоу, А., 1994, с. 11). 

А. Маслоу критикує Ж. Сартра, який наполягає на тому, що людина 

повністю є своїм проектом, доводить наявність сутності, біологічної 

природи, задатків, субʼєктності, які спонукають людину до самоактуалізації. 

Виходячи з цього, завданням освіти має бути цінність людського життя. 

Людина виживає в несприятливих умовах, якщо має смисл життя і гине, 

володіючи статками, якщо втрачає смисл життя чи не має цінностей. Тут 

його думки повністю співпадають з поглядами В. Франкла, Е. Фромма. 
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Дослідження М. Рокича у 70-х роках заклали підвалини до сучасного 

розуміння смисложиттєвих цінностей. Особливо цінною у цьому сенсі 

видається його концепція цінностей та антитюдів (Rokeach, M, 1972). 

Психолог розглядає цінність як стійке переконання у тому, що обраний 

спосіб поведінки чи цілі життя є в особистісному і соціальному плані 

важливішими за інші та виступають важливими індивідуальними спонуками. 

Водночас, М. Рокич звертав увагу на те, що «стійкі» цінності є близькими і 

зрозумілими особистості, тоді як абсолютно стійкі цінності так само, як і 

абсолютно нестійкі цінності унеможливлюють розвиток і саморух 

особливості (Rokeach, M, 1976, с. 345). 

Виокремлюючи у цінностях і антитюдах (пізнавальні, емоційні і 

поведінкові) компоненти та порівнюючи їхню специфіку, психолог дійшов 

висновку, що кожна людина має тисячі антитюдів і лише десятки цінностей. 

На його думку, цінностям притаманна «трансцендентальна якість», що 

проявляється у діях та ситуаціях. Вони є фундаментальними, рідко 

змінюються і ця зміна досить тривала у часі. Тоді як антитюди поверхові, 

ефемерні, вони легко змінюються за різного контексту і обставин, тобто 

виступають результатом рефлексії чи реакції. Вчений звернув увагу на те, що 

одні і ті ж цінності мають різне значення для різних груп людей, можуть по-

різному позначатись на їхній поведінці, а також виконувати різні функції: 

- визначають характер соціальних суджень, особистісну та групову 

поведінку; 

- виступають засобом поваги, підтримки, захисту і навіть виправдання, 

якщо вони є не популярними або ненормативними; 

- є стимулом до прийняття рішення у вирішенні моральних і соціальних 

проблем; 

- визначають характер взаємодії, ставлення, обрання засобів у 

досягненні мети на основі принципів поведінки; 

- вказують на спільні чи відмінні погляди, вірування, ідеологію, їх 

сприйняття чи несприйняття. 
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У класифікації М. Рокича смисложиттєві цінності переважно є 

термінальними, серед яких: свобода (свобода вибору, незалежність, свобода 

від внутрішнього конфлікту), рівність, почуття власної гідності, соціальне 

визнання, щастя, любов (сексуальна і духовна близькість, турбота про 

близьких), дружба, щастя (задоволення, приємне, неквапливе життя), краса, 

безпека та спасіння. 

Американські учені Е. Дінер та Ш. Оіші провели опитування 140000 

респондентів зі 132 країн (Gallup World Poll, 2007 р.) й дійшли висновку, що 

громадяни розвинених країн, отримують більше задоволення від життя, ніж 

громадяни бідних країн, яких набагато більше хвилюють пошуки смислу 

життя та смисложиттєвих цінностей. Вони також звернули увагу на те, що у 

благополучних країнах набагато вищий рівень суїцидів порівняно з бідними 

країнами, де релігія має великий вплив на сприйняття життя людьми, що 

допомагає їм долати труднощі та виживати за несприятливих умов. 

На думку дослідників, цей аспект має враховуватися у державній 

політиці. «Ідеальне суспільство – це суспільство, в якому громадяни щасливі, 

задоволені, а їхнє життя сповнене смислу» (Oishi, Sh., 2014, с. 195). 

Державної допомоги в осягненні смислу життя потребують, в першу чергу, 

інваліди, матері одиначки, безробітні, хворі хронічними недугами та інші 

категорії груп ризику. 

Проблема смисложиттєвих цінностей, на думку Л. Виготського 

обумовлена перебудовою потреб і спонук, переоцінкою цінностей, що 

яскраво виявляються при переході від одного віку до іншого. Саме в 

підлітковому віці відбувається «оволодіння внутрішнім світом», «виникнення 

життєвого плану, як відомої системи пристосування, що вперше 

усвідомлюється підлітком» (Выготский, Л., 1984b, с. 327-328), які 

розглядаються психологом як передумови у виборі смисложиттєвих 

цінностей, характеризуючи «вік відкриття свого «Я», формування 

особистості, з одного боку, і вік формування світогляду – з іншого» 

(Выготский, Л., 1984b, с. 327). 
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У своєму розумінні смислу життя С. Рубінштейн враховував спосіб 

існування людини та її ставлення до життя, єдність мотивів і кінцевої мети, 

усвідомлення свого шляху як особистості, життєвих обставин, які 

визначають генеральну лінію життя, що може полягає як в узгодженості, так і 

в неузгодженості мотивів і мети та виявляється у тому, що:  

- людина занурена в себе, а ставлення її виявляється не до життя в 

цілому, а до окремих явищ;  

- людина подумки займає позицію поза життям та виходить за його 

межі. «З появою рефлексії пов’язане філософське осмислення життя» 

(Рубинштейн, С., 1976, с. 352). Саме рефлексія дозволяє виокремити 

проблему «близького» і «далекого», взаємозв’язку ставлення особистості до 

оточуючого і усвідомлюваного ставлення до життя опосередкованого через 

«далеке», що дозволяє формувати «узагальнене, кінцеве ставлення до життя» 

(Рубинштейн, С., 1976, с. 352), акумулює взаємозв’язок минулого, 

тепершнього і майбутнього у житті особистості та дозволяє реалізувати 

смисл життя через опанування себе, перетворення і удосконалення 

(Рубинштейн, С., 1976, с. 385). Цінними з точки зору нашого дослідження є 

ідеї стосовно вузлових моментів здатних кардинально змінити життя людини 

і потребують вольових зусиль у прокладанні власного шляху крізь обставини 

та ситуації, які можуть суттєво відрізнятися від раніше визначеної мети її 

життя, а можуть штовхати на інші шляхи. 

До поняття особистісного смислу, звертається А. Леонтьєв у 1947 р., 

який розглядає його у взаємозв’язках особистості її діяльності, смислу та 

визначає його як індивідуалізоване відображення дійсного ставлення 

особистості до об’єктів, заради яких розгортається діяльність усвідомлювана 

індивідом як «значення-для-мене», а також засвоєння відповідних знань, 

умінь, поведінки, соціальних норм, ролей, цінностей, ідеалів (Леонтьев, Д., 

1999). 

Сутність смислу життя як психологічного феномену, за 

В. Чудновським, полягає у відображенні в свідомості суб’єкта ієрархії 
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цільових установок його життєдіяльності, «ідею, яка містить в собі за мету 

життя людини, «присвоєну» ним, що стала для нього цінністю надзвичайно 

високого порядку, втрата якої може привести до рішення людини покінчити 

зі своїм існуванням на землі» (Чудновский, В., 2006b, с. 215). Такий підхід 

дозволяє психологу зрозуміти глибинні механізми смислу життя та 

розглядати це поняття як: 

- певну ідею або ідеальне утворення, що існує лише у свідомості 

суб’єкта та відображає систему його ставлень; 

- найважливішу людську цінність, яка є багатозначною, діалектичною, 

що водночас поєднує позитив і негатив, «плюс» і «мінус» та може 

втілюватись як у конкретній людині, так і професії, бути тим, заради чого 

людина може пожертвувати життям; 

- мету життя людини, що водночас виступає її мотивом, стрижнем і 

характеристикою діяльності людини. 

Смисл життя і смисложиттєві цінності зазнають змін у різні періоди 

дорослішання: кризові переломні моменти, особливо в періоди підліткового 

віку та старіння. «Якщо в період дорослішання прибуваючі життєві сили, 

можливості, що відкриваються налаштовують на пошук перспективи і 

життєвого смислу, то «біологія старості» неминуче сприяє розвитку 

песимізму, зосереджує увагу на обмеженості, смертності буття людини» 

(Чудновский В., 1995, с. 21). 

Специфікою пошуку смислу життя особистістю з наукової позиції 

В. Чудновського є її здатність розмежовувати головне і другорядне: 

«Виникаючи в результаті складної взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів, 

він (авторське «смисл життя»), разом з тим, емансипується від того й іншого 

і починає діяти як «буферний механізм», як система стримувань і противаг, 

що не допускає одностороннього підпорядкування зовнішньому та, разом з 

тим, що перешкоджає перетворенню людини на раба власних потреб, потягів 

своїх безпосередніх миттєвих інтересів» (Чудновский В., 1995, с. 19). 

Схожий підхід у дослідженні смислу життя міститься у працях 
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Д. Леонтьєва, який також характеризував його у взаємозв’язках суб’єкта та 

об’єкта, втілених в особистісних структурах, що регулюють поведінку 

суб’єкта по відношенню до об’єкта (явища) (Леонтьев, Д., 1999, с. 114). На 

його думку, особистісні смисли і смислові установки до конкретної 

діяльності складають перший ієрархічний рівень смислової регуляції. Другий 

рівень визначають мотиви, смислові конструкти і диспозиції. До третього, 

найвищого рівня систем смислової регуляції входять смисложиттєві цінності, 

що відіграють смислотворчу роль по відношенню до інших структур. 

З огляду проблематики нашого дослідження, слушними видаються 

положення психолога щодо ціннісних стереотипів (очікувані вимоги до 

індивіда різними соціальними групами, суспільством та усвідомлені ним); 

ціннісних ідеалів (людина як активний суб’єкт власної ціннісної регуляції); 

ціннісної перспективи (уявлення людини про власні цінності на конкретному 

відрізку часу у майбутньому через 5, 10, 20 років); ціннісної ретроспективи 

(уявлення про власні цінності у минулому). 

Аналіз праць Б. Братуся (Братусь, Б., 1981) дає підстави для висновку, 

що смисл життя формується у людських ставленнях до себе, до світу, до 

інших людей та зв’язку з буттям, тоді як смисложиттєві цінності визначають 

«поле співвідношення мотивів» та принципи, згідно яких здійснюється 

життєвий вибір. Усе це зумовлює створення таких умов, які б допомагали 

особистості усвідомлювати наслідки своєї діяльності та власного вибору 

(Братусь, Б., 1981). За переконанням психолога, смислові ціннісні системи не 

лише відображають, а й перетворюють дійсність, поєднуючи різні інтереси, 

смисли у єдине бачення себе, власного життя, та життєвого покликання 

(Братусь, Б., 1988). 

Смисложиттєві стратегії активної соціальної поведінки різних груп 

молоді досліджувала російський психолог А. Лєвшина, приділивши значну 

увагу смисложиттєвій концепції особистості, під якою вона розуміє 

спрямованість особистості, ціннісну сферу і мотивацію, що залежить від 

специфіки громадської діяльності й визначає вибір смисложиттєвої стратегії 
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активної соціальної поведінки через симптомокомплекси. Згідно цих 

симптомокомплексів члени суспільно-політичних організацій зорієнтовані на 

реалізацію кар’єрних планів; члени релігійних громадських організацій 

керуються духовними прагненнями; добровольці ставляться до суспільної 

діяльності як різновиду дозвілля; учасники авторських проектів поєднують 

рішення проблем громади з власною самореалізацією. Цікаво те, що у 

молоді, яка не брала участі у громадській діяльності особисті мотиви були 

удвічі вищими, аніж суспільні мотиви учасників експерименту. Це дозволяє 

зробити висновок про сформованість і інтерес до активної соціальної 

поведінки у майбутньому, де смисложиттєва сфера поєднується з 

громадянською позицією. (Левшина, А., 2011, с.6-9). 

Характер впливу конфліктів на смисложиттєву сферу досліджується у 

праці М. Присяжникова «Етичні проблеми психології», де основна увага 

акцентується на різних лініях конфлікту цінностей і смислів: 

- конфлікти зі сторонніми людьми (формальні стосунки); 

- конфлікти зі значущими близькими людьми; 

- конфлікт з собою. 

Така різноспрямованість або суперечливість ціннісно-смислових 

орієнтацій виявляється у протиставленні альтруїстичної і егоїстичної 

зорієнтованості особистості у її виборі яскравого чи скромного варіанту 

самореалізації, у стремлінні до незалежності, самостійності чи, навпаки, 

підпорядкованості і залежності. Учений робить підсумок, що «ці і інші 

можливі лінії суперечностей, а також комбінації цих ліній фактично 

створюють простір етичної проблематики. Але важливо додати до цього, що 

кожна людина в міру свого розвитку створює і перетворює ці простори, 

можливо й добавляючи власні унікальні лінії і критерії виділення етичних 

проблем» (Присяжников, Н., 2002 с. 26). 

На соціальній природі смисложиттєвих цінностей наполягав ще один 

російський психолог В. Сєміков, який довів їх зв’язок з рівнем 

самоактуалізації особистості та її особистісними характеристиками, що 
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проявляються на інтелектуально-логічному, емоційно-почуттєвому та 

активно-діяльнісному рівнях. Його авторська класифікація смисложиттєвих 

цінностей, як соціально-психологічного утворення, розгортається у площині 

«Світ-Життя» (буття, трансцендентне буття), навколо понять: 

«смисложиттєві цінності «Я»» (індивід, індивідуальність, особистість, 

суб’єкт діяльності), «смисложиттєві цінності «Діяльність»» (пізнавальна, 

ігорова, дозвіллєва, професійна), «смисложиттєві цінності «Середовище»» 

(природна (неорганічне, біологічне, соціальне), штучне (техногенне, 

інформаційне, предметно-речове). З точки зору автора, такий підхід є 

надзвичайно перспективним і доволі зручним, «оскільки дозволяє включати в 

ціннісно-смислову і смисложиттєву сферу особистості ті цінності, які можуть 

виступати як об’єктивно існуючими загальнолюдськими, так і просто 

сприйматися людьми як власні цінності, або «цінності-для-себе». Дуже часто 

те, що являється важливим і надзвичайно значущим для однієї людини, може 

бути позбавленим смислу і навіть шкідливим для іншої» (Семиков, В., 2009 

с. 52). 

Проблема смисложиттєвої кризи є наскрізною у дослідженнях 

білоруського психолога К. Карпінського, який не лише виявив природу 

смисложиттєвої кризи, здатної суттєво посилюватися у перехідні періоди 

історичного розвитку, а й схарактеризував її на загальному та віковому 

психологічному рівнях. Це стало підгрунтям у використанні 

персонологістичного і вікового підходів стосовно досліджуваного явища і 

дало підстави для висновку, згідно якого смисложиттєва криза є кризою 

особистісного розвитку, що полягає у нездатності особистості визначити 

смисл життя; знеціненні або переоцінці раніше існуючого смислу життя; 

втраті смислу життя в критичній ситуації; вичерпністю смислу життя у 

процесі розвитку; дисгармонійності смислу життя за змістовним, 

структурним, функціональним і динамічним параметрами; помилковою чи 

малоефективною стратегією втілення особистістю смислу життя 

(Карпінський, К, 2008, с. 20). 
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«Криза пригнічує систему усвідомленої саморегуляції життєвого 

шляху, відносно якої смисл життя у нормі виконує системоутворюючу, 

інтегруючу і модулюючу функції. Почуття безцільності і безперспективності 

життя, дезорієнтації у тому, що є значущим, а що незначущим у ньому, 

відсутність планомірності, стихійність і хаотичність у поведінці, втрата 

почуття контролю над життям, дифузія критеріїв і втрата адекватності 

оцінювання, зниження критичності по відношенню до життєвих досягнень, 

індивідуального стилю життя, прийняття неадекватних життєвих рішень» 

(Карпінський, К, 2008, с. 22). 

Вивчення кризи смисложиттєвої сфери лягло в основу авторської 

концепції із психологічної регуляції життєвого шляху. 

Акмеологічний підхід у дослідженнях Л. Василенко та М. Савченко 

знайшов підтримку у осягненні смислу життя та вихованні смисложиттєвих 

цінностей особистості на різних життєвих відрізках. 

Дослідники відмічають, що саме у період навчання в основній і 

старшій школі у дітей формується механізм цілетворення, який 

відображається у роздумах про життя і його смисл, а також через визначення 

життєвої мети, плану життя, як певного задуму, проекту майбутнього, 

бажаного життєвого досвіду. «Йдеться про… прагнення і здатність ставити 

конкретні цілі, переносити себе в майбутнє, вибудовувати своє реальне життя 

з проекцією на майбутнє» (Савчин, М. & Василенко, Л., 2005, с. 237). 

На думку психологів, прагнення самовизначення є причиною кризи 

ідентичності, притаманній цьому віковому періоду, коли активно формується 

світогляд, інтеріоризуються моральні цінності, осмислюються явища 

внутрішнього і зовнішнього життя, розуміння себе самого. 

Тільки через уявлення про смисл життя, пошуки смислу власного 

існування, мотивацію, самореалізацію і самовираження здійснюється 

смислотворення особистості, де стрижневим моментом є усвідомлення себе 

суб’єктом життя, самозмін та самоудосконалення. 

У раньому юнацькому віці спостерігається усвідомлення скінченості 
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життя, що спонукає особистість до ретельного вибору цінностей, осмислення 

життєвих суперечностей, провалів та досягнень у саморозвитку. 

Схожу позицію обстоювали українські психологи В. Панок, Г. Рудь, у 

дослідженнях життєвого шляху особистості. Це дозволило їм виокремити ряд 

проблем, з якими найчастіше стикаються діти підліткового та юнацького 

віку. В першу чергу це проблеми спілкування та міжособистісних стосунків, 

саморозвитку та самоідентифікації, самоствердження, самореалізації, 

самовиявлення, які тісно пов’язані зі смисложиттєвою сферою особистості. 

Щоб життя не минало само собою, людині важливо визначити свої цілі, 

обрати цінності, на які б вона орієнтувалась, але, навіть, чітко знаючи їх 

ніхто не застрахований від «вузлових моментів» (життєвих криз), коли 

приходиться переосмислювати власне життя, його смисл, міняти ставлення, 

обирати інший варіант власного розвитку. «Тому у такі моменти час від часу 

під загрозою руйнування опиняються життєвий задум і життєвий сценарій, 

руйнується світобудова, виникає потреба переосмислення всього життя, 

ідеалів, сенсу життя, цінностей, зміни звичок і середовища» (Панок, В. & 

Рудь, Г. 2006, с. 52). Саме в таких ситуаціях, психологи радять, шукати 

приховані резерви часу, волі, здатності віднайти нове рішення, внутрішнього 

оновлення, розпочати все з початку. 

Вплив самопізнання на вибір смисложиттєвих цінностей індивіда 

досліджували І. Маноха, В. Роменць, які вважали, що цей процес 

характеризується самоусвідомленням та зміною рефлексії відносно себе та 

інших. У змісті рефлексуючої здатності психологи виділяють 

індивідуалізацію, рівні (вузько вибірковий, універсальний) та типи 

(еквіцентризм, егоцентризм, альтерцентризм, просту і креативну 

децентрацію). На їхню думку, «розгортання самопізнання – це процес 

пошуку та актуалізації людиною смислу власного життя. Немає одного для 

всіх смислу життя, як немає однієї життєвої програми чи стратегії. Смисл 

життя в кінцевому рахунку постає індивідуалізованим явищем, хоча й має 

багато спільного у різних людей» (Роменець, В. & Маноха, І., 2003, с. 623). 
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Таким чином, учені доводять залежність смислу життя і смисложиттєвих 

цінностей від характеру людини, її особливостей, філософії. Однак, часто 

смисл життя розростається настільки, що руйнується чи перетворюється на 

абсурд, втрата смислу призводить до того, що людина може піти з життя 

(Роменець, В. & Маноха, І., 2003, с. 623). Людині варто зрозуміти, що крім 

осягненого смислу існує ще неосягнений смисл, які не можуть бути 

протиставлені один одному. Людині вкрай потрібне ірраціональне, яке 

сповнює її душу почуттям піднесеності. Таке розуміння дозволяє зробити 

висновок, що смисл життя за І. Манохою та В. Роменцем виступає вчинковим 

принципом. 

З точки зору гуманістичної етики, розглядає проблему смислу життя і 

пошуку смисложиттєвих цінностей Г. Балл, який у своєму баченні 

опирається не лише на відповідальність особистості, а й на особистісну 

надійність. Це забезпечує реалізацію відношень з різними субʼєктами 

суспільного буття, нормами та ідеалами, що позначаються на поведінці. 

Виходячи з цього, психолог розглядає вірність своєму покликанню, смислу 

життя, як найвищий рівень особистійсної надійності, зважаючи на такі 

труднощі, як мінливість цінностей, смислів, пошуки конструктивної 

альтернативи. Психолог робить висновок, що «для високорозвиненої 

особистості найчастіше актуальною є проблема вибору не «між добром і 

злом», а між різними цінностями, які не вдається реалізувати одночасно» 

(Балл, Г., 2002, с. 545) та вимагає від особистості зваженого вибору і 

усвідомлення мети власного життя. 

Осмислення сутності смисложиттєвих цінностей проходить червоною 

ниткою у працях І. Беха, який пов’язує їх вибір ставленням до навколишньої 

дійсності, зумовленої тими зв’язками, що визначають її реальне 

функціонування. Водночас учений звертає увагу на прагнення особистості 

осмислити своє буття через рефлексію, сягнувши за межі зв'язків, що 

окреслюють її життя та розглядають таку рефлексивну позицію як перший 

крок розвитку смислу, з опорою на внутрішній світ, потенції, вироблення 
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інших ціннісних орієнтацій. 

Такі ціннісно-смислові орієнтації є об’єктом реальної виховної 

практики, які І. Бех радить визначати не як сенс життя, а як життєві сенси, що 

передбачають прагнення особистості досягти певних значущих для неї 

кінцевих цілей. В той же час життєві сенси не можуть виконувати роль 

стрижня, оскільки існує можливість їх девальвації за певних життєвих умов; 

причини втрати сенсу, переживання психологічної травми. Виходячи з цього, 

І. Бех розглядає смисл життя як переживання вищої, стійкої цінності, 

виправданості людського життя, незалежно від обставин, що є вищим, 

позачасовим, вільним і творчим «Я». 

Таким чином, «сенс життя є вершиною, апогеєм майбутнього, який 

визначає все буття особи і спрямовує її дії та вчинки. Така його роль може 

бути дієвою, якщо він постійно актуалізуватиметься, перебуватиме не на 

периферії, а в центрі самосвідомості особистості. Щоб цей стан 

підтримувався у виховному процесі завжди, ту чи іншу мету слід 

представляти вихованцеві не як самодостатнє психологічне утворення, а як 

ставлення «нижчого до вищого», і цим вищим буде саме сенс життя» (Бех, І., 

2008а, с. 639). 

Виховання смислу життя і смисложиттєвих цінностей потребує 

напруженої «праці душі». Тоді як виховний процес має бути постійним, 

цілеспрямованим, систематичним, тобто зорієнтованим на вищі морально-

духовні досягнення суб’єкта, формування, так званої акмічної особистості, з 

розвиненим внутрішнім світом у цілісному і ціннісно позитивному розумінні. 

Вибір смисложиттєвих цінностей І. Бех пов’язує з прагненням 

особистості піднестися до цієї своєї істинної сутності, ототожнитися з нею, 

узгодити з нею своє життя, тобто стати собою. 

Однак, «недостатня розвивальна ефективність сучасного виховного 

процесу полягає в тому, що теоретичні системи переважно орієнтують 

педагога пов’язувати виховні цілі лише з реальним ставленням особистості 

школяра. Такого рівня ставлення він опановує на основі механізмів адаптації, 
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пристосування, соціалізації» (Бех, І., 2008а, с. 637), що обумовлює потребу у 

розробці нових виховних методик і технологій. 

Увага до руйнівних диспозицій в реалізації життєвої програми в роботі 

Т. Титаренко є актуальною у вихованні смисложиттєвих цінностей. Вони 

проявляються у певній розбіжності життєвих намірів і результатів діяльності 

у психологічному зв’язку між прагненнями, намаганнями і домаганнями 

особистості; суперечливості намірів; ілюзорності чи віртуальності життя; у 

невизначеності чи відсутності чіткої мети; неможливості диференціювати 

потреби; суперництві. Психолог виділяє три групи ставлення до власного 

руйнівного досвіду: 

- ті, хто нехтують власними помилками, не намагаються запобігти їх 

повторюваності; 

- ті, хто відмежовуюється від усього, що викликає неприємні спогади, 

намагаючись уникати негативного результату; 

- ті, хто активно аналізує свій негативний досвід, усвідомлює власні 

помилки з «дидактичним» ефектом» (Титаренко, Т., 2007а, с. 76). Дослідниця 

звертає увагу на специфіку переживання особистістю власного руйнівного 

досвіду, психологічний біль помилки, який людина довго пам’ятає та 

осмислює. З огляду на руйнівні диспозиції, Т. Титаренко робить спробу 

розкрити особистісний потенціал як критерій побудови моделей майбутнього 

через життєстійкість, самодетермінацію, зовнішнє і внутрішнє 

опосередкування, зусилля, здібності, тобто таку організацію життєвого світу, 

який розгортається за сприятливих умов та є важливою у вироблені 

смисложиттєвих цінностей. 

Близьким за розумінням проблеми і науковими підходами є 

дисертаційне дослідження К. Мілютіної «Психологія зміни життєвої стратегії 

особистості», де простежується прагнення відійти від позитивістської 

концепції у розробці життєвої стратегії особистості, що реалізується через 

послідовний взаємозвʼязок картини світу, адаптивність особистості, життєві 

перспективи, життєві плани, життєві диспозиції, ресурси соціального 
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середовища, життєвий стиль та спрямованість життєвої активності. 

Автор звертає увагу на те, що у житті спостерігаються періоди як 

відносної стабільності, так і тимчасового дисбалансу, які вимагають 

переосмислення життєвої стратегії, усвідомлення необхідності вибору 

смисложиттєвих цінностей. У своєму змісті це передбачає активну дію 

людини на задоволення таких різних за спрямованістю екзистенційних 

потреб як: «прагнення до свободи – уникання свободи вибору; пошук сенсу 

життя – втрата сенсу життя; прагнення до самотності – уникання самотності; 

прагнення до смерті – уникання смерті» (Мілютіна, К., 2013, с. 11). Де вибір 

людини обумовлюється бажаним результатом, конкретною ситуацією, 

життєвими обставинами.  

В основі ціннісно-смислової сфери Н. Кириченко ієрархізована система 

цінностей особистості (що людина цінує) і смислів (заради чого живе), які 

виступають підґрунтям самовизначення особистості, її діалогу із зовнішнім 

світом. У ході свого самоздійснення особистість постійно вирішує питання 

щодо смислового наповнення своєї діяльності, проводить «інвентаризацію» 

своїх життєвих цілей, мусить «осмислювати, переосмислювати, шукати нові 

смисли» (Кириченко, Н., 2012, c. 342). Визначеня смислу життя і життєвих 

цілей мають безпосередній вплив на специфіку самозмін, визначають образ 

Я-потенційне, як частину життєвого проекту. 

У дисертаційному дослідженні І. Варе «Особливості формування 

смисложиттєвих орієнтацій майбутніх психологів» (Варе, І., 2017) 

обгрунтовуються смисложиттєві орієнтації як аксіологічне явище і водночас 

як функція самовизначення особистості. Доводиться доцільність вирішення 

зазначеної проблеми в особистісно-діяльнісній парадигмі. При розгляді 

змісту понять «смисл життя» (загальне поняття) і «смисложиттєві орієнтації» 

(окремий випадок смислу життя) автор звертає увагу на їх підпорядкованість 

та структурованість, що дає змогу розглядати останні як утворення, 

зумовлені життєвими стосунками; детермінанти самореалізації; результат 

визначення життєвих цілей, на основі моральних цінностей, що виявляються 
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у конкретних життєвих планах і стратегіях (Варе, І., 2017, с. 6). Виходячи з 

цього, І. Варе визначає психологічні механізми: ідентифікації та 

інтеріоризації; особистісні смисли, як ціннісно-смислові орієнтири; 

усвідомлення; рефлексії; конкретизації смислообразів та смисложиттєвих 

перспектив; співпідпорядкування Я-концепції. 

Таким чином, вивчення проблеми виховання смисложиттєвих 

цінностей у психологічному дискурсі дозволяє зробити висновок про 

розмаїття наукових думок і підходів, що дає змогу осягнути проблему з 

різних точок зору, виявити не лише найсуттєвіші ознаки, основні тенденції, а 

також зрозуміти перспективи використання досягнень психологів у виховній 

діяльності сучасної школи. 

 

2.3. Сучасні концепції та програми орієнтовані на виховання 

смисложиттєвих цінностей у зростаючої особистості 

 

Являючись стрижнем особистості, смисложиттєві цінності є метою 

виховання у вітчизняних і зарубіжних навчальних, виховних концепціях, 

програмах та важливих міжнародних документах і резолюціях. Хоча сам 

термін «смисложиттєві цінності» досить рідко у них вживається, однак, у 

багатьох програмах та концепціях звертається увага на виховання ключових 

смисложиттєвих цінностей, якими є свобода, любов, гідність, справедливість; 

уміння визначати мету життя, розуміти смисл власного життя, визначати 

перспективи, будувати певну програму життя, протистояти суїцидам та 

життєвим випробуванням, вирішувати життєві проблеми тощо. 

Проблема виховання смисложиттєвих цінностей у підростаючого 

покоління є актуальною як в Україні, так і за її межами, про що свідчать 

положення UNICEF Evalution Office про формування у підростаючого 

покоління позитивної поведінки, життєвих навиків (Puget Sound, 2015), на 

основі критичного мислення у виборі варіантів рішення, цінностей, ціннісних 

переживань, вольових зусиль, які є необхідним в осягненні смислу життя та 
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визначенні його мети, перспектив, уміння долати перешкоди. 

Адаптація Програми життєвих навиків (Weisen, R., Orley, J., Lee, J., 

Sprunger, B., Pellaux, D., Ferguson, J. & Jones, J., 1997) в різних країнах 

здійснювалася з урахуванням місцевої культури, мовного середовища, 

характеру освіти та пропонувала моделі позитивної поведінки дітей та 

молоді, виходячи із тих викликів та проблем, які потребували найбільшої 

уваги. Зазначена програма також ставила за мету розширення знань дітей про 

абсолютні цінності, стимулювання поведінки або її зміну та позитивне 

сприйняття себе і власного життя. У зв’язку з цим список життєвих навиків 

також зазнавав змін у різних варіантах. Якщо в американському варіанті 

програми здебільшого апелюється до унікальності дитини, віри у її здібності, 

то в російському варіанті звертається увага переважно на правила поведінки, 

роботи у групах, комунікацій, а також на ризиковану поведінку і шкідливі 

звички, які можуть призвести до втрати себе, життєвих перспектив і зрештою 

смислу життя (Weisen, R., Orley, J., Lee, J., Sprunger, B., Pellaux, D., 

Ferguson, J. & Jones J., 1997, р. 49).  

За методом Дельфі ВООЗ (Partners in Life, 1999) до найважливіших 

відносяться наступні життєві уміння і навики: прийняття рішень; уміння 

вирішувати проблеми; латеральне (творче) мислення; ефективне спілкування; 

міжособистісні стосунки; самосвідомість; наполегливість; емпатія; 

витриманість; здатність справитися з стресом, травмою, втратою; стійкість, 

які відіграють важливу роль у смисложиттєвій сфері особистості. 

Важливим є те, що програма розрахована на тривалу (багаторічну) 

роботу з дітьми 6-16 років, охоплює вік, коли активно формуються уявлення 

про життя, про себе та життєві навики, а також відповідну роботу та 

підготовку педагогів і батьків та дітей (Teenage Health, 1991). Серед 

запропонованих форм і методів роботи переважають брейнсторми, рольові 

ігри, рефлексія, активна діяльність, що забезпечило її ефективність і 

визнання у всьому світі. 

Запропонована UNICEF теорія позитивного розвитку молоді на основі 
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впевненості, відчуття власної необхідності і значущості, емпатії, відкритості 

є важливою в осягненні смисложимттєвих цінностей підростаючою 

особистістю. 

Положення Декларації і Плану дій: «Світ, сприятливий для дітей» 

прийнятої резолюцією S-27/2 спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН 

у 2002 р. утверджують необхідність створення світу, придатного для життя 

дітей, з урахуванням інтересів дітей, можливості дітям самостійно приймати 

рішення, що стосуються їхнього життя і майбутнього, забезпечення права 

соціальної справедливості і права на розвиток. Виходячи з того, що дитина є 

найвищою цінністю, забезпечення її прав можливе за умови опори на її сили і 

життєздатність. У розділі «Партнерство та участь» наголошується на свободі 

дітей, а особливо на правах підлітків, свободу думки, прийняття рішень, 

вибору кола спілкування та самостійного вирішення життєвих задач. 

«Необхідно заохочувати енергію і творчість дітей і молоді, з тим щоб вони 

могли брати активну участь у формуванні свого середовища, свого 

суспільства, світу, який вони успадкують» (Декларация и план, 2002). Це 

обумовлює необхідність створення і впровадження програм, спрямованих на 

конструктивну участь дітей у процесах прийняття рішень на різних рівнях 

їхньої життєдіяльності, осмислення власного життя та вибору відповідних 

цінностей. Важлива роль відводиться відповідальності усіх, хто працює з 

дітьми. 

Основний акцент робиться на критичному мисленні, узгодженості 

своїх здібностей, задатків і потреб, здатності протистояти тиску, долати 

труднощі та залишатися собою за будь-яких обставин. 

Увага до особистості дитини, допомога їй у розумінні себе, розширення 

поля життєвих смислів, власного призначення, вибору смисложиттєвих 

цінностей має бути в центрі уваги української педагогіки і сучасного 

виховання. Запит на виховання смисложиттєвих цінностей існує в усі часи і 

особливо загострюється у період суспільних криз, коли зростаюча 

особистість відчуває тривогу за власну самореалізацію, цінність власного 
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життя, бажання залишити свій слід на землі. Однак, попри нагальну потребу 

в Україні мало уваги приділяється формуванню у дітей уявлень про смисл 

життя, життєві цілі та перспективи, полишаючи дітей сам на сам розібратися 

з такими серйозними проблемами. В той же час, досвід США свідчить про 

надзвичайно серйозне ставлення до зазначеної проблеми з боку держави і 

громадських організацій, які створюють усі умови для дітей, щоб допомогти 

зрозуміти смисл життя через участь у різних проектах, спрямованих на 

формування у дітей необхідних життєвих компетенцій і навичок осмислення 

власного життя, позитивної мотивації до самоздійснення, розуміння своїх 

моральних потреб та вибору засобів для реалізації життєвої програми. 

За концептуальним положенням Програми «Life promotion» або 

просування життя «Together to live», популярної в Канаді та в Австралії, за 

якою кожна молода особистість має знайти свій шлях до осмисленого життя. 

Це дає підстави розглядати кожну особистість як неповторну, з унікальними 

можливостями, здібностями та потенціалом, зі своїми уявленнями щодо 

власного призначення, місця у соціумі, шляхів самореалізації, попри 

труднощі і випробування, які доведеться долати. 

Програма спрямована як на зниження рівня суїцидів, так на 

формування смислу життя, мети, надії на краще, усвідомлення своєї 

причетності і значущості у житті (Tighe, J. & McKay, K., 2012; Australian 

Government, 2010; Health Canada, 2015; Fromboise, T. & Lewis, H., 2008; 

National Aboriginal, 2015). 

Зокрема, у програмі акцентується увага на смисложиттєвих цінностях, 

які обирає сучасна молодь, прагнення відчувати свою потрібність, віднайти 

своє місце у житті, визначити мету життя, що допомагає боротися з різними 

ризиками, труднощами, проблемами, які стоять перед молодими людьми та 

гартує їх. 

У липні 1992 року Інститутом етики Джозефсона (штат Колорадо) на 

Самміті була прийнята Аспенська декларація (The Aspen Declaration on 

Character Education, 1992), де було визначено пріоритетні етичні цінності, які 
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лягли в основу програм навчання і виховання зростаючої особистості «The 

Six Pillars of Character» («Шість стовпів характеру») і «Pursuing Victory With 

Honor» («Досягнення перемоги з честью») (1996 р.). Серед найважливіших 

цінностей були визначені такі: надійність ( чесність, цілісність, дотримання 

слова, лояльність), повага (доброчесність, ввічливість, порядність, гідність та 

автономія, толерантність та прийняття), відповідальність (підзвітність, 

прагнення до досконалості, самообмеження), справедливість (активність, 

неупередженість, зростання), турбота (cпівчутливість, доброзичливість, 

щедрість, подільчивість), громадянськість (повага до закону, внесок у 

загальну справу, спільне благо, захист довкілля, верховенство права). 

Умовами, що забезпечують ефективність програм є: серйозні рішення; 

визнання важливих рішень; добрі рішення – етичні і ефективні; дисципліна; 

зацікавленість. 

Для практичного вирішення смисложиттєвих питань доцільними 

вважаються запропоновані розробниками зазначених програм сім кроків для 

кращих рішень, де рекомендується: зупинитися і подумати; зрозуміти цілі; 

проаналізувати факти; розробити варіанти; передбачити наслідки; здійснити 

вибір; провести моніторинг та побачити зміни. 

Нині процес виховання за розробленими програмами охоплює 8 млн. 

дітей та батьків у всьому світі, до якого могла б долучитися й Україна, що на 

разі входить до десятки країн з найвищим рівнем суїцидів серед підлітків. 

Така робота дала би змогу знизити психологічну напругу та рівень 

смисложиттєвої кризи серед учнів основної і старшої школи, які складають 

основну групу ризику. 

В 2014 р. у рамках зазначеної Декларації, М. Джозефсоном були 

розроблено «Model Standards for Academic, Social, Emotional and Character 

Development» («Типові стандарти для академічного, соціального, емоційного 

та особистісного розвитку»), де представлено дорожню карту для педагогів з 

комплексної моделі особистісного розвитку учнів (Josephson, M., 2014). 

Американською освітньою організацією, Школою етичної освіти 
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(The School of Ethical Education (SEE)) у штаті Коннектикут, було розроблено 

ряд програм для учнів і для педагогів, що ставили за мету розвиток 

смисложиттєвої сфери у підростаючого покоління. Однією з 

найпопулярніших програм, яка діє понад 17 років, є  Laws of Life essay 

program (Програма есе Законів Життя) для учнів 5–12-х классів. Участь в 

програмі передбачає написання есе про смисложиттєві цінності, принципи та 

ідеали, якими учні послуговуватимуться у дорослому житті. Серед цінностей 

найбільш значущими визначаються любов, відданість, наполегливість, 

чесність, гідність, мужність. Смисложиттєві цінності розглядаються у як 

пріоритетні у житті людини, тобто такими, що є важливішими за релігію, 

культуру, національні межі та відіграють життєстверджувальну роль. 

Зазначена програма не лише привертає увагу до важливих проблем юнаків і 

підлітків, а й мотивує усіх суб’єктів виховного процесу до розвитку власної 

смисложиттєвої сфери, чіткого визначення та усвідомлення значущості у 

особистому житті конкретних смисложиттєвих цінностей і можна було би 

запровадити і в Україні.  

Наступні програми «Ethics in actions award» (Етика в дії), «Youth Ethics 

in Service (YES)» (Молодіжна етика у сфері обслуговування) та «Reasoning 

with Ethics» (Роздуми з Етикою) (Connecticut’s Laws, 2016; SEE. The, 2017) 

утверджують етику і мораль в особистому житті та навчальному закладі. 

Програми розроблені таким чином, що їх можна використовувати в 

навчальному процесі та в позаурочній діяльності (під час обговорення в 

класі, на уроках, при написанні есе, аналізі соціальних, етичних та 

здоров’язберігаючих проблем) з використанням різних інноваційних 

методик. Проекти, в яких беруть участь і діти, і вчителі, спрямовані на 

досягнення успіху, розвиток особистості та критичного мислення. У 

програмах акцент робиться на таких цінностях, як справедливість, гідність, 

відповідальність, турбота, чесність, ввічливість, громадянськість та 

«Золотому правилі етики». 

Зокрема, у програмі «Reasoning with Ethics» методика роботи з дітьми 
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включає наступні положення: 

1. визнання етичної проблеми; 

2. яким чином використовувати етичні цінності, і що має робити 

моральна особистість; 

3. вияв та протидія раціоналізації з метою забезпечення моральної 

поведінки; 

4. формування навичок моральної ефективності, необхідних для 

забезпечення моральної поведінки. 

Свою ефективність на практиці підтвердила американська програма 

«Life Planning Education», яка набула поширення як в США так і Європі, 

зокрема Португалії («Adolescência Administrando o Futuro»), Іспанії («Cómo 

Planear Mi Vida») та Польші («Edukacja Bez Tabu»). Програму адресовано 

молоді, де увага відводиться проблемам здоров’я, сексуальності. Однак, на 

рівні з цими проблемами піднімається питання формування життєвої 

компетенції, вироблення власних смисложиттєвих цінностей, ставлення до 

себе, планування свого життя і майбутнього. Правильно розставлені акценти 

дозволяють юнакам і юнкам замислитися над такими важливими питаннями 

як: «Хто я і що я можу зробити?», «Які мої цінності?», «Які мої цілі?», «Як я 

можу приймати правильні рішення?» і сформувати уявлення про 

самоцінність людської особистості, її свободи, права, обов’язки, глибинний 

смисл цінностей, взаємозв’язок між смисложиттєвими цінностями та 

поведінкою, прийняття цінностей інших людей, життєву мету і цілі 

(короткотермінові та довгосрокові), процес їх постановки та досягнення, 

взаємозв’язок життєвих планів з моральними рішеннями та моральним 

вибором, про наслідки різних рішень, що є важливим у вихованні 

смисложиттєвих цінностей у особистості, що зростає. (Hunter-Geboy, C., 

1995). Зазначена програма добре відома в Україні вузькому колу фахівців, 

однак, наразі здебільшого впроваджуються у педагогічну практику лише ті 

положення, які стосуються майбутньої професійної діяльності, тоді як 

смисложиттєвий аспект переважно залишається поза увагою. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.advocatesforyouth.org/publications/publications-a-z/393-como-planear-mi-vida-un-programa-para-el-desarrollo-de-la-juventud-latinoamericana&usg=ALkJrhiB7vmB71ZgqrPfijLQ3LysC55GhQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.advocatesforyouth.org/publications/publications-a-z/393-como-planear-mi-vida-un-programa-para-el-desarrollo-de-la-juventud-latinoamericana&usg=ALkJrhiB7vmB71ZgqrPfijLQ3LysC55GhQ
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Визнаними в Америці і Канаді за останні десятиліття є холістичні 

програми (Holistic education), спрямовані на формування цілісної особистості, 

її самоактуалізації, визначення смислу життя через ставлення до інших 

людей, суспільства, природи. В основі таких програм лежать ідеї 

Д. Грінберга, А. Маслоу, М. Монтесорі, Р. Стейнера. Публічне обговорення 

концептуальних положень холістичних програм здійснювалося у різні роки 

на шпальтах американського журналу «Encounter. Education for Meaning and 

Social Justine» Р. Мартіном (Martin, R., 2002) та Р. Міллером (Miller, J., 1996), 

які дійшли згоди, що таке виховання має характеризувати увага до вибору 

життєвих цінностей, мети, методів навчання та виховання. 

Перевагою зазначених програм є бажання охопити, розширити та 

інтегрувати різні смислові рівні особистості з опорою на її життєвий досвід. 

Сформульовані Р. Мартіном та С. Форбсом (Forbes, S. & Martin, R., 2004) ідеї 

граничності, на наш погляд, могли би бути використаними в українській 

педагогіці як такі, що спонукають особистість до:  

- вироблення смисложиттєвих цінностей у непростих життєвих 

ситуаціях, долаючи труднощі і проблеми;  

- самоактуалізації, коли людина прагне досягти у житті всього, що 

тільки можливо; 

- невизначеності як відсутності межі у своєму саморозвитку та 

самоудосконаленні, руху до вищих цінностей. 

У зазначених програмах виховання смисложиттєвих цінностей 

здійснюється на основі позитивного самоставлення, самовладання, 

самопізнання, визначення свого життєвого шляху, соціальної адаптації, 

розвитку моральних цінностей таких як гідність, свобода. 

Високої оцінки заслуговує інтегративний підхід, запропонований 

розробником холістичної канадської програми Дж. Міллером (Miller, J., 

1996), що ставить за мету об’єднання наукових і духовних зусиль, задля 

вироблення у дітей життєвих перспектив на основі гуманістичних цінностей 

з використанням зв’язків:  
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- інтелектуального та інтуїтивного осягнення світу;  

- людини і соціуму; 

- свідомості і самосвідомості. 

Важливою особливістю програм є те, що вони охоплюють не лише 

дітей, а й дорослих. Такі програми дозволяють формувати відповідальну 

поведінку та необхідні навички взаємодії з дітьми. Однією з таких програм є 

«Education in Adult Basic Training Programs» («Навчання дорослих за базовою 

тренінговою програмою»), розробленою американськими ученими Д. Біллі, 

К. Келлі, Л. Мендел, Л. Невелл, Л. Флінт, Е. Степлетон, яка знайшла широку 

підтримку та упровадження у Державному університеті Нью-Йорка, 

Массачусетському університеті, Університеті Тафтса, Американському 

національному Червоному Хресті. Вказана програма була розроблена для 

людей з ризикованою поведінкою, де особлива увага зверталася на 

мотивацію, поведінку у надзвичайних ситуаціях. Важливим завданням 

програми полягало у тому, щоб змінити стиль життя, навчити правильно 

ставити перед собою мету та досягти успіху. Особливістю Програми є опора 

на життєвий досвід у підготовці особистості до вирішення життєвих проблем 

через самовизначення і прагнення особистості самій щось змінити у своєму 

житті та подолання таких бар’єрів як страх, тривожність, почуття вини тощо. 

Програму вирізняє її практична спрямованість на спасіння життя і допомогу 

у екстремальних ситуаціях. Цілий ряд її положень, на наш погляд, є 

важливими у вихованні смисложиттєвих цінностей, таких як: усвідомлення 

цінності власного і чужого життя, уміння орієнтуватися у різних життєвих 

ситуаціях і не залишатися осторонь чужих проблем. (Flint, L., Billi, J., 

Kelly, K., Mandel, L., Newell, L., & Stapleton, E., 1993). 

В Ізраілі визнання здобула американська програма «Laws of Life 

program» (Програма «Закони життя») та її адаптована версія «Mean of life» 

(Kasler, J. White, G., Elias, M., 2013), яка упроваджувалася в 2009–2010-х 

роках на базі 10 шкіл у різних регіонах та охоплювала 652 учня середньої і 

старшої школи, з яких 256 єврейських дітей (165 дівчат, 91 хлопець) та 396 
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арабських дітей (241 дівчина та 155 хлопців) та отримала схвалення 

педагогічної громадськості. 

Програма ставила за мету допомогти кожній дитині віднайти смисл 

життя на основі індивідуального підходу. Критеріями було визначено: смисл 

життя, надія, самооцінка, моральні якості, ціннісні здобутки та шкільний 

клімат. Виховання смисложиттєвих цінностей за програмою є необхідною 

умовою, що дає можливіть осягнути своє призначення у світі і смисл життя. 

Здобуті результати підтвердили свою ефективність та необхідність такого 

виховання у сучасних умовах. 

У Німеччині виховання смисложиттєвих цінностей знайшло підтримку 

у програмі політичної освіти молоді GEMINI (Gemeinsame Initiative der 

bundeszentralen Träger politischer Jugendbildung) та bap (Bundesausschuss 

Politische Bildung), підтвердженої Доповіддю про становище молоді у 

Німеччині (за цитуванням Deutscher Bundestag, 2017) та експертною оцінкою 

групи учених Інституту німецької молоді під керівництвом Т. Раушенбаха 

для Федерального уряду та Федерального міністерства у справах сім’ї, людей 

похилого віку, жінок, молоді (Waldmann, K., 2017). У якості звіту Комісія 

представила концепцію молоді, де підлітки і молодь розглядаються як 

суб’єкти власного життя (Deutscher Bundestag, 2017, р. 4). Даючи глибоку 

характеристику підлітковому і юнацькому віку, Комісія наголошує на 

необхідності інтеграції дітей у доросле життя через створення умов для 

розвитку та саморозвитку з метою їх самореалізації. Аналіз труднощів життя 

та вразливості цієї вікової категорії дітей, які входять до різних груп ризику 

та можуть бути потенційними жертвами, а також є суб’єктами соціальних 

протестів, девіацій, став підставою для втілення нереалізованого до кінця 

потенціалу програми, де наголошувалося на важливості формування цілісної 

особистості з відповідною Я-концепцією, здатності до критичного мислення, 

визначення та диференціації життєвих цілей, отримання позитивного досвіду 

самоствердження в органах самоврядування, а також спонукати до 

вироблення певного плану життя. Хоча програма передбачає розвиток 
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політичного мислення і громадських якостей особистості, в ній важливе 

місце посідає орієнтація на цінності свободи, справедливості, які є основою 

смисложиттєвої сфери дітей підліткового і раннього юнацького віку. 

Заслуговує на увагу румунський проект «Сучасна молодь та сенс 

життя» реалізований за участі Західного університету «Васіле Голдіш» 

(Western University «Vasile Goldiş») та національного коледжу «Мойсе 

Нікоарє» (National College «Moise Nicoară») м. Арад (14.11.2011 -18.12.2011 

рр.), що включав п’ять семінарів, де піднімались проблеми смислу життя і 

«екзистенціонального вакууму», смислу страждання, пошуку особистісного і 

універсального смислу. Проект був зорієнтований на підтримку молоді у 

пошуках смислу життя, враховував усі позитивні і негативні явища і прояви 

цього процесу, поєднував моральні знання і досвід особистості з тим, щоб 

запобігти пасивності перед життям, нездатності долати труднощі, помислам 

та спробам самогубства. 

Діяльність організовувалася таким чином, щоб виявити цінності 

старшокласників та студентів; визначити сутність різноманітної діяльності; 

формулювати власні смисли; далекі і близькі цілі; смисли неприємних чи 

травмуючих подій; встановлювати зв’язки між цими різними смислами. 

Участь у проекті показала розуміння учнями значущості смислу життя 

та його зв’язку з повсякденною діяльністю; усвідомлення небезпеки у 

відсутності смисложиттєвих цінностей у сучасному суспільстві; прагнення 

молоді віднайти смисл життя та виробити власні смисложиттєві цінності 

(Mystea, A., 2012). 

Однією з найвідоміших в Індії є «Science of Living Program» (Програма 

науки життя) Дж. Віг’яна – некомерційна навчальна програма, в якій 

виховання смисложиттєвих цінностей поєднується з концепцією 

Двададжанга йоги й включає різні види інтелектуальної, виховної та фізичної 

діяльності (Lal, M. K. & Surana, S. K., 2005). Програма мала 10-річну 

апробацію, отримала підтримку National Institute of Open Schooling (NIOS) 

(NIOS, 2006), National Policy on Education, Human Resource Development 
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(MHRD) та була впроваджена у навчально-виховний процес загальноосвітніх 

закладів штатів Раджастхан, Хар’яна, Делі, Біхар. Більше 10 тисяч педагогів 

пройшли навчання за цією програмою у National Council for Education 

Research and Training (NCERT) та таборах в Адх’ятамі, Саухані, Кендра, 

Мехраулі та Джабуа. 

Програма довела свою ефективність в умовах Індії і підтвердила 

необхідність роботи з дітьми кожної вікової категорії. Завданням Програми 

було змінити характер і звички дітей, крок за кроком, від звуку (слова) до 

усвідомлення цінностей, які визначають спрямованість життя і поведінки. На 

думку автора Програми, етичні ідеї, залучення дітей та молоді до моральних 

цінностей через розширення моральної самосвідомості за аналізом 

А. Махарап’ю (Mahaprajana, A., 1994) і А. Тулсі (Tulsi, A., 2012) можливі за 

умови внутрішнього прагнення особистості. Жодна людина не може 

добитися успіху у житті та досягти життєвої мети без рішучості і без волі. 

Сила волі допомагає позбутися небажаних якостей і скеровує людину до 

моральних цінностей. 

На пострадянському просторі на увагу заслуговує Програма російської 

дослідниці А. Шемшуріної «Етична граматика» (Шемшурина, А., 1994), 

розрахована на школярів різних вікових категорій. Однак, найбільш 

ефективною визнана програма для молодших школярів, що пояснюється 

високим рівнем апробації, добрим знанням вікових особливостей дітей 

молодшого шкільного віку. Хоча автор у тій частині програми, що 

адресована підліткам і старшокласникам лише побіжно торкається 

смисложиттєвих цінностей та висвітлює лише їх окремі аспекти, не 

заглиблюючись у проблеми сучасних підлітків та юнаків. Проте, основний 

акцент у програмі робиться на розширенні і поглибленні моральних уявлень 

школярів, орієнтації їх у своїй діяльності на вищі цінності через естетику і 

долучення дітей до прекрасного. На наш погляд, перевагами зазначеної 

програми є опора на діалогічну взаємодію та активність усіх учасників 

виховного процесу. Автор робить акцент на таких важливих цінностях як 
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правдивість, відповідальність, гідність, обов’язок, дружба, любов, які 

характеризують саме смисложиттєву сферу особистості та потребують 

закріплення відповідних умінь і навичок. 

Основні положення програми А. Шемшуріної було використано і при 

створенні авторської програми Т. Богданової «Воспитание самоценной 

личности», що складається із семи блоків: «Пізнай себе», «Зроби себе сам», 

«Навчи себе та інших», «Умій спілкуватися конструктивно», «Найди себе», 

«Вчися володіти собою», «Реалізуй себе», спрямованих на самопізнання, 

самовиховання, самонавчання, самоствердження, самовизначення, 

саморегуляцію та самоактуалізацію лише старших підлітків (Богданова, Т., 

2010).  

Так само як і програма А. Шемшуріної, програма Т. Богданової не 

розв’язує наболілих проблем, а лише окреслює їх, виділяє з-поміж інших, як 

такі, що потребують уваги педагогів, психологів, батьків, звертаючи увагу на 

низьку самооцінку, пасивність, несформованість мотивації, інфантильність, 

агресивність, відторгнутість, підліткову кризу, девіантну і делінквентну 

поведінку підлітків, суїциди, насилля, що можуть спричинити деформацію 

смисложиттєвої сфери особистості. 

Попри декларацію окремих аспектів смисложиттєвих цінностей та 

прагнення домогти особистості у її саморозвитку та самовизначенні, автор 

зосереджує основну увагу на житті у колективі, громадській думці, участі 

дітей у різноманітних заходах, конкурсах, гуртках, успішності, регламентації 

життя школярів, що свідчить про пріоритет директивного стилю виховання 

на практиці. 

Більш ґрунтовними є Концепція формування образу життя гідної 

людини (Щуркова, Н., 1997) і Програма виховання Н. Щуркової 

(Щуркова, Н. , 2010), які всебічно розкривають буття людини у світі та 

виховують вищі моральні цінності. Вони, так само, як і попередні програми 

опираються на життєвий досвід особистості у формуванні світобачення, 

сприйняття світу, уміння узагальнювати, вибудовувати ієрархію різних явищ 
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життя. Головними завданнями є: розвиток зростаючої особистості, навички  

життя у суспільстві і вміння будувати власне життя, гідне Людини, що 

виявляються у здатності реалізувати свої сутнісні сили, а також себе як 

Людини. 

Позитивним є те, що Н. Щуркова намагається знайти такі форми 

роботи з дітьми, які б активізували ціннісне осмислення дитиною життя, 

спрямовували на пошук смислу життя та власного призначення. 

За Програмою виховання школяра (Щуркова, Н., 2010) у 1–4-х класах 

формується уявлення про правила життя; у 5–6-х кл. – уявлення про людину 

як найвищу цінність; у 7–8-х кл. – суспільство та взаємодію з іншими 

людьми; у 9–10-х кл. – про життя; в 11-х кл. – про власне Я. 

У змісті програми містяться такі важливі блоки як «Щастя життя і 

смисл життя», «Життя і смерть людини як ціннісна альтернатива», «Гідність 

як ядро духовного світу індивідуальності», «Індивідуальність як творець 

унікального життєвого шляху», «Світогляд людини». «Моє «Я» як система», 

що свідчить про добре розуміння автором значущості осмислення власного 

життя та розуміння смислу життя, виховання найважливіших 

смисложиттєвих цінностей (любові, гідності) у школярів. Однак, авторка 

змушена піднімати й питання смерті, осмислення проблеми війни і військової 

служби у державі, яка веде досить агресивну політику щодо інших країн і 

потребує виправдання загибелі людей. 

В Україні смисложиттєва сфера була предметом уваги, у першу чергу, 

соціально спрямованих програм. Першою спробою у цьому плані можна 

назвати програму авторського колективу М. Босенко, І. Звєрєвої, 

О. Безпалько та ін. «Культура життєвого самовизначення» для учнів 5–9-х 

класів, яка була впроваджена за підтримки Представництва Дитячого Фонду 

(ЮНІСЕФ) в Україні. Зміст програми включав три блоки «Ставлення до 

себе», «Ставлення до інших», «Ставлення до діяльності», що давало змогу 

формувати у школярів навички самопізнання, самоаналізу та саморегуляції в 

інтерактивній діяльності та «враховувати це в різних життєвих ситуаціях, 
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сприяти розвитку індивідуальності підлітків, формувати у них навички 

адекватного самовираження» (Безпалько, О., Босенко, М., Вайнола, Р. & 

Гарматій, А., Ред. Звєрєвої, І., 2003, c. 10). 

Хоча автори розглядають цінності і цілі, не конкретизуючи їх, як 

позитивне, у програмі є звернення до життєвого досвіду дитини, вироблення 

спільних рішень, залучення усіх суб’єктів виховного процесу. 

Запропонований алгоритм діяльності педагога підкреслював практичну 

спрямованість програми та її апробацію у виховній діяльності закладів 

загальної середньої освіти. 

Основні ідеї, принципи побудови та структурування виховного 

матеріалу «Культури життєвого самовизначення» було використано і у 

Програмі виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми «Особиста 

гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» розробленої колективом 

авторів за редакцією І. Звєрєвої та Ж. Петрочко (Звєрєва, І. & Петрочко , Ж., 

2012a), яка охоплювала дітей старшого підліткового віку та старшокласників. 

Сама програма побудована за концентричним принципом та включає блоки 

«Ставлення до себе», «Ставлення до інших», «Ставлення до діяльності», 

«Ставлення до навколишнього світу». Програма носила соціальний характер 

і відрізнялася тим, що в ній зверталася увага на такі смисложиттєві цінності 

як гідність, любов, дружба, свобода, а також ті негативні явища, які, на жаль, 

мають місце у житті і здатні зламати долю людини, позбавити її сенсу, мети 

чи навіть майбутнього (торгівля людьми, експлуатація дитячої праці, 

гендерна нерівність, сексуальна експлуатація, життя і праця на вулиці, робота 

у галузі організації дозвілля, будівництво, злочинність, наркобізнес, 

бездоглядність, бідність).  

Серед реакцій на різного роду негативні чинники, автори 

виокремлюють емоційні (відчай, тривога, почуття ізольованості, провини); 

когнітивні (труднощі з осмисленням ситуації та прийняття рішення); фізичні 

(самопочуття, стан здоров’я); поведінкові (відхилення та девіації) (Звєрєва, І. 

& Петрочко, Ж. 2012b, с. 102), що дає можливість педагогам обирати 
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доцільні методи виховного впливу. 

Стрижневими засадами Програми «Будуємо майбутнє разом» за 

редакцією Т. Журавель, М. Снітко, підтриманою Дитячим фондом ООН 

(UNICEF) в Україні, є прийняття прав і свобод людини, її цінностей; 

усвідомлення своїх потреб, сильних сторін, ресурсів, моральних якостей, 

розвиток внутрішнього світу як умови планування і реалізації життєвих 

цілей; формування досвіду через вибір рішень та шляхів реалізації (Зуб, Л., 

Лях, Т., & Мельник, Л., 2016, c. 4), покликаних вирішити проблеми 

підліткового віку, запобігти правопорушенням і конфліктам серед підлітків у 

навчальних, соціальних, пеніцитарних закладах та громадських організаціях. 

Два модулі Програми з чотирьох присвячено побудові життєвої 

перспективи і активної життєвої позиції, що вказує на розуміння 

необхідності орієнтувати дітей на смисложиттєві цінності. Серед орієнтирів, 

які автори пропонують дітям можна виділити: цілі, цінності засоби, які є 

важливими для зростаючої особистості. Серед механізмів автори зупиняють 

увагу на самопізнанні та формуванні позитивного ставлення до себе, 

самомотивації. Хоча проблема смислу життя та конкретних смисложиттєвих 

цінностей не піднімається, однак робиться акцент на розвитку необхідних 

життєвих навичок, умінні робити вибір, обирати цілі, долати труднощі та ін. 

Необхідність реформування освіти і виховання обґрунтовується у 

Концепції нової української школи, де основними бачаться: педагогіка 

партнерства, готовність до інновацій, автономія школи і вчителя, нові 

стандарти та результати освіти. 

Розуміння того, що українська школа на сьогодні не готує дитину до 

успішної самореалізації, оскільки діти не вміють застосовувати отримані 

знання у реальних життєвих ситуаціях, ілюструє водночас і недостатній 

розвиток смисложиттєвої сфери дитини, оскільки її невизначеність і 

неусвідомлення себе суб’єктом власного життя також є завадою на шляху 

успішного навчання та самореалізації у житті. 

Ми поділяємо думку авторів Концепції про те, що «кожна дитина – 
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неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та 

можливостями» (Гриневич, Л., Елькін, О., Калашнікова, С., Коберник, І., 

Ковтунець, В., Макаренко, О. & Шиян, Р., 2016, с. 14), якій школа повинна 

допомогти розкрити повною мірою свої здібності, створити умови для 

реалізації потенцій та допомогти зрозуміти себе, світ та своє призначення. 

Виникає необхідність такого виховання дитини, яке би розкривало її 

сутність та формувало уявлення про життя, життєві плани та програму й 

опиралося на морально етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, 

повага до життя, повага до себе та до інших людей) та соціально-політичні 

(свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і 

культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, 

солідарність, відповідальність) цінності, що також включають і 

смисложиттєві цінності, які не виділяються окремим блоком. 

Таким чином, аналіз концепцій і програм показав, що на сьогодні в 

Україні не має спеціальних програм присвячених розвитку смисложиттєвої 

сфери особистості та вихованню у неї смисложиттєвих цінностей. Однак, 

актуальність зазначеного питання та необхідність виховання смисложиттєвих 

цінностей обумовили пошук і вирішення зазначеної проблеми у 

здоров’язберігаючих, холістичних, моральних, соціологічних програмах, а 

також в програмах професійного самовизначення та політичної освіти, що 

доводить їх інтегративний характер та значущість у всіх сферах 

життєдіяльності людини. Досвід західних і східних країн з впровадження 

навчальних і виховних програм дозволяє формувати не лише знання і 

уявлення у школярів основної і старшої школи про смисл життя і 

смисложиттєві цінності, а й необхідні компетентності, уміння і навички, які 

стануть у нагоді у дорослому житті. Зазначені програми є перспективними в 

Україні за умови їх модифікації та адаптації до українських реалій. 
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Висновки до розділу 2 

 

У розділі розкрито теоретичні основи виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи. 

У педагогічній науці процес виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи ґрунтується на положеннях 

гуманістичної моралі та формування моральної самосвідомості, що 

протистоять положенням  авторитарної, директивної педагогіки. 

Встановлено, що за роки незалежності України серед педагогічних 

досліджень зросла частка робіт присвячених смисложиттєвій сфері 

зростаючої особистості. Разом з тим відмічається недостатній рівень 

дослідження проблеми виховання смисложиттєвих цінностей, які переважно 

зосереджуються на дослідженні окремих аспектів чи вікових груп дітей. 

Психологічний ракурс аналізу пов’язано в першу чергу з 

гуманістичним осмисленням зовнішніх і внутрішніх чинників, які мають 

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 і 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. 

Досліджено вітчизняний і зарубіжний досвід з виховання 

смисложиттєвих цінностей зростаючої особистості на основі теорії 

позитивного розвитку молоді, обґрунтованих положеннями міжнародних 

документів (Декларація ООН «Світ, сприятливий для дітей», Аспенська 

Декларація) та проектів (UNICEF Evalution Office), а також холістичних 

(Education in Adult Basic Training Programs), моральних (Six Pillars of 

Character, Pursing Victory With Honor, Laws of Life essay, Ethic in actions 

award, Youth Ethics in Service (YES), Reasoning with Ethics, Laws of Life 
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programs, Science of Living Program, Воспитание самоценной личности, 

Концепция формирования образа жизни достойного человека, Программа 

воспитания школьника), соціологічних (Life promotion, Together to live, 

Культура життєвого самовизначення, «Особиста гідність.Безпека життя. 

Громадянська позиція», «Будуємо майбутнє разом»), політичних (GEMINI), 

здоров’язберігаючих (Life Planing Education, Сучасна молодь та сенс життя) 

концепцій, програм, на основі яких визначено перспективні ідеї для їх 

використання у вихованні смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старщої школи з урахуванням реалій життя в Україні. 

Основні наукові результати розділу опубліковано у працях автора 

(Журба, К, 2011; Журба, К.,2014f; Журба, К.,2015a; Журба, К.,2015e, 

Журба, К. 2016a; Журба, К. 2016c; Журба, К. 2017h; Журба, К. 2018e; 

Zhurba, K, 2016b). 
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РОЗДІЛ 3 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПІДГРУНТЯ ВИХОВАННЯ БАЗОВИХ 

СМИСЛОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ І 

СТАРШОЇ ШКОЛИ 

 

3.1. Концепція виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи 

 

Актуальність Концепції виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи зумовлена необхідністю урахування 

сучасних реалій і викликів з визначенням механізмів, функцій, вікових 

особливостей та основних типів дітей за їхнім ставленням до 

смисложиттєвих цінностей. 

Виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої 

школи є одним з пріоритетних напрямків виховання, про що свідчать 

положення зафіксовані в державних документах: Конституції України, 

законах «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки (2012 р.), Концепції 

гуманістичного виховання, Концепції виховання культури гідності, 

Концепції виховання моральної самосвідомості, Концепції нової української 

школи. 

Враховуючи недопрацювання попередньої практики виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи, основна 

увага має бути спрямована на підвищення наукового рівня теорії, методології 

та особистісно зорієнтованої технології виховання школярів, створення 

відповідного виховного середовища, побудову нових стратегій даного 

напряму виховної діяльності у сучасних умовах. 

Концепція виховання смисложиттєвих цінностей визначає сутність і 
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специфіку виховного процесу й презентує шляхи та способи розв’язання 

проблеми на методологічному, теоретичному, практичному концептах та 

умовах. 

Концепція дослідження обґрунтовується через методологічний, 

теоретичний і практичний концепт. 

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. Зазначені методологічні підходи розкрито у 

Розділі 1, параграфі 1.2. 

Застосування зазначених педагогічних підходів надає можливість 

представити виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи як систему науково обґрунтованих педагогічних дій та 

заходів у виховному процесі середньої і старшої ланки 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, визначаються психологічні механізми 

(самопізнання, самооцінка, рефлексія, 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 розробку структурно-функціональної 

моделі та експериментальну апробацію педагогічних умов виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 
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Функціонування педагогічної системи здійснюється відповідно до її 

змістового та методичного забезпечення. Поетапно втілюється у практику 

шляхом розроблення та впровадження особистісно орієнтованої технології, 

відповідного змісту, інтерактивних форм і методів роботи з молодшими і 

старшими підлітками, старшокласниками, змістово-методичного 

забезпечення підготовки вчителів, класних керівників та батьків. 

Застосування зазначених концептів дає можливість представити 

виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи 

як систему науково обгрунтованих педагогічних дій, виховних заходів, 

побудовану з урахуванням індивідуальної та вікової специфіки у виховній 

діяльності загальноосвітньої школи, визначених та експериментально 

перевірених педагогічних умов. 

У кожному віці існують свої особливості виховання смисложиттєвих 

цінностей, обумовлені потребами і суперечностями та змінами у розумінні 

дитиною себе, свого призначення, найважливіших життєвих цілей. 

Найбільш гостро питання пошуку смисложиттєвих цінностей постає у 

підлітковому і ранньому юнацькому віці, коли діти намагаються віднайти 

відповідь на запитання, заради чого вони живуть, у чому їхнє призначення і 

покликання. Нерозуміння смислу життя, відсутність смисложиттєвих 

цінностей є причиною життєвої кризи, розгубленості, що негативно 

позначається на самосприйнятті та самоставленні особистості, здійсненні 

життєвого вибору, здатності вирішувати задачі, які ставить перед нею життя. 

Але саме переживання смисложиттєвої кризи, спонукає підлітків і 

старшокласників, визначити нові перспективи, виробити нові моральні 

якості, наповнити власне життя новим змістом. Криза вимагає знаходження 

смислу, чітких відповідей на запитання, вибір конструктивної стратегії 

вирішення смисложиттєвих проблем. 

Втім, серед науковців не має єдиного розуміння щодо меж підліткового 

віку. 

Розуміння значення вікових періодів у становленні дитячої особистості, 
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дозволило Л. Виготському розглядати їх як цілісні динамічні утворення зі 

структурою, що визначає роль і питому вагу кожної з основних і часткових 

ліній розвитку. У кожному з вікових утворень розвитку особистість 

змінюється як ціле у своїй внутрішній будові відповідно до законів змін 

цього цілого (Виготський, Л., 1984а, с. 244). 

На виборі смисложиттєвих цінностей підлітків негативно позначаються 

за Л. Виготським як криза незалежності, де пріоритетним є самовизначення 

«Я вже не дитина», з проявими впертості, негативізму, зменшення ролі 

дорослих, протестів-бунтів, ревнощів, так і криза залежності з 

самовизначенням «Я дитина і хочу нею залишитися», з надмірним послухом, 

залежністю від думки старших, втратою колишніх інтересів. 

Так, Е. Еріксон повʼязує підлітковий вік зі статевим дозріванням і 

вважає, що він триває від 11 до 20 років та звертає увагу на конфлікт 

формування особистості у цей період, так звані точки напруги. 

Схожих переконань дотримується і О. Ємельянова, яка пояснює 

виникнення таких точок напруги чи ризику нереалізованістю потреб дітей 

цієї вікової категорії і їхнім прагненням задовольнити власну допитливість, 

пережити «драйв», отримати задоволення, бажання належати до соціальної 

групи чи неформального обʼєднання, позбутися нудьги, як свідчення 

відсутності смислу життя, відстоювання свободи у протидії батькам, знизити 

тривожність через розрив «Я-реального» і «Я-ідеального», боротися за 

справедливість через прояви максималізму тощо (Емельянова, Е., 2008, с.71). 

Натомість, для Д. Фельдштейна підлітковий вік характеризується 

самовизначенням особистості та навчанням, де особистість проживає 

декілька стадій: локально-примхливу (10-11 років); право-значущу (12-13 

років); стверджувально-діяльнісну (14-15 років) (Фельдштейн, Д., 1997, 

с. 131–138). Окрім цього, учений виокремлює також старший шкільний вік 

(15-17 років) та другий період (17-21 рік). 

У своїх дослідженнях І. Малкіна-Пих обгрунтовує пубертантний 

(підлітковий) – 11-12; 13-15 років та ювенільний (юнацький) – 16-20 років. З 
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точки зору ученої, характеристикою підліткового віку є криза з проявами 

негативізму, інтелектуалізації, схильності до аналізу й самоаналізу, депресії, 

сприйняття власного фізичного образу, кризи ідентичності, суїцидальної 

поведінки (Малкина-Пых, И., 2004, с.356), що, на наш погляд, є важливими 

чинниками підліткового віку, які слід враховувати у вихованні 

смисложиттєвих цінностей. 

Крім основних підперіодів підліткового віку, О. Бедлінський звертає 

увагу і на перехідні вікові періоди: між молодшим школярем і молодшим 

підлітком (випробування довільної поведінки у стосунках з іншими); між 

молодшим і старшим підлітком (усвідомлення дорослості через  прагнення 

реалізувати себе у різних видах діяльності); між старшим підлітковим 

періодом і ранньою юністю (інтеграція різних «Я» та формування світогляду) 

(Бедлінський, О., 2010, с. 52–59). Водночас учений, характеризуючи 

підлітковий вік, звертає увагу на збільшення його тривалості та розмитості 

меж, пояснючи це віртуалізацією і міфологізацією життя дорослих. Лише 

доцільна виховна діяльність «сприятиме накопиченню кількісного та 

якісного досвіду конструювання (розуміння вимог, проектування, 

підтвердження правильності задуму) соціальних відносин, ідеалу майбутньої 

дорослості, матеріального та духовного світу і світогляду» (Бедлінський, О., 

2011, с. 54). 

Життя для підлітків є об’єктом осмислення, де внутрішній світ є більш 

значимим, ніж реальне життя, що є причиною розбіжностей між 

самосприйняттям та їх сприйняттям оточуючими. 

Відрив від реального життя, схильність фантазувати поєднуються у 

підлітків з визначенням життєвих планів, перспектив, відображаючи їхнє 

уявлення про смисл життя, найважливіші смисложиттєві цінності, які часто 

не співвідносяться з можливостями і здібностями самого об’єкта. 

За І. Бехом та К. Чорною у підлітковому віці відбувається оволодіння 

власним внутрішнім світом й виникнення життєвого плану як певної системи 

пристосування до життя, вперше усвідомлюваних підлітками. «У цей період 
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створюються передумови становлення уявлень про сенс життя. Накопичення 

життєвого досвіду і розвиток процесів рефлексії сприяє формуванню у 

підлітків потреби у співвідношенні понять «минуле», «теперішнє», 

«майбутнє», у постановці і вирішенні задач на розмежування понять «життя» 

і «сенс життя», розуміння сенсу життя і усвідомлення свого життя» (Бех, І., & 

Чорна, К., 2008, c. 26). 

І. Бех звертає увагу на те, що саме в підлітковому віці дружба є 

найважливішою смисложиттєвою цінністю. Вибір друзів здійснюється за 

схожістю поглядів у діяльності різних груп і може носити асоціальний 

характер, що потребує пильної уваги дорослих. Саме в цей період 

формуються психологічні засади справжньої дружби. «Ровесник починає 

цікавити вже не як хороший чи поганий співучасник конкретної справи, а сам 

собою – як самоцінність, як людина з певними душевними і внутрішніми 

якостями» (Бех, І., 2003a, с. 131). Підлітки добре усвідомлюють різницю між 

просто товаришем і другом, якому довіряють свої таємниці, діляться 

переживаннями. 

Ще однією смисложиттєвою цінністю для підлітків є любов, яка 

повністю концентрується в одній людині, яку підліток вважає 

найголовнішою у своєму житті.  

«Підлітки надзвичайно чутливі до несправедливості педагога, недовіри 

з його боку, бурхливо реагують на роздратованість і інші негативні прояви у 

стосунках» (Бех, І., 2003в, с. 135). 

Прагнучи до самостійності, підліток не завжди може визначити свої 

життєві пріоритети та життєві цілі, однак прагне випробувати себе у самих 

найнебезпечніших ситуаціях, не розуміючи їх можливих наслідків. Їхнє 

прагнення до смисложиттєвих цінностей може поєднуватися нерозбірливістю 

у засобах досягнення, виправданням своїх аморальних вчинків високою 

метою, шляхетними бажаннями. 

У цьому плані слід звертати увагу на те, що основний зміст мотивації 

діяльності у підлітковому віці переважно спрямований на самоствердження. 
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Виходячи з цього, часто поведінкові прояви підлітків є полярними. Якщо 

одна частина підлітків самостверджується девіантним способом, то інша ж 

частина обирає саморозвиток та самовдосконалення. «Конструктивні способи 

вирішення вікових проблем спрямовані на активне перетворення ситуації, у 

результаті чого виникає відчуття зростання власного потенціалу» 

(Окрішко, Н., 2013, с. 512). 

Важливо те, що підлітки, які обирають шлях подолання труднощів та 

протиріч у досягненні смисложиттєвих цінностей через саморозвиток й 

самовдосконалення, значно легше переживають вікову кризу, оскільки 

займаються конструктивною діяльністю, що допомагає їм 

самостверджуватися шляхом внутрішньої роботи над собою. 

Важливими детермінантами прагнення підлітків до самоудосконалення 

є розвиток моральної самосвідомості, що ґрунтується на самопізнанні, 

розвитку Я-концепції та самооцінки, пов’язаної з життєвими домаганнями, 

що разом забезпечують реалізацію життєвих планів і перспектив. 

Розбіжність змісту «Я – реального та Я – ідеального» у процесі 

самоаналізу підлітками власних особистісних характеристик, на думку 

Н. Окрішко, стає спонукальним мотивом для прийняття рішення, свідчить 

про початок роботи із самовдосконалення (Окрішко, Н., 2013, с. 513). 

Підлітки відмовляються від смисложиттєвих цінностей, якщо вони не 

отримують схвалення значущих дорослих чи підтримки однолітків. 

Намагаючись розширити межі своєї свободи, підлітки виявляють 

особливий інтерес до усього забороненого. «Справа, мабуть, у тому, що 

дитині в чомусь хочеться виявити свою людську суть, випробувати, 

перевірити, утвердити сили своєї особистості. Те, що дозволяється не цікаве, 

значно привабливіше заборонене» (Сухомлинський, В., 1977а, с. 267). Деколи 

такі прагнення бувають небезпечними для життя і здоров’я підлітків. Це 

пояснюється несформованістю волі і моральних потреб дітей цього віку. 

Хоча старшокласники, порівняно з підлітками є більш урівноваженими 

і стриманими, однак зберігається тенденція до сильного прояву окремих рис 
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характеру, які можуть доходити до рівня акцентуацій, що позначається на 

відхиленнях у поведінці. «Зокрема загострення такої типової для юнацтва 

риси, як гупертимість, нерідко спричиняє нерозбірливість молодих людей у 

знайомствах, схильність до непродуманих, авантюрних вчинків, а 

типологічно зумовлена замкнутість може перерости у хворобливу 

самоізоляцію або й почуття власної неповноцінності» (Панок, В., Рудь, Г., 

2006, c. 96). 

Разом з тим, залишаються проблеми успадковані від підліткового віку, 

які досить ґрунтовно охарактеризували О. Скрипченко, Л. Долинська, 

З. Огороднійчук, Т. Драгунова, серед яких: 

- захист свого права на автономію від дорослих; 

- наслідування зовнішніх ознак дорослості (паління, алкоголь, мода, 

сленг); 

- рівняння на зразки сильної особистості, з такими якостями як: сила, 

воля, мужність, витривалість, сміливість, вірність у дружбі; 

- соціальна зрілість; 

- інтелектуальна дорослість (Скрипченко, О., Долинська, Л., 

Драгунова, Т., Огороднійчук, З., Булах, І., Зелінська, Т., & Лисянська, Т., 

2001). 

Старшокласники намагаються звільнитися від контролю дорослих та 

виборюють право на власну думку, особистий вибір, а також цінності, які 

можуть відрізнятися від тих, що пропонують дорослі. 

Ще однією проблемою цього віку залишається переорієнтація на 

спілкування з ровесниками. 

Також до найважливіших проблем цього віку І. Маноха відносить 

пошук смислу свого життя, свого призначення, необхідності, страх перед 

самотністю, прагнення до щастя, кохання, самореалізації (Маноха, И., 1995). 

Аналізуючи різновиди деривації, серед яких В. Орос виділяє: 

вимушену ізоляцію через незалежні від людини обставини (життя на 

незаселенному острові в результаті аварії), примусову ізоляцію (позбавлення 
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волі, життя новобранців в казармі, дитячому будинку, в школі-інтернаті), 

добровільну ізоляцію (ченці, космонавти, підводники), добровільно-

вимушену ізоляцію (інтернати для обдарованих дітей, нахімовські, 

суворівські училища) та доходить висновку стосовно порушень у формуванні 

самосвідомості особистості, вибору смисложиттєвих цінностей унаслідок 

позбавлення свободи особистості, її вибору, незадоволення вищих моральних 

і духовних потреб у любові, повазі гідності, що спричинюють їх 

нерозвиненість та утвердження асоціальних форм поведінки (втечі, побиття 

інших, крадіжки, бродяжництво), розлади невротичного характеру 

(тривожність, дефіцит уваги), розлади прихильності (пасивність, 

неконтактність, боязкість, замкнутість. «У дітей з тяжким дериваційним 

минулим та неоднорідною соціалізацією спостерігалися поведінкові 

дисфункції у формі демонстративно-ворожої реакції на соціальне довкілля, 

симптоми розладів особистісної ідентифікації та інші соціо-психогенні 

проблеми як наслідок дії хронічних стрес-чинників і гострих дериваційних 

ситуацій» (Орос, В., 2012, с. 215). 

Роль і значення виховання смисложиттєвих цінностей у ранньому 

юнацькому віці дуже правильно оцінив К. Ушинський, який писав: «Багато 

хто звик говорити, що будь-які напучування в юності й усе шкільне 

виховання лишають мало сліду в людині і що тільки уроки життя 

відкладаються в неї міцно і незгладимо, але це не зовсім правильно: життя, 

щоправда рубає сокирою, але часто ця сокира тупиться об камінь, уже 

затверділий; виховання і навчання в юності проводять легкі рисочки, але зате 

проводять їх по душі ще м’якій, ще не переповненій враженнями» 

(Ушинський, К., 1955, с. 57). Педагог вважав, що наука і виховання не 

стануть в нагоді непідготовленим людям, які на своєму життєвому шляху 

керуються забобонами чи марновірством. 

У ранній юності на основі прагнення до автономності формується 

моральна самосвідомість, що дозволяє особистості критично оцінювати свої 

здібності, якості, можливості та працювати над собою. 
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Ставлення до себе в цей період визначає вміння особистості позитивно 

ставитись до себе, виявляє самоповагу, що позначається на якості 

спілкування з ровесниками, дорослими і передбачає виховання у дітей 

культури пізнання власного внутрішнього світу думок, переживань, станів, 

цілей. На цьому етапі важливо навчити особистість сприймати себе, такою, 

якою вона є, усвідомлювати власну унікальність, здатність до 

самовдосконалення та адекватної самооцінки. 

Ставлення до життя у юнацькому віці виявляється у моральному 

вчиненні, де показником моральної вихованості індивіда виступає єдність 

моральної свідомості і поведінки, відповідальності за свої дії. 

Спираючись на свій досвід, В. Сухомлинський вважав за важливе 

спонукати дитину задуматись над своїм майбутнім дорослим життям, 

змусити глянути на себе, перевірити свої сили, показати, чого вона досягла. 

Одним із важливих моментів на шляху до смисложиттєвих цінностей є рух 

до себе кращого через подолання недоліків і моральних вад. 

На переконання І. Кона, юнацький вік, порівняно з підлітковим, 

характеризується більшою диференційованістю емоційних реакцій і 

емоційних станів, підвищенням самоконтролю та саморегуляції. Юнацькі 

настрої бачаться йому як більш стійкі і усвідомлені (Кон, І., 1979, с. 58). 

Засвоєння моральних принципів і норм в цей період перетворюється на 

складну гамму почуттів, що пояснює чуттєвість юнаків до «внутрішніх» 

проблем, відкритості до сприйняття чужих думок, ідей та забезпечує 

сенситивність до вироблення смисложиттєвих цінностей. 

Психолог звертає увагу на те, що старшокласники, порівняно з 

молодшими і старшими підлітками прагнуть поведінкової автономії на рівні 

прав і потреб (вирішувати особисті проблеми); емоційної автономії (вибір 

суб’єктів прихильності, любові); моральної і ціннісної автономії 

(відстоювання власних поглядів) (Возрастная и педагогическая, 1979, с. 154). 

Спостереження І. Кона підтвердили, що діти підліткового та юнацького 

віку мають труднощі у визначенні власних життєвих цілей і перспектив, що 
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викликає у них певні труднощі у виборі навіть тимчасових перспектив. 

Попри те, що юнацький вік є сенситивним у вихованні смисложиттєвих 

цінностей, виробленні стратегії життя, визначенні життєвих планів і 

перспектив, творенні власної долі, саме в цей період спостерігається 

неузгодженість або певний розрив між віддаленими життєвими цілями, 

найближчими життєвими планами та актуальною життєвою ситуацією. 

Нерозв’язаність цієї проблеми здатна спричинити страх змін, розгубленість 

перед майбутнім, небажання вирішувати свої життєві проблеми, невміння 

мобілізувати свої сили, неспроможність рухатись уперед. Але позитивним є 

те, що діти юнацького віку ставлять на перший план загальні проблеми, тоді 

як підлітки – власні. 

На думку Е. Еріксона, перша любов або закоханість рідко 

перетворюється на справжнє почуття, однак вона переживається у ранньому 

юнацькому віці як духовний зв’язок з об’єктом. А тому любовні 

переживання, конфлікти є причиною глибоких переживань, потрясінь, що 

можуть набувати гіпертрофованого характеру та штовхати на необдумані 

вчинки чи, навпаки, до замкнутості, звуження кола спілкування. 

Так, Л. Божович вважала визначення життєвих планів і перспектив 

ефективним центром життя старшокласників. Якщо підлітки дивляться на 

майбутнє з позиції сьогодення, то старшокласники дивляться на сьогодення з 

позиції майбутнього. Це дозволяє їм певним чином упорядкувати майбутнє, 

визначивши послідовність досягнення різних цілей. 

Відсутність планів на майбутнє у ранньому юнацькому віці робить 

його непрогнозованим і ризикованим. 

З точки зору російського психолога Н. Савченко, юнацький вік є 

найбільш сенситивним для виховання смисложиттєвих цінностей. «Дружба, 

любов – важливі проблеми юнацького віку, і рішення цих проблем є 

найбільш цінним» (Савченко, Н., 2006, с. 105). Опираючись на дані 

проведеного дослідження, вчений виявляє розбіжності між цінностями і 

смислами, що на його думку, відповідає віковим особливостям раннього 
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юнацького віку, оскільки у дорослих людей вони взаємопов’язані і 

взаємозалежні. З огляду на це психолог вважає потрібною допомогу дітям 

цього віку, яка б сприяла визначенню власного життя, його осмисленності і 

цінності. 

В ранній юності діти активно оволодівають соціальним і моральним 

досвідом, прагнуть до більшої самостійності і незалежності від дорослих, 

пробують знайти своє місце у суспільстві. Їх хвилюють думки про  те, чого 

вони варті, чого зможуть досягти, яке місце можуть зайняти у житті і 

суспільстві. Від цього залежать їхні життєві плани та вибір шляхів їх 

реалізації. Підтвердженням цього може слугувати думка відомого 

українського психолога І. Беха, який писав: «Ранній юності властиве 

зростання самосвідомості. Це – усвідомлення своїх якостей і можливостей, 

потреба у звіті про свої вчинки, уявлення про своє місце у житті, 

усвідомлення себе як особистості. З цим пов'язаний інтерес до моральних 

проблем – щастя та обов’язку, особистих і громадських стосунків між 

людьми, любові і дружби. У цьому плані можна говорити про вироблення 

моральної свідомості в старшому шкільному віці» (Бех, І., 2003а, c. 103). 

Слід враховувати те, що підлітковий і ранній юнацький вік 

характеризується процесами пізнання власного Я, оточуючих людей, соціуму 

і світу, де найважливіша роль відводиться суб’єкту, який виконує 

перетворюючу функцію по відношенню до себе та оточуючого світу. 

Чітке усвідомлення й переживання дітьми підліткового і раннього 

юнацького віку власного смислу життя значним чином впливає на побудову 

образу подальшого життєвого шляху та вибір найважливіших 

смисложиттєвих цінностей й запускає розгортання самотворчих процесів як 

основних методів оптимізації індивідуальних психолого-педагогічних 

параметрів, що є ключовими для самореалізації особистості у майбутньому. 

У цей період самоствердження виступає моральною потребою 

утвердження власного Я у житті. Самоствердження великою мірою залежить 

від оцінки оточуючих. Ми поділяємо думку О. Безкоровайної, котра вважає 
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самоствердження більш вузьким поняттям, ніж самореалізація. «Воно є 

необхідною сходинкою, шансом для подальшої самореалізації» 

(Безкоровайна, О., 2009, с. 164). 

Самоствердження у підлітковому і юнацькому віці обумовлене 

прагненням до визнання, високої оцінки якостей, досягнень та самооцінки 

індивіда, що позначається на його поведінці, процесі самоудосконалення. 

Підтвердженням правильності нашої позиції є думка О. Безкоровайної, 

яка наголошує, на тому що «самоствердження – це утвердження себе як 

особистості в світі, утвердження «Я» стосовно «не Я»» (Безкоровайна, О., 

2009, с. 128) та виділяє самоствердження відносно цілеспрямованості 

(самоцільне, цілеспрямоване, нецілеспрямоване); засобів (зовнішні, 

внутрішні); результатів (доособистісні, особистісні); механізмів (заперечення 

іншого «Я», самоподолання), що є важливим у розумінні розвитку 

особистості дитини. 

Процес виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи створює потенціал для самоствердження особистості за 

рахунок розкриття його внутрішнього потенціалу, утвердження її сутнісних 

сил, визначаючи механізми і суть цілепокладання особистості. 

Структура смисложиттєвих цінностей у дітей підліткового та 

юнацького віку є доволі суперечливою відносно їхньої стабільності. З одного 

боку вона є сталою, оскільки дитина в той чи інший період життя 

орієнтується на якісь конкретні смисложиттєві цінності, що характеризує її 

саму, роблячи прогнозованою її поведінку. Але водночас структура 

смисложиттєвих цінностей у цьому віці є змінною, оскільки на кожному з 

досліджуваних вікових етапах пріоритетними є різні смисложиттєві цінності, 

тобто не завершеною до кінця. Це дало підстави С. Максименку допустити, 

що «зміни структури відбуваються і всередині вікових етапів, визначаючи 

індивідуальний стиль і відбиваючи специфіку життєвого шляху кожної 

особистості» (Максименко, С., 2012, с. 9). Динамічність визначає як 

структуру, так і характер виховання, що дозволило виділити наступні 
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структурні компоненти вихованості смисложиттєвих цінностей школярів 

середньої і старшої школи: 

Когнітивний компонент визначають моральні знання, уявлення про 

свободу, любов, гідність, справедливість, призначення людини, судження про 

смисл життя, цілі життя, оцінка і переоцінка найважливіших смисложиттєвих 

цінностей відповідно до вікових особливостей школярів основної і старшої 

школи, що опираються на їхній моральний досвід. Згідно з когнітивним 

компонентом, по мірі дорослішання школярів основної і старшої школи, 

розширюється коло смисложиттєвих знань, що впливає на розвиток 

світогляду зростаючої особистості, рефлексію, переоцінку смисложиттєвих 

цінностей, пошук варіантів у вирішенні смисложиттєвих задач. Наявність у 

школярів морально-етичних знань запобігає спотвореним або хибним 

уявленням про смисложиттєві цінності і сприяють формуванню інтересу до 

самоусвідомлення, самопізнання та виявленню шляхів самоудосконалення і 

самореалізації особистості.  

Однак, знання, які не стали переконаннями для підлітків і 

старшокласників, можуть не мати ніякого впливу на їхню поведінку, що 

обумовлює потребу їх емоційного переживання, з опорою на життєвий досвід 

індивіда. Це дає підстави для виокремлення емоційно-ціннісного 

компонента, який забезпечує формування мотивів, переживань, емоцій, 

бажань до вироблення смисложиттєвих цінностей таких як: свобода, любов, 

справедливість, гідність. З точки зору І. Беха, розвиток моральної сфери 

особистості здійснюється завдяки позитивним емоційно-почуттєвим 

переживанням та обумовлений її індивідуально-психологічними 

властивостями. Вивчаючи взаємодію емоцій і моральності, він звертає увагу 

на емоційні механізми регулювання оцінок та самооцінок особистості за 

обраними нею моральними критеріями, вважаючи, що емоції впливають на 

ефективність виховання моральної самосвідомості та вибір смисложиттєвих 

цінностей (Бех, І., 2008а). 

Почуття й емоції пов’язані з мотивами поведінки, які спонукають 
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особистість до вироблення власних смисложиттєвих цінностей. 

Взаємозв’язок мотивів і смисложиттєвих цінностей виявляється у тому, що 

задля їх опанування і досягнення смислу життя з’являються допоміжні 

мотиви і спонуки, водночас блокуються мотиви, які могли би гальмувати цей 

процес чи шкодити йому. Мета і цілі також виступають у ролі мотиваторів. 

«Ціль – ідеальне уявлення результату, який має бути досягнутий у ході 

людської діяльності. Вона виконує важливу соціальну функцію: збуджує, 

мобілізує, спрямовує волю й енергію людини на реалізацію життєво 

важливих для неї дій, вчинків, поведінки діяльності» (Безкоровайна, О., 2009, 

с. 136). Мета, а також близькі і далекі цілі мають особисту значущість, 

мотивують особистість на їх досягнення, визначають характер діяльності, 

впливають на вироблення життєвих планів і вибору стратегії задля їх 

досягнення, організують поведінку. 

Процес виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи не можливий без компонента довільної спонуки, що 

забезпечує його збалансованість, стійкість і стабільність. Проживання 

індивідом нових смислів і вибір смисложиттєвих цінностей потребують 

певних зусиль індивіда, наполегливості, рішучості, самоконтролю та 

саморегуляції. «В ситуації боротьби різних, а часто й протилежних мотивів, 

вольове зусилля забезпечує вибір і безконфліктний подальший життєвий 

рух» (Масименко, С., 2006, с. 48). Здійснюючи свій вибір, особистість з 

одного боку розширює свій смисловий контекст, а з іншого – відмовляється 

від негативних смислів чи тих, які втратили свою актуальність. Компонент 

довільної спонуки є особистісним, визначає спрямованість особистості на 

досягнення смислу життя, смисложиттєвих цінностей у системі інтеграції 

особистості з залученням емоційної, вольової, смислової й ціннісної 

саморегуляції особистості (Масименко, С., 2006, с. 49). 

Людина у житті стикається з труднощами та перепонами, намагається 

вирішувати не лише власні проблеми, а й чужі. Може відмовитися від своїх 

смисложиттєвих цінностей свого призначення, що потребує повернення «до 
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первинного прагнення, спрямовувати своє Я до самого себе якраз у духовно-

ціннісних показниках» (Бех, І., 2016, с. 7), як умови розгортання довільної 

спонуки. Компонент довільної спонуки утверджує особистість як субʼєкта 

свого життя, центральну постать, здатну на мобілізацію своїх моральних 

ресурсів, відповідальну за прийняті рішення і можливі наслідки. 

На основі цілей, мотивів, емоцій людина виробляє стратегію з 

досягнення смисложиттєвий цінностей. Виходячи з цього, поведінково-

праксичний компонент характеризується зняттям внутрішніх протиріч, 

сформованістю навичок вчинення і поведінки, готовністю діяти згідно з 

обраними смисложиттєвими цінностями, протистояти несправедливості, 

приниженню людської гідності, порушенням прав і свобод, а також в умінні 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, здатності вносити корективи 

відповідно до життєвих обставин, ухвалювати рішення, обирати моральні 

засоби для досягнення своєї мети, здійснювати моральний вибір на основі 

об’єктивної оцінки своїх здібностей і можливостей. 

Смисложиттєві цінності є тим феноменом, які інтегрують досягнення 

людства у царині моралі, виступають спонукою до саморозвитку і 

самотворення особистості, характеризують моральну свідомість та 

самосвідомість особистості. 

Виховання смисложиттєвих цінностей неможливе без урахування 

психологічних механізмів, до яких відносимо самопізнання, самооцінку, 

рефлексію, самореалізацію. 

Самопізнання здійснюється на основі уявлень особистості про себе, 

оцінок власних потенцій, здібностей, власне призначення, що впливає на 

вибір смисложиттєвих цінностей та позначається на характері діяльності. 

Проявом самопізнання є самоусвідомлення особистості, що визначає її 

життєві домагання і служать мотивами смислотворення особистості, пошуку 

свого місця у житті, здобуття певного статусу серед однолітків.  

Процес усвідомлення особистістю себе «передбачає створення 

достатньої психологічної глибини (або Я-глибини) для наступних нелегких 
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високо смислових рішень та їхнього практичного втілення» (Бех, І., 2016, 

с. 8). 

Самопізнання є шляхом осягнення особистістю себе самої з метою 

формування власної смисложиттєвої концепції.  

Самопізнання спрямовує власні зусилля на себе самого з тим, аби 

розвинути у себе ті моральні якості, які відповідають власним уявленням про 

ідеали, смисл життя, цілі, цінності та вимогам до себе. Процес самопізнання 

підлітків супроводжується розривом між «Я»-реальним і «Я»-ідеальним, що 

спонукає їх до порівняння себе з іншими, аналізу своїх можливостей і 

потреб, способів самопокращення. Слід зважати на те, що самопізнання «для 

дітей підліткового віку набуває особливої значущості, а оцінкові впливи 

оточуючих сприймаються ними, як правило, дуже хворобливо у зв’язку з 

недостатньо усталеною самооцінкою і соціально незрілим образом «Я»» 

(Тищенко, С., 2008, с. 803). 

У юнацькому віці самопізнання виявляється не лише у 

самоідентифікації і співвіднесенням себе з певною групою чи спільнотою, а й 

у намаганні осмислити своє життя, потребою покращити себе, позбутися вад, 

подолати суперечності та узгодити «Я»–реальне з «Я»–ідеальним, як умови 

досягнення смисложиттєвих цінностей. 

Самооцінка як психологічний механізм виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої відображає вибір мети життя 

(недосяжна, реальна, легкодосяжна), вимогливість і самокритичність по 

відношенню до себе, а також ставлення до власних успіхів та невдач. 

У залежності від самооцінки (завищеної, адекватної, змішаної, 

заниженої) особистість вибирає смисложиттєві цінності, співвідносить свої 

сили із завданнями, які намагається самостійно вирішити. 

Неадекватна (завищена чи занижена) самооцінка деформує 

смисложиттєву сферу школяра та перешкоджає його життєвій самореалізації. 

У підлітковому та ранньому юнацькому віці надзвичайно важливо 

вміти правильно оцінювати свої сили, здібності, потенції з тим, щоб 
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коригувати власну поведінку і розвивати моральні і вольові якості. 

Самооцінка особистості нерозривно повʼязана з осмисленням власної 

діяльності, досвіду, помилок з урахуванням конкретної ситуації, душевного 

стану, інтересів, потреб. 

На самооцінку дітей впливають оцінки їхньої поведінки, діяльності з 

боку інших людей (дорослих, однолітків). Урахування індивідуальних 

особливостей дітей, любов, віра в їх сили в оцінках батьків і вчителів, 

тактовність є умовою їхнього емоційного благополуччя. Розбіжності між 

самооцінкою дитини й оцінкою її інших людей може спричинити депресивні 

стани, кризу цінностей тощо. 

Самооцінка відображає любов особистості до себе. Діти з низькою 

самооцінкою мають проблеми із самоставленням через числені комплекси, 

тоді як діти із завищеною самооцінкою бувають не здатні до самокритики. 

Деколи в одних ситуаціях діти виявляють адекватну самооцінку в інших 

завищену чи занижену, що потребує уваги педагогів та психологів. 

Рефлексія є також психологічним механізмом виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи, що полягає 

у здатності індивіда осмислювати свої спонуки, оцінювати наслідки власних 

дій та вчинків стосовно себе та інших людей, узгоджувати цілі власної 

поведінки з засобами їх досягнення. Рефлексія дає змогу корелювати ті якісні 

зміни у моральному зростанні особистості, які виникають у перехідний 

період. Рефлексія є високоактивним процесом, що «сприяє усвідомленню 

компонентів внутрішнього світу Я суб’єкта і є вирішальним фактором, що 

створює змістовий діапазон Я. Чим глибша і різнобічніша рефлексія, тим 

диференційованіше Я» (Бех, І., 2012, с. 50). 

«Первинне значення рефлексії – це надання суб’єктом комунікації собі 

певного буттєвого смислу. Цей смисл формується як результат комбінації 

інших життєвих смислів, які суб’єкт знаходить у своєму світоглядному 

горизонті… У такому випадку рефлексія – це впорядкування системи смислів 

та основ себе самої. Формувати й підтримувати систему смислів змушена 



 168 

кожна людина» (Оксентюг, Н., 2007, с. 196). 

Виступаючи детермінантою осмисленості життя, рефлексія дає 

уявлення про власне життя у самотворенні людини та визначає емоційне 

ставлення до смисложиттєвих цінностей, на основі чого розгортається процес 

їх інтеріоризації, за якого позитивні переживання перетворюються на 

додаткові спонуки. Виступаючи суб’єктом власного життя, особистість за 

С. Рубінштейном має уміти планувати, оцінювати, прогнозувати, 

співвідносити минуле і майбутнє, брати на себе відповідальність за прийняті 

рішення (Рубінштейн, С., 2002). 

«Отже, рефлексія є особливим механізмом зворотного зв’язку у 

взаємодії людини зі світом і одночасно психічним механізмом, який 

допомагає особистості вибудувати світоцентричну та про соціальну ієрархію 

смислів. Ієрархія смислів є складним порядком великої кількості покликів, 

які можливо (віртуально) поєднані між собою» (Колеснік, О., 2003, с. 18). 

Перебудова ієрархії смислів, може бути причиною саморозвитку чи 

деградації особистості, що пояснюється зміною в системі місця і зв’язків між 

собою за значущістю для свмої особистості. 

Самореалізація – полягає у самоздійсненні, втіленні своєї життєвої 

програми, творчого потенціалу, сутнісних сил людини у конкретних 

смисложиттєвих цінностях, а також є результатом осмислення власного 

життя, привласненні смисложиттєвих цінностей, напруженої праці та 

розвитку здібностей і задатків. 

Cамореалізація набуває актуальності у підлітковому і старшому 

шкільному віці, в основі якої прагнення розширити світогляд, змінити себе, 

оточуючих, світ, покращити життя, довкілля, знайти і відкрити іншим людям 

смисл життя, вирішити глобальні проблеми. 

Самореалізація особистості значною мірою зумовлена оточенням 

особистості, що має вплив на її життєві перспективи, очікувані й неочікувані 

події, які складають цінність та смисл життя особистості. Життєві 

перспективи не є заданними, а створюються особистістю, змінюються, 
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коригуються протягом життя (Головаха, Е., 2003). 

Самореалізація неможлива без усвідомлення власної самоефективності, 

як важливого смисложиттєвого інструменту у досягненні життєвих цілей. 

Виходячи з цього, упевненість у власній самоефективності дає віру школярам 

основної і старшої школи у своїй здатності справитися з життєвими 

випробуваннями і задачами в реалізації свого призначення та осягненні 

смисложиттєвими цінностями.  

Структуру вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної 

і старшої школи представлено у рисунку 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Структура вихованості смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи 

Розуміння процесу виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи визначається наступними функціями: 

- когнітивна функція характеризує прагнення школярів до засвоєння 

знань, пов’язаних із їхньою смисложиттєвою сферою, що сприяє більш 
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глибокому розумінню себе, найважливіших смисложиттєвих цінностей, 

розширенню власного кругозору, пошук відповідей на запитання про смисл 

життя, також базується на здатності особистості аналізувати і узагальнювати 

свій життєвий досвід відповідно до обраних смисложиттєвих цінностей в 

осмисленні власного життя, можливостей і перспектив, у корекції житєвих 

планів. 

- аксіологічна функція визначає ієрархію цінностей, де смисложиттєві 

цінності розглядаються як абсолютні, вершинні, а також їхню 

трансформацію, зміну, наповнення відносно вікових особливостей, 

сформованості моральних запитів і потреб школярів і також актуалізує 

узгодження власних дій, вчинків з обраними смисложиттєвими цінностями, 

які виступають моральним імперативом для дітей підліткового і раннього 

юнацького віку, що також допомагає узгоджувати власні потреби, домагання 

і інтереси з оточуючими, що виявляється у повазі гідності, визнанні прав і 

свобод; 

- смислотворча функція забезпечує встановлення і розширення 

смислових зв’язків та тв що лежать в основі осягнення дитиною власного 

життя і власного досвіду й створюють передумови для самозмін та вибору 

смисложиттєвих цінностей, здатних змінити життя,  

- життєтворча функція характеризує не лише розвиток власного 

світобачення і себе в ньому, а й самопізнання, усвідомлення себе творцем 

власного життя і долі, в якому життєтворча діяльність виступає моральною 

потребою у досягненні смисложиттєвих цінностей, також передбачає певну 

самоорганізацію і саморух особистості, самоконтроль за ефективністю 

власних зусиль у своєму русі до смисложиттєвих цінностей, що характеризує 

усвідомлення особистістю смислу життя, власного призначення та способи 

досягнення мети 

- рефлексивна функція базується на здатності особистості аналізувати і 

узагальнювати свій життєвий досвід відповідно до життєвих цілей і 

смисложиттєвих цінностей, що допомагає особистості не лише осмислити 
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власне життя, можливості і перспективи, а й коригувати власні моральні 

якості, дії, можливо, навіть, відмовитися від тих життєвих планів, які не 

відповідають реальним можливостям.  

Зазначені функції можна розглядати як базові, які можуть варіюватись 

та змінюватись.  

Таким чином, представлена й обґрунтована Концепція виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи являє собою 

пошук стратегічних орієнтирів, структурних компонентів вихованості на 

основі врахування вікових особливостей дітей молодшого підліткового віку, 

старшого підліткового віку, раннього юнацього віку, психологічних 

механізмів та функцій виховання смисложиттєвих цінностей. 

 

3.2. Свобода – фундаментальна смисложиттєва цінність людського 

життя 

 

У сучасних умовах боротьби за суверенітет і державну цілісність 

України гостро постає питання виховання смисложиттєвих цінностей у 

підростаючого покоління, що обумовлює врахування сучасних викликів у 

виховній системі сучасної школи. У зв’язку із цим пріоритетною 

смисложиттєвою цінністю виступає свобода, що забезпечує умови й якість 

життєдіяльності особистості. Свобода набуває все більшої ваги у 

підлітковому та ранньому юнацькому віці, відображаючи процес 

дорослішання дітей, їхнє бажання виступати активними суб’єктами власного 

життя, прагнення до самостійності. 

Свобода є фундаментальною цінністю, без якої життя людини втрачає 

сенс. Особистість позбавлена свободи не має цілей і не бачить перспектив 

свого подальшого існування. Втрата свободи перетворює людину на засіб або 

спонукатиме до боротьби за свободу, навіть якщо її ціною буде життя. 

Про це йдеться у Резолюції, прийнятою 66 сесією Генеральної 

Асамблеї ООН від 19 грудня 2011 року. Зокрема, у Декларації Організації 
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Обʼєднаних Націй  про освіту і підготовку у сфері прав людини (66/137), де 

підтверджуються основи, цілі та принципи Статуту ООН стосовно поваги  

прав людини, її свобод, незалежно від раси, мови ї релігії.  

Відповідно до Статті 1 документу, кожен має право знати й отримувати 

інформацію про всі права і свободи. Така освіта є вкрай необхідною і має 

здійснюватися згідно принципів універсальності, неподільності, 

взаємообумовленості прав людини. 

За наступною статтею така освіта має охоплювати усі види виховної, 

професійно-освітньої, інформаційної, просвітительської і навчальної 

діяльності, що здійснюється на державному, приватному, формальному і 

неформальному рівнях. 

Свобода як основа гармонії особистості та її життя у світі розглядалася 

античними філософами. Зокрема, Перикл розумів свободу, як свободу 

власної дії, Епікур – як внутрішню свободу, Платон пов’язував її зі свободою 

думки, що визначає внутрішню гармонію (Бузескул, В., 1889). 

Свобода у християнстві розглядається як звільнення від усього 

гріховного і життя у вірі й любові до Христа. Така свобода передбачає не 

підпорядкування волі Творця, а всеєдність з Богом, його осягнення та 

рівність з іншими людьми. Умовою такої свободи є послух, який відкриває 

людині шлях до Бога. 

Свобода як основа щастя, залучення до божественного або життя у 

«Граді Божому», що об’єднує усіх вірян, протистоїть «Граду Земному» у 

працях представника середньовічної патристики Августина Блаженого 

(Аврелій Августин) (354–430 рр. н.е.). Згідно його поглядів, Бог є 

першопричиною усього сущого, основою людського життя, його найбільшою 

смисложиттєвою цінністю, що визначає свободу волі, яка від вибору людини 

може бути як доброю, так і злою, оскільки людина творить не лише добрі 

діла, а й гріхи (Августин, А., 2000). 

Свобода як складова громадянського гуманізму і світської етики в 

етичній думці Відродження, розглядалася у праці «Діалоги про свободу» 
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А. Рінуччіні (1426-1499 рр.) (як цитував Cоколов, А., 2015), де вона виступає 

не лише вищою моральною категорією, а й метою, якої має прагнути кожна 

людина. На думку вченого, вона одночасно є умовою і спонукою морального 

розвитку і удосконалення особистості. Свобода визначає цінність і смисл 

життя, оскільки дає змогу людині самостійно творити власне життя, свідомо 

обирати свій шлях, виявляти громадянську позицію, брати участь у 

державних справах. Ці погляди знайшли підтримку у Л. Валли, Л. Альберти, 

Дж. Піко та інш.  

Свобода невіддільна від необхідності і пов’язана з добром, у розумінні 

Т. Гоббса (1588-1679 рр.). Свобода є тим, до чого прагне людина і залежить 

від її особистості, часу, місця, умов. Кінцевою метою є вище благо 

(блаженство), до якого прагне людина, що залишається недосяжним, 

оскільки полягає у поступовому досягненні однієї мети за іншою. Таке 

розуміння свободи філософом свідчить про розуміння інтегративної природи 

зазначеної смисложиттєвої цінності та її глибинний звʼязок з іншими 

смисложиттєвими цінностями у житті людини.  

Етико-логічний підхід став визначальним у філософській концепції 

емпіричної гносеології Б. Спінози (1632-1777 рр.), його ключовому творі 

«Етика», де свобода розкривається як фундаментальна цінніснь, у 

взаємозв’язку з обов’язком. Протилежним за значенням до свободи є 

свавілля, а не воля. Межі свободи визначаються виключно ступенем 

розумного пізнання, де воля є пізнанною необхідністю (Спіноза, Б., 1993). 

Дуалізм у розумінні свободи був притаманним засновнику німецької 

класичної філософії І. Канту, який вбачав антиномію у жорсткій детермінації 

суспільства і особистості у ньому, а з іншого боку визнавав свободу волі, яку 

неможливо обмежити, пояснюючи це тим, що свободи не має у світі явищ, а 

лише речей, самих по собі. 

Свобода як постулат моральності або волі розглядається філософом у 

«Критиці чистого розуму». У розумінні філософа свобода обумовлена 

причинними зв’язками, що характеризують прагнення особистості до щастя. 
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Людина осягає розумом світ, але живе почуттями. І саме там вона вільна. На 

його погляд, смисл життя є іманентним для особистості, а тому вище благо 

існує в самій особистості, а не поза нею. Це підтверджує категоричний 

імператив, згідно якого людина є найвищою цінністю, метою, а не засобом. 

Виходячи з цього, життя, як цінність, полягає у тому, який шлях обере 

особистість, щоб бути більш гідною життя, отримати свободу та 

незалежність, розгорнути свій характер. Свобода у ставленні до інших людей 

передбачає автономію інших людей та визнання їхньої цінності і гідності, у 

ставленні до себе. Це незалежність волі від почуттів. 

Кожна людина має право на свободу, яка здобувається лише у боротьбі 

з точки зору Г. Гегеля. У суспільстві, де панує нерівність – свободи не має. 

Справжня свобода визначається ототожненням суб’єкта з іншими, коли 

інший так само вільний як і суб’єкт. Поштовхом до свободи є любов індивіда 

до себе, яку філософ називає себелюбством. Вищим виявом свободи є 

діяльнісний розум, який Г. Гегель розуміє як діяльність, що ґрунтується на 

пізнанні необхідності, а також як моральний вибір, тобто буття у себе. 

Свобода мислиться ним лише у моральному контексті, що свідчить про її 

смисложиттєву значущість, оскільки вона виступає метою життя людини або 

самоціллю. Також філософ розмежовує «свободу у негативному сенсі по 

відношенню до чужої сваволі і беззаконного ставлення, відчасти у 

стверджувальному сенсі суб’єктивної свободи» (Гегель, Г., 1977, с. 353), що 

виявляється у виборі цілей, моральних поглядах, участі у спільних справах та 

політичну свободу (участь у житті держави, наявність прав закріплених 

конституцією та законами). 

Людина є ніщо або свобода, а її життя – можливість за «філософією 

свободи» Ж. Сартра. Свобода не передбачає необхідності, а є вибором свого 

буття. Людина є такою, якою себе вільно обирає. Людина вільна незалежно 

від втілення і реалізації своїх прагнень, оскільки самовизначення цілей, 

завдань є уже достатнім підґрунтям для свободи. Свободою є не лише вибір 

власних можливостей, а й ставлення людини до тої чи іншої ситуації. Навіть 
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невільник чи раб вільний визначити своє ставлення до свого становища. За 

Ж. Сартром людина «приречена бути вільною», свобода є законом людської 

діяльності. Категоричний імператив стверджує: користуйся своєю свободою, 

будь самим собою. Свобода як смисложиттєва цінність передбачає 

внутрішню свободу вибору і відповідальність людини за свій вибір, власне 

життя, за все людство. 

Людина є не лише джерелом, метою, а й мірилом і суддею своїх 

моральних вчинків, має добре розуміти їх значення і наслідки для себе та для 

інших. Людина обирає мораль та творить себе. Проте мораль не вказує, як 

потрібно діяти чи які засоби використовувати. Людина обирає самостійно і 

несе відповідальність за свої дії і вчинки. За Ж. Сартром рішення людини та 

її вибір є утвердженням своєї свободи. Саме вибір і свобода створюють світ 

людини, та її цінностей. Людина не отримує готові цінності, вони не існують 

самі по собі поза її вибором. Але у кожному конкретному вчинку людини 

існує дилема добра і зла. Не існує нікого, на кого можна було б перекласти 

відповідальність за свій вчинок. Зроблений вибір, життєва позиція, цінності 

не можуть мати зовнішнього виправдання (Сартр, Ж.-П., 1989). 

Свобода як основа світового порядку є провідною ідеєю філософа – 

екзистенціоналіста К. Ясперса (1883-1969 р.р.). Ідея свободи є об’єднуючою 

для всіх народів у всі часи. «Воля до створення заснованого на праві 

світового порядку не ставить своєю безпосередньою метою свободу як таку, 

але лише політичну свободу, яка відкриває в існуванні людини простір для 

всіх можливостей справжньої свободи» (Ясперс, К., 1991, с. 263), що 

характеризує:  

1) подолання зовнішніх впливів, подолання власної вседозволеності; 

2) набуття сенсу життя, реалізації прав. Оскільки умовою свободи є 

максимальна широта, через що зміст свободи у житті насичений 

полярностями і суперечностями; 

3) свобода не є причиною себе. Справжня свобода усвідомлює свої межі, 

свобода індивідуума пов’язана зі свободою всіх інших; 
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4) свобода породжує альтернативи; 

5) свободі притаманні рухи і діалектика. 

Справжня свобода виникає тоді, коли людина сама змінюється. «Її не 

можливо створити засобами інститутів, насильно введених у співтовариство 

людей, які не зазнали змін; вона пов’язана з характером комунікації між 

готовими змінитися людьми. Тому свобода, як така, не може бути 

спланованою, але люди у ході правильного планування конкретних завдань 

разом отримують свободу» (Ясперс, К., 1991, с. 170). 

Філософ вірно характеризує свободу у моральному і правовому полі, 

відзначаючи значення законів та їх функціонування у правовій державі, 

пояснюючи це тим, що особистісна свобода може існувати лише за умови 

свободи інших людей. «Однак у моральному відношенні свобода виявляється 

саме у відкритості взаємного спілкування, яке розкривається без примусу на 

основі любові і розуму» (Ясперс, К., 1991, с. 173). У цьому випадку кожна 

людина прагне захисту від насилля та визнання своїх поглядів і свободи волі, 

які забезпечують правова держава і демократія. Свобода може здобуватися 

лише тоді, коли влада обмежується правом і служить йому, а закони мають 

однакову силу для усіх. Зміна законів можлива лише правовим шляхом. 

Визнання прав людини, як особистості, підтверджується її правом участі у 

житті суспільства. Тоді як воля формується у рішеннях прийнятих у ході 

обговорення. Свобода (політична) є демократією і виявляється в історичних 

формах і градаціях. Політична свобода повинна створювати можливість для 

всіх інших свобод людини. Ознакою політичної свободи є відділення 

політики від світогляду. Збереження свободи передбачає наявність етоса 

спільного життя – «це розуміння форм і законів, природна гуманність у 

спілкуванні, увага і готовність допомогти, повага до прав інших, постійна 

готовність йти на компроміс в життєвих питаннях, відмова від насилля над 

групами меншості» (Ясперс, К., 1991, с. 178). Свобода гарантується писаною 

чи неписаною конституцією. Не має кінцевої стадії демократій і політичної 

свободи, яка б задовольняла всіх. Все залежить від виборів. Політичному 
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ідеалу свободи, як і іншому ідеалу загалом протистоять важливі моменти 

реальності. «Вирішальною ознакою вільного стану є віра в свободу» 

(Ясперс, К., 1991, с. 183). 

Свобода – це відсутність будь-яких обмежень і самообмежень, у 

розумінні М. Бердяєва є «божественним життям», яке в окремих положеннях 

співпадає з її тлумаченням середньовічними номіналістами, як чистої волі, 

притаманної лише Богу. Однак, філософ виступає проти того, що людина у 

християнстві позбавлена свободи через недосконалу і гріховну природу, 

наполегливо доводить, що вона є творцем світу і самої себе, здатна завдяки 

творчості переміститись з царства необхідності до царства свободи. 

Есхатологія М. Бердяєва обумовлена положенням, згідно якого причиною 

зла, рабства і втрати свободи є об’єктивація. На думку філософа, свобода є 

первинною відносно буття, що виникла раніше «космоса» і «логоса» є 

абсолютно незалежною від Бога, що визначає шлях буття. «Зі свободи не 

дається згода на самомиротворення, вона дається із таємничих надр потенції» 

(Бердяев Н., 1928, с. 57). 

Свобода передбачає певний спротив, боротьбу і навіть непокору. 

Визначаючи свободу як найважливішу смисложиттєву цінність, здатність до 

боротьби, де боротьба за свободу, потребує від людини бути у якомусь сенсі 

вільним, мати цю свободу у собі, М. Бердяєв зазначає: «Внутрішня перемога 

над рабством є основною задачою морального життя. І мова йде про 

перемогу над всяким рабством, над рабством перед владою минулого і над 

рабством перед владою майбутнього, над рабством у зовнішнього світу і над 

рабством у самого себе, у свого нижчого «Я» (Бердяев, Н., 1993, с. 134). 

Свобода особистості можлива через пробудження творчої енергії людини і 

внутрішнє звільнення. Виходячи з цього, подолання рабства у будь-яких 

виявах є найбільшим моральним досягненням людини. Будь-яка залежність 

людини від людини принижує її гідність, унеможливлює її творчий розвиток, 

не несе Божої благодаті, а тому філософ засуджує ті християнські течії, які 

орієнтуються на рабські теорії, панування і рабство, тиранію суспільства, 
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сім’ї і держави, зокрема тоталітарну Радянську державу, терор і насильство. 

Виклики свободі в авторитарному суспільстві є краєугольною 

проблемою праць Е. Фромма. Учений звертає увагу на те, що авторитарне 

суспільство намагається контролювати людину, змушуючи її зректися 

свободи, самостійності, скоритися сильній владі та, водночас, спричинює 

деформації у духовній сфері, призводить до викривлення потреб, 

деперсоналізації, відчуженості чи матеріальної зацікавленості у стосунках з 

іншими людьми. Така людина стає безпомічною і залежною від обставин, 

рабом речей. У своїй праці «Душа людини» Е. Фромм висловлює думку, що 

свобода як смисложиттєва цінність може бути втрачена разом з 

відповідальністю у технократичному суспільстві. 

З точки зору філософа «свобода передбачає, що індивід активний і 

усвідомлює, що він не є рабом чи добре змащеною шестернею у машині» 

(Фромм, Э., 1992, с. 40). Свобода означає, що кожен може бути активним, 

відповідальним членом суспільства. Психолог визначає свободу з одного 

боку як поведінку, зорієнтованість на певні цінності, обумовлену характером 

особистості, а з іншого – як здатність робити той чи інший вибір. Виходячи з 

цього, чинниками  свободи є усвідомлення добра і зла; вибір поведінки у 

кожній конкретній ситуації; усвідомлення власних бажань; розуміння і вибір 

власних можливостей; усвідомлення наслідків власних рішень; готовність 

діяти відповідально, незважаючи на обставини, що надзвичайно важливо у 

підлітковому і ранньому юнацькому віці. 

Таким чином, Е. Фромм відносить свободу, нарівні з відповідальністю, 

добром і злом до полюсів духовно-морального простору особистості. Однак, 

на думку вченого, оволодіння внутрішньою свободою суттєво відстає від 

забезпечення зовнішньої свободи. На переконання вченого, людина існує у 

стані позитивної свободи «як незалежна особистість, але не ізольована, а 

поєднана зі світом, з іншими людьми і з природою» (Фромм, Э., 1990). 

У розмежуванні позитивної і негативної свободи у працях філософів 

(М. Бердяєва, Ч. Тейлора, Е. Фромма) відсутня єдність, оскільки вони по-
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різному розуміють їх сутність. За Е. Фроммом, позитивна свабода дозволяє 

людині відчути себе частиною спільноти без втрати гідності чи особистості, 

тоді як негативна свобода полягає у відчуженості, несприйнятті та недовірі 

до інших людей. (Фромм, Е., 2018). У розумінні Ч. Тейлора негативна 

свобода зводиться до зовнішніх умов, можливостей, шансів, тоді як 

позитивна свобода до подолання внутрішніх барʼєрів та реалізації шансів 

(Тейлор, Ч., 1992). 

Таке бачення спонукало М. Бердяєва протиставляти негативну і 

позитивну свободу як свавілля і добро (Бердяев, Н., 1928). 

Кардинально інше тлумачення знаходимо у І. Берліна, який тлумачив 

негативну свободу як індивідуальну свободу «від» обмежень, втручання в 

особисте життя, зовнішнього контролю, тоді як позитивна свобода 

розглядалася з протилежної позиції «для» творчої діяльності, самореалізації 

(Берлін, І., 2014). 

Свобода як можливість досягати поставлених цілей, виборі ідеалів, 

економічних прагнень, що складають фундамент історії за А. Уайтхедом. На 

думку філософа, свобода має бути реалізованою «без порушення загальних 

цілей людської спільноти» (Уайтхед, А., 1980, с. 462). 

На погляди А. Уайтхеда безумовно мали вплив праці Н. Аббаньяно, 

який розглядав свободу не як здатність чи силу, а як фундаментальний вибір, 

згідно якого «бути вільним для людини означає усвідомити та реалізувати 

себе у вихідній можливості свого ставлення до бутя, тобто зміцнити і 

вкорінити себе у цій можливості» (Аббаньяно, Н., 1992, с. 154). 

Свобода як умова самореалізації особистості є провідною ідеєю праць 

Р. Ошо «Свобода. Сміливість бути собою», «Думки вслух. Від рабства до 

свободи», «Любов. Свобода. Самотність», де зазначається, що свобода дає 

вибір ким стати і ким не стати. Лише за наявності свободи життя людини 

перетворюється на пригоду, дослідження, відкриття (Ошо, Р., 2010; Ошо, Р., 

2014, с. 56). Філософ вважає, що свобода є тривимірним явищем, що включає 

фізичний, психологічний та духовний аспекти, де фізичний – стосується 
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тілесного виміру, психологічний – переживань, духовний – свідомості. За 

умови відсутності того чи іншого виміру свободи людина потрапляє у певний 

вимір рабства (фізичного, ідеологічного, конфесійного, в якому часто як засіб 

використовуються секс, каліцтво, різного роду обмеження, меншовартісність, 

невігластво, заляканість, нещастя). Причини психологічного рабства 

обумовлені тим, що сучасній людині бракує досвіду духовної свободи через 

брак сприятливих умов для її самореалізації. 

Філософ також звертає увагу на те, що навчальний та виховний процес 

школи покликані не лише розширювати коло знань, а й сприяти зростанню 

свідомості та становленню особистості, прагненню до свободи як 

особистісної моральної і смисложиттєвої цінності. 

Відповідальність і свобода нерозривні та виступають передумовою 

творчості людини, тоді як дисципліна, з погляду філософа, визначається 

певним видом рабства. Людина, що не творить позбавлена смислу життя. 

Завдяки свободі людина може творити і перетворювати дійсність через 

мистецтво, поезію, наукові відкриття з тим, щоб  творити саму себе (власну 

свідомість, набуття істини). Таким чином, Р. Ошо доводить, що свобода є 

позитивною, найважливішою умовою становлення творчої особистості.  

Свободу не можливо знищити повністю. На думку В. Кременя, навіть, 

у людини, яка не визнає свободи, у глибинах душі жевріє туга за свободою. 

«Свобода, як і будь-яка інша цінність, необхідна людині доти, поки вона не 

втратила своїх людських якостей. Йдеться про цінність будь-якої людини» 

(Кремень, В., 2010, с. 89). Вчений доводить гуманістичну природу свободи як 

смисложиттєвої цінності. 

Свобода у контексті морального вибору за наявності альтернативи, 

свідомого прийняття рішень, активності самої особистості створює нову 

реальність, нове коло відносин, відсутніх до моменту їх втілення. Такі 

відносини можуть мати позитивне і негативне значення для інших людей, 

відповідати чи суперечити їхнім інтересам (Борытко, Н., 2000). Саме вибір, 

реалізується завдяки свідомості та волі й виступає формою виявлення 
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свободи. Будь-яке рішення ухвалюється спочатку на рівні свідомості, після 

чого реалізується за допомогою волі. Втілення свободи вибору можливе за 

умови використання інтелектуальних та вольових здібностей особистості, 

узгодження моральних вимог з внутрішніми потребами. Водночас, будь-яке 

обмеження свободи вибору змінює свідомість почуттями остраху або 

обов’язку, зовнішнім примусом чи сваволею, за якого волевиявлення 

особистості поглиюлюється суперечностями між «хочу», «можу», «треба» 

(Борытко, Н., 2000)  

Свобода як творчість особистості в умовах глобалізації (Соловьева, Л., 

2012) має як ряд переваг, так і серйозних проблем. З одного боку особистість 

має доступ до безмежних інформаційних ресурсів; легко може змінювати 

місце проживання, країни; володіє великим потенціалом для самореалізації, а 

з іншої – спостерігається поширення масової культури, втрата 

індивідуальності, уніфікованість соціальних стереотипів, вплив ЗМІ та ін. За 

цих умов усвідомлення відповідальності виступає специфічним способом 

зв’язку людини зі світом. Руйнація такого зв’язку може призвести до 

знищення самого життя, тоді як його зміцнення, навпаки, сприяє 

розширенню людських можливостей, розширює межі свободи особистості. 

Психологічні наслідки обмеження чи відсутності свободи для 

особистості обґрунтовано І. Сєчєновим в «Учение о не-свободе воли с 

практической стороны». 

Протиставляючи вільну людину, здатну нести відповідальність за свої 

добрі і погані вчинки, помилки, людині поневоленій, учений, на конкретних 

прикладах, протиставляє з одного боку наполегливість, мужність, вірність, а 

з іншого – моральну розбещеність, безвідповідальність, залежність від своїх 

бажань, відсутність совісті і безкарність. 

Розглядаючи можливість людини діяти у різних ситуаціях по-різному, 

І. Сєчєнов визначає абсолютну свободу вибору як можливість діяти у 

«якомусь одному спрямуванні, саме так, а не інакше» (Сеченов, И., 1952, 

с. 432), що характеризує свободу дій, незалежність від чужої волі, здатність 
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покладатися лише на себе самого, цінувати інших. Виховання такої здатності 

до свободи може здійснюватися на основі любові, поваги і довіри до 

вихованця. За несвободи таке виховання неможливе, оскільки шляхетні 

вчинки здійснуватимуться з егоїстичного розрахунку, марнославства, з 

метою обману. Та й саме суспільство розглядатиме наслідки несвободи 

(невігластво, брутальність, невихованість, лінь, бідність, бездіядьність) як 

успадковані якості. Учений доходить висновку: «Суспільство повинно дбати 

про освіту розуму своїх членів, має вчити їх добру, правді і праці та 

неодмінно прикладом, тому що моральне почуття, подібне естетичному, 

вимагає саме наочного навчання» (Сеченов, И., 1952, с. 447). Таким чином, 

И. Сєчєнов, вважав за необхідне уміння користуватися власною свободою, не 

порушуючи свободи інших людей. 

Наступним кроком до розуміння свободи як смисложиттєвої цінності у 

психології є ідея суб’єкта, методологічний принцип єдності свідомості і 

діяльності та детермінації суб’єктом своєї діяльності у життєвому шляху 

індивіда, висвітлені у працях С. Рубінштейна (Рубинштейн, С., 1934). У своїх 

дослідженнях психолог зауважує, що людина має виділити себе з природи та 

отримати свободу щодо безпосередньої даності з тим, щоб мати змогу 

змінити її. Психолог виділяє три аспекти свободи пов’язаних із 

самовизначенням ролі внутрішнього в детермінації поведінки на різних 

рівнях; свободи людини у громадському житті; свободи «у спінозівському 

сенсі»; контролю над власними потягами, що регламентуються мораллю і 

правом (Рубинштейн, С., 1946). Аналізуючи природу емоцій і почуттів, 

С. Рубінштейн доходить висновку, що труднощі визначення дитиною мети та 

підкорення своєї поведінки на користь майбутнього результату є складним 

процесом, що потребує від особистості не тільки свободи вибору, а й 

розвитку емоційної сфери та відповідних спонук. Психолог слушно 

застерігає: «Виховання через емоційний вплив – дуже тонкий процес. Менш 

за все у розвитку емоційної сторони особистості припустимо механічне 

спрощення. Теоретичні помилки механістичних теорій можуть призвести на 
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практиці до пагубних наслідків» (Рубинштейн, С., 1989, с. 180). Його 

розуміння психологічних механізмів свободи враховується сучасними 

дослідниками зазначеної проблеми. 

Свобода як діяльнісне ставлення до світу, де закладено суперечність 

стосовно виявлення її іншими людьми, причинно-наслідкових зв’язків. За 

М. Савчиним це також характеризує і природу самої людини. Свобода 

робить людину вільною, але водночас перекладає на її плечі і 

відповідальність (Савчин, М., 2008). 

Свобода як ціннісний пріоритет, через самовизначення духу людини 

розглядається у дослідженнях І. Беха. Розкриваючи свободу у духовно-

ціннісному контексті, І. Бех визначає її як інтенцію людини до прийняття 

розумних рішень, доцільного вибору, як можливість бути і стати. Свобода є 

«своєрідною рушійною силою активності суб’єкта. Можна трактувати 

свободу волі, яка виходить з власного «Я», як прояв індетермінізму» (Бех, І., 

2003b, с. 31). Якщо людина егоцентрична, то її свобода перетворюється на 

свавілля, якщо ж вона орієнтується на соціально значущі пріоритети, то – на 

свідому вільну дію. Слідуючи діалектичній логіці людина творить і проектує 

себе сама, здійснюючи своє історичне майбутнє, де свобода виступає 

найважливішим компонентом доцільних дій, що допомагає протистояти 

всякому насильству. 

З огляду на наше дослідження, цінним є встановлення взаємозалежних 

зв’язків між різними смисложиттєвими цінностями, за якими «свобода 

людини пов’язана з почуттям її гідності. Приниження гідності надзвичайно 

вразливе для неї. Кожна людина прагне до незалежності від насильства, і 

вільною є та, яка її досягає» (Бех, І., 2003b, с. 32). У різних життєвих 

ситуаціях людина сама віддає собі наказ і виконує його, а тому повинна 

усвідомлювати, що має бути не свобода ситуативних бажань, а свобода сили 

людської думки, умовиводу, Правильне використання свободи залежить від 

здатності до рефлексії, де велика роль відводиться педагогам, батькам. 

Вчений уточнює, що виховання має здійснюватися не свободи взагалі, а 
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свободи волі вихованця. 

Ми поділяємо положення І. Беха стосовно того, що «свободи поведінки 

дитина набуває завдяки постійним роз’ясненням дорослим її характеру і 

необхідної корекції в напрямі її суспільної значущості» (Бех, І., 2008а, с. 32). 

Тоді як примус і жорстка дисципліна готують дитину до поневолення. 

У педагогіці свобода є тією моральною категорією, яка визначає 

характер виховання, ставлення до дитини, розуміння її моральних потреб, 

виступає важливим чинником становлення суспільства і людини в ньому. 

У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу визнання 

К. Ушинським вродженості почуття свободи та її вияву у схильності 

особистості визначати напрям свого життя, яке в залежності від способу 

життя, обставин і виховання може бути розвинутим чи нерозвинутим. Під 

впливом виховання і життя може формуватися вільна людина чи деспот і раб 

(Ушинський, К., 1952, с. 334).  

Обмеження свободи дитини призводить до моральних викривлень 

(шахрайства, розпусти) і є джерелом сваволі і самоприниження, знущання 

над іншими. «…Чим менша свобода у людини або народу, тим більше 

змушується вона до фальшивої, уявної діяльності й тим нещасливішою вона 

стає, тому що не живе серйозними інтересами, що випливають з душі» 

(Ушинський, К., 1955, с. 349). Особливо небезпечною бачиться педагогу 

«звичка бути рабом», коли людина не бачить смислу в свободі. Однак, «у 

чистому вигляді» свобода також небезпечна, перетворюючись на 

«фальшивий маяк людського життя» (Ушинський, К., 1955, с. 361), вона 

можлива лише у поєднанні з діяльністю «своєю справою, де її межі 

визначаються потребою діяльності» (Ушинський, К., 1955, с. 349). 

Руйнівні наслідки виховання дітей без свободи добре розумів 

Г. Ващенко, справедливо зауважуючи, що «повне знищення свободи не 

можливе: якась частина її залишається і в раба» (Ващенко, Г., 2006, с. 237). 

Однак, рабство морально розкладає людину, руйнує усвідомлення своєї 

гідності, формує меншовартісність, приниженість, підлабузництво. Під 
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зовнішнім тиском потреба у свободі може реалізовуватись у творчості, у 

патріотизмі, у боротьбі за Батьківщину. Виступаючи проти сталінських 

репресій і радянського тоталітаризму, В. Ващенко, на прикладі заперечення 

І. Сталіним абсолютної цінності людини, показує залежність пересічної 

людини від волі керманича, партії, яка раптово перетворювалася з ударника 

на «ворога народу» та підлягала катуванню, засланню, знищенню, тобто 

позбавленню та обмеженню її свободи, справедливо вважаючи, що така 

політика свідчить про заперечення свободи. «Заперечуючи свободу людини, 

комунізм тим самим перекреслює всі досягнення культури щодо прав 

особистості, бо всі вони базуються на засадах свободи, на визнанні того, що 

людина як така, бувши членом суспільства, є в той самий час мета в собі» 

(Ващенко, Г., 2003b, с. 328).  

Свобода у Г. Ващенка є найважливішою особистісною 

смисложиттєвою цінністю, яка залежить від характеру індивіда, де людина з 

міцним і витриманим характером переборює пута, що її зв’язують, тоді як 

інша, навпаки, опускає руки і віддається на волю стихії. Про останніх кажуть, 

що вони втратили волю і стали рабами. Таким чином, дослідження 

Г. Ващенком свободи в особистісній і суспільній площинах дає уявлення і 

про характер такого виховання. 

Звʼязок свободи з гідністю та відповідальністю за результати власної 

діяльності обстоював В. Сухомлинський. Використовуючи життєві приклади, 

педагог пояснював дітям, що свободу люди виборюють і навіть ідуть за неї 

на смерть. В. Сухомлинський слушно наголошував на тому, що «чим 

людяніше, свідоміше ти додержуєш свого обов’язку перед людьми, тим 

більше береш ти з невичерпного джерела справжнього людського щастя 

свободи. Спробуй звільнити себе від обов’язку – і ти перетворишся в раба 

своїх примх» (Сухомлинський, В., 1977а, с. 185). Педагог бачив небезпеку у 

поневоленні власними бажаннями. Людина, яка робить, що їй заманеться не 

здатна оцінити інші цінності, такі як любов, дружба, не має нічого дорогого, 

тоді як обов’язок допомагає усвідомити, «де повинен ти і де повинні тобі» 
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(Сухомлинський, В., 1977а, с. 185). 

Свобода є найважливішою смисложиттєвою національною цінністю 

українців. Саме цю думку розвиває Ю. Руденко, продовжуючи традиції 

«плюралістичної етики» Г. Сковороди, Д. Чижевського. В «Основах 

сучасного українського виховання» педагог простежує як доводилось 

українцям у важкій боротьбі із зовнішніми і внутрішніми ворогами, 

упродовж багатьох сторіч, виборювати свою свободу і незалежність та 

зазначає: «Культивуючи свободу і незалежність особистості, носії 

української етноетики визнавали право кожної особистості на власний 

індивідуальний етичний шлях, стиль у житті аби він не перечив моралі, 

законам, загальнолюдським цінностям» (Руденко, Ю., 2003, с. 304). 

Ю. Руденко аналізує героїчний епос та історичні пісні, народні балади 

українського народу та розкриває їх значний потенціал у вихованні свободи 

як смисложиттєвої цінності у підростаючого покоління. На його 

переконання, духовними ідеалами для підлітків і юнацтва можуть бути 

козаки, січові стрільці, які боролися з неволею і поклали своє життя за 

свободу.  

Свобода є визначальною цінністю у саморозвитку та самоствердженні 

особистості, збереженні власної індивідуальності за К. Чорною. Ми 

погоджуємось з її думкою про те, що вона є «фундаментальною 

характеристикою людського існування, оскільки свобода не те, чим 

володіють люди, а те, чим вони є за своєю суттю. Як універсальна 

характеристика людського буття, свобода стосується здатності людини 

обирати своє буття та керувати ним» (Чорна, К., 2014, с. 4). Однак, свобода – 

не вседозволеність, що веде до хаосу і приносить шкоду як індивіду, так і 

суспільству, а відповідальність, що характеризує ставлення до життя, 

прийнятих рішень, передбачення можливих наслідків своїх дій. Таке 

тлумачення поняття дозволяє К. Чорній розглядати відповідальність як 

усвідомлену свободу прийняття рішень, вибору цілей та способів, методів і 

стилів їх досягнення. «Відповідальність не суперечить свободі, вона є 
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логічним її наслідком, що об’єднує вчинки особистості у життєвий шлях 

людини, детермінантою її діяльності та поведінки. Це одна із сторін адаптації 

дитини до соціуму» (Чорна, К., 2014, с. 4). 

Свобода як смисложиттєва цінність полягає в усвідомленні 

школярами основної і старшої школи своїх реальних можливостей у рамках 

суспільно значущих ціннісних пріоритетів, які втілюються в індивідуальні 

стратегії поведінки, діяльності, комунікації та презентують наявні сутнісні 

сили і їх адекватну самореалізацію. 

Свобода як смисложиттєва цінність може розглядатися у 

взаємозвʼязках з іншими смисложиттєвими цінностями, такими як: гідність, 

справедливість, любов, що забезпечують її моральну основу та протистоять 

авторитаризму, свавіллю, залежності як неморальному і невмотивованому 

полюсу свободи. 

Вибір смислу життя та смисложиттєвих цінностей не може бути 

примусовим чи навʼязаним зовні. Вони можуть бути лише усвідомленим 

вибором, який не шкодить інтересам інших людей чи їхньому життю, але 

мають бути спрямованими на їхнє благо. 

Свобода передбачає також повагу гідності і прав інших людей, 

визнання їхньої цінності, дотримання справедливості та обмеження власного 

свавілля. 

Свобода має на меті здійснення морального вибору, самостійне 

досягнення поставлених цілей та творчу реалізацію особистості школярів 

основної та старшої школи. 

Визначаємо наступні форми сободи: 

- соціальна свобода (регулюється законами і правами держави); 

- особистісна свобода (усвідомлений моральний вибір, самостійне 

прийняття рішень, вибір мети життя, смисложиттєвих цінностей, організації 

та стилю життя тощо); 

- духовна свобода (позбавлення шкідливих звичок, негативних якостей, 

надмірних бажань). 
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Свобода є духовним стрижнем особистості й умовою її 

самодостатності, що спонукає школярів основної та старшої школи боротися 

за свою автономію, розширення прав і сфери діяльності. Усвідомлюючи себе 

суб’єктом життя, юнаки і підлітки прагнуть до самостійності та 

ініціативності. Важливо аби свобода дітей була спрямована на розширення 

своїх можливостей, відповідальності, здатність приймати рішення, а не на 

задоволення непомірних або імпульсивних бажань і потреб, що може 

призвести до свавілля. Свобода учнів середньої і старшої школи обумовлена 

рівнем їхньої моральної самосвідомості. Осягаючи свободу у процесі свого 

життя, школярі прагнуть самореалізації та самоствердження у тій діяльності, 

яка їм найбільше подобається. У стінах школи діти здобувають важливий 

досвід свободи вибору, шкільного самоврядування, що не може існувати без 

відповідальності. 

Для дітей підліткового та раннього юнацького віку проблемою є спосіб 

реалізації свободи, яку діти помилково собі уявляють як вседозволеність, 

анархізм чи нігілізм. 

У першу чергу свобода це вільний вибір смисложиттєвих орієнтирів, 

мети власного життя та засобів досягнення цілі, способу і стилю життя. 

Свобода виявляється у творенні власної Я-концепції та проектуванні й 

плануванні власного життя. 

Свобода особистості реалізується у вчинках і поведінці. Зростаюча 

особистість має потребу у свободі, якою не завжди вміє користуватися. Тому 

увага має звертатися на моральну самосвідомість і відповідальність підлітків 

та юнаків. Для школярів основної і старшої школи важливо навчитися 

використовувати різноманітні ресурси особистісної свободи з метою 

власного розвитку, саморозвитку та самореалізації сутнісних сил.  

Педагог має враховувати, що свобода є моральною потребою й умовою 

існування кожної особистості, в якій проявляється її творча сутність. 

Виховання свободи як смисложиттєвої цінності є пріоритетною 

задачою педагога, що дозволяє дитині у майбутньому обрати гідне, творче 



 189 

життя, сповнене глибоким смислом і метою, відмовившись від виживання і 

пристосування до обставин. 

Таким чином, свобода виступає пріоритетною смисложиттєвою 

цінністю, про що свідчать праці філософів, психологів і педагогів, які 

розглядали її як необхідну умову гідного людського життя, без якої життя 

втрачає сенс, привабливість. Водночас,  відсутня єдність у розумінні сутності 

свободи, механізму її виховання та розуміння її значущості для людини. 

Подальшого вивчення потребують особливості виховання свободи як 

смисложиттєвої цінності у навчально-виховному процесі середньої і старшої 

школи. 

 

3.3. Любов у смисложиттєвій сфері зростаючої особистості 

 

Любов виступає стрижнем людського життя, критерієм потрібності, 

назамінності, визначаючи його сутність і сенс. Смисложиттєвої цінності 

любов набуває у кризові періоди життя особистості, визначаючи її життєвий 

вибір: самотворення чи саморуйнування. У підлітковому і молодшому 

юнацькому віці любов є життєвим пріоритетом, що визначає ідеали, цілі і 

духовні шукання дітей цього віку. 

Любов пронизує усе життя людини: від народження до смерті. Роль і 

значення любові у житті людини як космосу, єдності духовного і тілесного, 

добре розуміли античні філософи Аристотель і Плутарх (Аристотель, 2009; 

Плутарх, 1998). Любов як початок всесвітньої єдності і цілісності або закон 

тяжіння і центробіжного руху у філосовських поглядах Емпедокла 

(Якубанис, Г., 1906). Любов пов’язує земний і божественний світ та є 

прагненням творчості й краси у Платона. Вперше в платонівській філософії 

любов характеризується як одвічний процес пізнання. Платон виокремлює 

чотири типи любові (пристрасна любов, любов-дружба, сімейна любов, 

досконала любов), які зрештою лягли в основу європейської традиції 

розуміння любові як смисложиттєвої цінності і більш пізніх класифікацій та 
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типізаціій зазначеного феномену. 

Любов як єдиний шлях до Бога і безсмертя традиційно розглядалась в 

епоху Середньовіччя, що відображено у європейській релігійній парадигмі 

П. Абеляра, А. Блаженого, Ф. Аквінського (Абеляр, П., 1995; Блажений, А., 

2000; Ф. Аквинский, 2007). У христянському тлумаченні любові як 

смисложиттєвої цінності стрижнем виступає душа людини. У гендерних 

стосунках чоловік мав більше переваг, а жінка розглядалась як приклад 

плотськості (гріховна істота), яка може піднятись над своєю гріховністю 

лише через аскезу і материнську любов (Діва Марія). Ідеал любові жінки 

поєднував благословення, сором’язливість і жалість. 

Любов як осмислення цінності іншої людини закладено в епоху 

Відродження. Де особливе місце займає піднесена безкорислива, 

альтруїстична любов. Таку любов Е. Роттердамський називає праведною: 

«Справжння любов прагне на шкоду собі бути корисною іншиим. Ніхто не 

може любити іншого, якщо до цього не полюбив себе» (Роттердамский, Э., 

1986, с. 170). 

Любов як прагнення до краси, як найвища цінність варта життя 

тлумачилась неоплатоніками Дж. Бруно, М. Монтенем, висвітлювалась у 

працях просвітників Ф. Бекона, Т. Гоббса, Дж. Локка, Б. Паскаля (Бэкон, Ф. 

1977; Гоббс, Т., 2001; Локк, Дж.  1902; Паскаль, Б., 1990). 

Любов як іманентна якість людини визначалася у філософській роботі 

Б. Паскаля «Роздуми про любовну пристрасть», як дана людині від 

народження, що відрізняє її від інших живих організмів. Кожна людина 

народжується з любов’ю у серці. Любов удосконалюється по мірі 

дорослішання та розвитку особистості, є причиною поціновування всього 

прекрасного. «Хто після цього сумніватиметься, що ми призначені ні для 

чого іншого, як для любові? Безглуздо приховувати від самого себе: ми 

любимо завжди, і, навіть, коли нам здається, що ми знехтували любов’ю, 

вона жевріє у глибині нашого серця. Без любові ми не можемо прожити і 

хвилини» (Паскаль, Б., 1990, с. 231). 
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Любов як універсальний закон, у розумінні Л. Фейербаха, має 

визначати стосунки людей. Філософ пропонує релігію любові людини до 

людини, згідно якої людина людині Бог, тобто те, в чому людина має 

найбільшу потребу свого існування (Фейербах, Л., 1908). 

Розмірковуючи над сутністю і природою любові Т. Бюзен підкреслює її 

духовну природу та зауважує, що любов до себе, до інших людей, Всесвіту в 

цілому є смисложиттєвою цінністю, натомість «відсутність любові може 

стати причиною тривоги, депресії, болю, страждань, відчаю, безнадії, різних 

хвороб і навіть смерті» (Buzan, T., 2001, р. 218). Вивчаючи страхи, 

страждання, біль утрати близьких людей, Т. Бюзен вважає необхідним 

підвищити роль любові у своєму житті, зокрема до себе; поважати себе і 

інших; не ховати своє горе, а виразити його у листах чи віршах; спробувати 

відчути такі ж емоції. 

Любов як найважливішу цінність людського життя та умову виховання 

дитини обґрунтовано українським філософом-просвітником Г. Сковородою: 

«Начало всього і смак є любов. Як пожива, так і наука не сприймаються від 

нелюбого» (Сковорода, Г., 1994b, с. 37). Смисложиттєва цінність любові у її 

значущості для людини або безкінечності. Найкращі чесноти закладаються у 

дитині з любові, плодами якої є доброзичливість, незлобність, схильність, 

покірливість, нелицемір’я, добронадійність, безпечність, задоволення, 

бадьорість. Діти позбавлені любові починають заздрити, ремствувати. 

Різновидом любові є дружба. На думку Г. Сковороди, вона вимагає не 

лише постійності, послідовності, а й спорідненості: «І дійсно, для повної та 

істинної дружби, яка єдина найбільше зм’якшує прикрощі життя і навіть 

оживляє людей, потрібна не лише прекрасна доброчесність і подібність не 

самих тільки душ, але й занять» (Сковорода, Г., 1994b, с. 230–231). Філософ 

звертає увагу на небезпеку підлесників, які переслідують свої корисливі цілі 

та легко зраджують тих, хто вбачає в них друзів, а тому потрібно мати досвід 

у розвінчуванні підлесника, щоб не постраждати. У байці «Соловей, 

жайворонок та дрізд» Г. Сковорода наголошує: «Але не годен товариської 
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любові той, хто підносить щось вище дружби і не кладе її на наріжний камінь 

та пристанище всіх своїх справ і бажань» (Сковорода, Г., 1994а, с. 127). 

Любов як безумовне значення однієї людини для іншої, як мети самої 

по собі в основі вчення В. Соловйова, котрий виділяє: 

- любов, яка більше дає, ніж отримує (низхідна любов). Зазвичай, це 

батьківська і материнська любов до дітей, піклування старших дітей про 

молодших, захист більш слабких; 

- любов, яка більше отримує, аніж віддає (висхідна любов). У першу 

чергу це любов дітей до батьків, вірність і відданість домашніх тварин, 

витоки релігійного розвитку людства; 

- любов, яка однаково отримує і віддає (подружня любов). 

В. Соловйов розглядає любов як потенційний шлях оновлення всього 

людства. У своїй роботі «Смисл любові» філософ характеризує її як 

індивідуальну і таку, що має вплив на удосконалення окремої особистості і 

людства в цілому (Соловйов, В., 1991, с. 127), утверджуючи її смисложиттєве 

значення. 

Любов як утвердження людського буття через ціннісне ставлення до 

людини, в сучасних етичних дослідженнях найбільш ґрунтовно 

висвітлюється у працях О. Золотухіної-Аболіної, що передбачає: 

- відкриття іншого для себе; 

- цілісне сприйняття іншого; 

- утвердження іншого як унікальної, неповторної, єдиної істоти; 

- прийняття іншого таким, яким він є; 

- бачення в іншому найвищих можливостей і потенцій, навіть 

нереалізованих; 

- духовне злиття; 

- уміння приносити іншій людині і собі радість і користь; 

- прагнення давати, а не отримувати; 

- турботу, відповідальність і повагу. 

Дослідження протиріч, як-то: любові безкорисливої і власницької, 
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любові-дару і любові-потреби, каритативної любові і любові еросе, 

альтруїстичної і егоїстичної любові, дозволяють О. Золотухіній-Аболіній 

охарактеризувати любов як природний феномен у його багатогранності і 

абсолюті, що допомагає подолати будь-який біль, час і відстань (Золотухина-

Аболина, Е., 2005, с. 345). 

Любов як смисложиттєва цінність, що наповнює життя особистості 

унікальним змістом, характеризується у сучасному дисертаційному 

дослідженні М. Базарової. Такий підхід дозволяє усвідомити власну здатність 

до самоудосконалення, самореалізації і самозмін. Хоча дослідниця 

обмежується лише гендерною любов’ю, вона цілком слушно наголошує на 

тому, що любов є мотиваційним феноменом, спрямованим на рефлексію 

особистості, та «виступає головним джерелом удосконалення життя 

особистості, виявляється у його спрямованості у світ ідеалів, що стверджує 

унікальність людського існування, зорієнтованого на встановлення 

гармонійних стосунків між людьми» (Базарова, М., 2008, с. 9). 

Культурними смислами любові є: соціальні, етичні, естетичні і 

біологічні, а найвищою цінністю є не сама любов, а інша людина. Однак, 

виходячи з реалій, М. Базарова відмічає посилення раціоналізму, 

прагматизму, фемінізації чоловіків та маскулінізації жінок, що обумовлює 

пошук нових шляхів виховання любові як смисложиттєвої цінності у 

підростаючого покоління. 

Любов є найважливішою цінністю, основою стосунків між людьми і 

базується на інтересі до іншої людини, емпатії, виявах прихильності, 

безкорисливості, відданості, розкривається в етичних поглядах В. Лозового, 

М. Панова, О. Стасевської, М. Ценко. Специфікою любові виступають: 

вибірковість, висока емоційно-духовна напруга, загострене сприйняття 

дійсності, потреба у об’єктові та його ідеалізація, духовна близькість і 

самовідданість. «Моральна цінність любові полягає у її здатності 

мобілізувати всі сили особистості, збуджувати в ній творчу енергію, 

створювати і формувати людину і людське в ній. Вона – основа шлюбно-
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сімейних стосунків. Це величезна сила, яка може бути творчою і викликати 

до життя глибинний, прихований потенціал, душевну щедрість. Хоча не 

виключається і її руйнівний характер» (Лозовий, В., Панов, М., & 

Стасевська, О., 2002, с. 189–190). Хоча вчені і встановлюють інтегративні 

зв’язки любові з такими смисложиттєвими цінностями як совість, свобода та 

визначають її залежність від рівня вихованості, моральної зрілості 

особистості, однак переважно зупиняються лише на гендерній любові, 

виокремлюючи романтичний та прагматичний типи. 

Взаємозв’язок любові і смерті у дослідженні В. Кришмарел дає 

підстави для розуміння любові смисложиттєвою цінністю в граничних 

станах, що визначає стосунки між людьми та не потребує обмежень релігією, 

чи авторитету норм, а лише особистісного вибору, який набуває цінності та 

смислу для учасників відносин, визначаючи їхнє світосприйняття та 

світовключеність. На думку вченої, поняття «смерті» і «любові» є 

рівноцінними і взаємозалежними, що визначають рівень відповідальності 

суб’єкта, індивідуалізацію буттєвості через створення «міфу для двох». 

Таких підхід дозволяє автору розширити класичну типізацію любові: «ерос» 

(чуттєвої), «філія» (близької до дружби), «арапе» (самовідданої), «строге» 

(спокійної подружньої любові), «милосердна» (християнської), «романтична» 

(міжособистісної), «конфлюентна» («плинної», «тут і зараз») (Кришмарел, В., 

2010, с. 9). 

Афективна природа любові досліджувалася у психології. Так, у 

«Великому психологічному словнику» почуття любові визначається як 

глибоко інтимне почуття, що супроводжується емоціями ніжності, 

захоплення, ревнощів тощо, що ситуативно виникають, змінюються й 

переживаються залежно від індивідуально-психологічних особливостей 

особистості (Дубенюк, Н., (Ред.), 2007, с. 222) та виокремлюються такі види 

любові, як:  

- любов братська («любов між рівними») – фундаментальний тип, що 

утворює основу всіх видів любові;  
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- любов материнська («любов до безпорадної істоти»); 

- любов еротична (міжгендерна); 

- любов до себе;  

- любов до Бога. 

Зазначена класифікація належить Е. Фромму і свідчить про глибоке 

розуміння значущості любові як смисложиттєвої цінності. Вчений відзначає 

важливу роль батьківської любові у житті і розвитку дитини, пов’язуючи її з 

почуттям безпеки і захищеності. Безумовна материнська любов є такою, якої 

не потрібно заслуговувати чи добиватись, але й такою, якої неможливо 

добитись, створити чи керувати, а також аналізує культи материнства, 

Великої Матері, Богородиці, націоналізму, патріотизму через звʼзок людини з 

народом, расою, землею.  

Любов дітей до батька будується на певних умовах і є обумовленою: 

виправдання сподівань, виконання обов’язку, тому що схожий. Така 

обумовленість батьківської любові дає шанс дитині заслужити її, така любов 

спонукає дітей до більшої самостійності, незалежності, впевненості у своїх 

силах. Зворотною стороною любові батьків і дітей є страх перед дорослими, 

нездатність бачити в своїх дітях особистість. Залежність від батьків заважає 

дітям мати власні переконання, особистісній свободі, відповідальності, 

самореалізації негативно позначається на самоприйнятті тощо. 

«Розчарування у вірі і любові в житті роблять людину циніком і 

руйнівником. Мова, таким чином, йде про деструктивний відчай; 

розчарування у житті призводить до ненависті до життя» (Фромм, Э., 1992, 

с. 25).  

Е. Фромм звертає увагу не лише на любов до інших, а й на любов до 

себе, що є стрижневим положенням його гуманістичної етики. На його 

переконання, «Моє власне «Я» має бути таким самим об’єктом моєї любові, 

як і інша людина. Ствердження свого власного життя, свого щастя, розвитку, 

свободи ґрунтується на здатності любити, тобто на турботі, повазі, 

відповідальності і знанні. Якщо індивід здатен на плодотворну любов, він 
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любитиме і себе, якщо він здатен любити тільки інших, він не здатен любити 

взагалі» (Фромм, Э., 1992, с. 141). 

Проявами любові за Е. Фроммом, які він визначив у роботі «Мистецтво 

любові», є: давання (полягає у здатності приділяти увагу, дарувати співчуття, 

життя, а не лише отримувати), турбота (передбачає інтерес до життя 

близьких, прагнення оберігати їх від небезпеки, незручностей, створити 

комфорт, сприятливі умови для розвитку і життєдіяльності, є 

характеристикою взаємин батьків і дітей, пов’язана з працею, що перетворює 

її на задоволення), відповідальність (є реакцією на потреби, прагнення, 

інтенції іншої людини, емоційним відгуком на внутрішній стан. У вихованні 

любов інколи переростає в гіперопіку, бажання відмежувати дитину від 

оточуючого світу, цим самим позбавляючи її самостійності та ініціативи). 

Деколи прагнення «переробити людину» на свій лад заради реалізації 

власних планів суперечить повазі до дитини. Прикладом цього можуть 

слугувати прагнення батьків бачити у дитині втілення своїх нездійснених 

мрій, небажання рахуватися з її природними здібностями і нахилами), тоді як 

знання дозволяють проникнути у суть, таємницю коханої людини та 

реалізувати життєві плани, духовні запити партнерів. Таке знання-розуміння 

може сформуватися за умови проникнення у внутрішній світ близької 

людини через зречення власних амбіцій, претензій, образ. 

Любов є пізнанням людьми один одного, як джерело надзвичайно 

сильних емоцій як позитивних, так і негативних. У своїх працях Р. Мей 

зазначає, що любов «містить у собі силу, яка може викликати сильне 

потрясіння людини і викликати в ній сплеск тривоги. Але вона може бути і 

джерелом радості» (Мей, Р., 2001, с. 143). 

Психолог також визначав функції любові у залежності від основних 

чотирьох її видів:  

 статева любов з яскраво вираженою фізіологічною функцією; 

 ерос, виявляється у прагненні тривалого союзу з коханою людиною; 

 філія-дружба без сексуального забарвлення; 
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 альтруїстична любов, яка нічого для себе не вимагає. 

Зазначені функції відображають ставлення індивіда до себе та інших, 

рівень сформованості емоційної та смисложиттєвої сфери. Любов, перш за 

все, виявляється у почуттях людини.  

Досліджуючи почуттєву сферу особистостості, К. Ізард дійшов 

висновку, що «любов посідає особливе місце в житті кожної людини. 

Батьківська любов, любов матері відчувається в ранньому дитинстві та 

супроводжує людину впродовж багатьох років її життя. Джерелом 

збагачення й радості може бути любов брата чи сестри, любов друзів. Коли 

юнацькі мрії замінюють місце дитячих радощів і суму, з’являється 

романтична любов, в якій домінують інтерес, радість і сексуальний потяг. 

Кожний із цих типів любові має неповторні ознаки, кожний – 

особливий комплекс афектів. Але, незважаючи на розбіжності, в них є щось 

спільне. Любов зв’язує людей одне з одним, і цей афективний звʼязок має 

еволюційно-біологічне, соціокультурне та особистісне значення. Взаємна 

любов утворює особливі взаємовідносини, котрі змінюють всі інші афективні 

пороги і впливає на всі когнітивні процеси людини» (Изард, К., 1980, с. 89–

90). 

Любов є умовою і метою виховання у психологічній концепції 

В. Рибалка, який наголошує на необхідності виховання любові, особливо у 

наш час, коли спостерігається вихолощення, знецінення цього почуття в 

суспільстві, де переважають маргінальні цінності, а любов перетворюється на 

товар. З огляду на такі негативні явища, педагоги мають  утверджувати у 

вихованцях таке почуття як животворної сили людства, від чистоти якого 

залежить його існування. 

«До того ж любов є одним із головних почуттів учнівської молоді, яке 

треба краще розуміти педагогічним працівникам і спиратися на нього в 

навчально-виховній роботі з молоддю. Любов дітей до світу й оточуючих, як 

правило, пронизана любов’ю матері й батька, близьких родичів і друзів. Вже 

в дитячому та підлітковому віці з’являються перші прояви власної любові до 
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протилежної статі, а пізніше любов між нареченими стає основою сімейної 

любові» (Рибалка, В., 2013, с. 54). 

Любов є необхідною умовою виховання і розвитку дитини. У 

монографії «Психологія особистості» С. Максименком, М. Папучею і 

К. Максименко, розкривається сутність і значення любові у житті дитини: 

«Любов батьків один до одного лише і може народити, оживити, 

актуалізувати любов самої дитини: лише вона визначатиме повне 

безоціночне прийняття дитини і формування в неї базальних особистісних 

новоутворень таких, як довіра до світу та інших» (Максименко, С., 2007, 

с. 152–153). Тоді як дефіцит любові у дитячому і шкільному віці 

компенсувати важко, а то й неможливо. 

Відсутність любові у стосунках батьків та вихованні дітей, на думку 

С. Максименка, є деструктивним чинником, виявом крайнього примітивізму; 

відчуженості, ізольованості, нездатності для дітей у майбутньому побудувати 

стосунки, навіть за бажання. А також свідченням відсутності піклування, 

поваги, інтересу, усвідомлення власної зайвості. Відсутність любові у 

дорослому житті може спричинити низку проблем, як от: «страх любові» і 

«втеча» від неї, неспроможність побудувати стосунки, відмова від зростання і 

самореалізації» (Максименко, С., 2006, с. 82). Запропонований ученим 

генетико-моделюючий підхід поєднує філософські положення, 

спостереження, житейський досвід та є досить дискусійним у багатьох 

положеннях через відсутність даних емпіричних досліджень, які би могли їх 

підтвердити чи заперечити. 

На переконання І. Беха для дитини надзвичайно важливо, щоб її 

сприймали і любили такою, якою вона є, незалежно від її досягнень у 

навчанні. Однак, учений відстоює думку, що любов до дитини має бути 

розумною, а вимоги до неї відповідати її силам і можливостям. Дорослі 

мають усвідомлювати, що потрібно не лише безкорисливо любити дитину і 

керуватися любов’ю у своїх виховних діях, а й дитина повинна відчувати цю 

любов і бути у ній впевненою. Водночас, І. Бех критикує такий 
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розповсюджений міф, що дітям не потрібно показувати любові, щоб не 

виростити їх розбещеними чи егоїстами, натомість пропонує ціннісно-

смислову стратегію, за якою дитина обирає значущого дорослого як взірець 

або «ідеальну модель», з метою моделювання й проектування свого «Я». 

«Слід пам’ятати, що «виходити з любові» в стосунках з вихованцями означає 

посідати найсильнішу позицію з усіх можливих і що здатність любові 

розв’язувати складні ситуації є дивовижною. Ставлячись до вихованця з 

любовʼю, ми підтримуємо його добродійну сутність, а це підвищує 

вірогідність пробудження в ньому найкращих якостей» (Бех, І., 2008а, с. 57). 

Любов є основою виховання і потребою дітей будь-якого віку, 

незалежно від матеріального статусу родини, наявності обох батьків чи 

відсутності когось з них. У свїй книзі «Як любити дитину» Я. Корчак слушно 

зауважує, що вчитель у своїй любові до учня має, передусім, поважати любов 

самої дитини. На думку педагога, любов батьків до дитини є таким самим 

виховуючим чинником як і їхня взаємна любов один до одного. Натомість 

Я. Корчак застерігає від вдавання дорослих до надмірних обмежень чи 

потурань як вияву батьківської любові та звертає увагу на той факт, що брак 

любові дорослих породжує дитячу самотність, схильність наділяти ляльку 

душею. Також педагог піднімає тему  ранніх почуттів дітей, зауважуючи, що 

почуття любові в період дозрівання є не новим, однак йому завдає шкоди 

нерозуміння батьків, їх іронізування і насмішки, ставлення до дітей як до 

власного майна: «Чи погано, що вони закохані? І навіть не закохані, а просто 

дуже, дуже люблять одне одного? Навіть більше, ніж батьків? А може, саме 

це і грішне?... Вибиваючи з голови передчасну любов, чи не вбиваємо ми тим 

самим передчасну розпусту?» (Корчак, Я., 1990, с. 100–101). Надмірна любов 

як і її брак порушують права дитини бути тим, ким вона є, позбавляючи її 

смислу життя: «Половина людства позбавлена права на існування: її життя – 

не серйозне, прагнення – наївні, почуття – швидкоплинні, погляди – смішні» 

(Корчак, Я., 1990, с. 42). 

Так само засуджував сліпу любов до дитини і А. Макаренко. Він 
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звертав увагу батьків на наслідки надмірної опіки, відмови від власних 

бажань і потреб заради дитини, потурань, задарювання, виконання усіх 

забаганок. З його точки зору, важливо, щоб діти переживали турботу про 

батьків. «Ніяких жертв, ніколи, ні за що. Навпаки, нехай дитина поступається 

батькам» (Макаренко, А., 1961, с. 505). Непоправної шкоди стосункам 

батьків і дітей, усвідомленню батьківської любові наносять грубі окрики, 

звертання «дурень», «хуліган», фізичні покарання, які віддаляють батьків і 

дітей, руйнують довіру один до одного. Батьківська любов полягає у 

допомозі, підтримці у становленні людини. 

На значущості любові у професії вчителя наголошував 

В. Сухомлинський: «Любов до дитини в нашій спеціальності – це плоть і 

кров виховання як сили, що здатна впливати на духовний світ іншої людини. 

Педагог без любові до дитини – все одно, що співак без голосу, музикант без 

слуху, живописець без почуття кольору… Мова йде про мудру людську 

любов, одухотворену глибоким знанням людського, розумінням усіх слабких 

і сильних сторін особистості, про любов, що застерігає від безрозсудних 

вчинків і надихаючу на вчинки чесні, благородні. Любов, що вчить жити, – 

така любов нелегка, вона вимагає напруження всіх сил душі, постійної 

віддачі їх. Разом із тим, любов до дітей надихає вихователя, є для нього 

джерелом, з якого він постійно черпає нові сили» (Сухомлинський, В., 1977b, 

с. 309).  

Виховання любові і виховання на основі любові, на думку 

В. Сухомлинського, потребує тривалої роботи над собою, самовиховання 

почуттів. «Те, що ми вкладаємо в поняття любов учителя до дітей, любов 

дітей до вчителя, починається, на мою думку з подиву з благоговіння однієї 

людини перед духовними багатствами іншого і передусім перед багатствами 

думки» (Сухомлинський, В., 1977 b, с. 316–318). 

У його розумінні любов чоловіка і жінки є виявом потреби у людині, її 

значущості, відданість людини людині, готовність належати іншій людині, 

смислом людського життя. Це піднесення особистості, що є джерелом 
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людської гідності, гордості, самобутності особи. 

Для батьків дитина є смислом і метою життя і дуже важливо 

попередити духовне дармоїдство і навчити дитину любити. «Дитина не може 

жити людським життям, не може по-справжньому розвиватися морально, не 

може поступово ввійти у великий світ громадянського життя, якщо вона не 

вміє любити» (Сухомлинський, В., 1977а, с. 188). 

На перші чисті почуття дітей у підлітковому і ранньому юнацькому 

віці, звертав увагу О. Захаренко, добре розуміючи їхню природу і 

смисложиттєве значення для юної особистості. «А можливо це зростає 

любов. Вона має крила, вона піднімається над всіма вершинами, може 

привести дитину до подвигу в імя дорогої людини. Закохані не бачать вад 

свого друга чи подруги» (Захаренко, О., 2006, с. 101). Розуміння педагогом 

почуттів вихованців потребує великого такту, делікатності, щоб не 

зруйнувати молоде життя. 

Спроба осмислення любові міститься в «Українському педагогічному 

словнику» С. Гончаренка, де вона визначається як «високе моральне почуття, 

яке полягає у стійкій, самовідданій і свідомій прихильності людини до когось 

чи чогось, зумовленій визнанням позитивних якостей об’єкта любові, або 

спільними переконаннями, життєвими цілями та інтересами людей» 

(Гончаренко, С., 1992, с. 196). Антиподом любові є ненависть, що 

виявляється у стійкій та свідомій ворожості, чи відразі до когось або чогось. 

Обʼєктами любові можуть бути як конкретні, так і узагальнені об’єкти 

(людина, Батьківщина тощо). У вузькому розумінні поняття «любов» є 

стійкою, самовідданою і свідомою прихильністю до особи іншої статі.  

Це визначення можна доповнити специфічними видами любові за 

О. Рудницькою, яка відносить материнську й батьківську любов, синівську і 

дочірню любов, романтичну і реалістичну, бабусину і дідусеву любов, 

патріотичну і ностальгічну тощо (Рудницька, О., 1998). 

Універсальність любові як абсолютної цінності, зрозумілої  всім людям 

незалежно від національності і рівня освіченості обґрунтовує 
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О. Вишневський У своїй праці «Теоретичні основи сучасної української 

педагогіки», яку він трактує як почуття, внутрішнє бажання, як творчу і 

життєстверджуючу силу. «Природний шлях виховання передбачає тяжку 

дорогу людини від дитячої сліпої віри в добро, надії на добро і любові до 

добра, навіяних батьками і сприйнятих як щось незаперечне, – через кризи, 

сумніви, через суперечки й випробування, через власні пошуки правди в 

людях, у житті, книгах – до міцного світогляду, що ґрунтується на стійких 

переконаннях» (Вишневський, О., 2008, с. 251). У його розумінні, такою є 

християнська любов до ближнього, яка веде людину до ідеалу та абсолютних 

цінностей. 

Любов як ставлення педагога до себе, до людей, до життя, до світу 

розглядає Л. Маленкова, що потребує підтримки і розвитку через 

усвідомлення природи дитинства; прийняття дитини такою як вона є; її 

розуміння, вияву довіри і позитивного в ній, залучення до спільної праці із 

заздлегідь прогнозованою позитивною оцінкою; створення ситуацій успіху та 

підтримки; зворотного зв’язку, дієвої участі у проблемах і труднощах 

дитини; відкритого відгуку на вияв взаємної любові, закріплення дружнього, 

щирого тону у практиці щоденного спілкування (Маленкова, Л., 1999, с. 124–

125). 

Любов як смисложиттєва цінність – це високо почуттєве ставлення 

особистості до світу людей і світу речей та до самої себе, стимулює 

продуктивну життєву енергію, служить підгрунттям гуманістично 

орієнтованої спрямованості особистості. 

Любов як морально-етичне почуття стверджує цінність людського 

буття, ґрунтується на глибокому психологічному переживанні та виявляється 

у прихильності до обраного об’єкта, його ідеалізації, самовідданості, потребі 

в емоційно-позитивних стосунках, близькості, довірі і безпеці. 

На основі аналізу та узагальнення філософських, психологічних та 

педагогічних джерел ми виділяємо: 

- любов до людини поєднує любов до батьків (до дітей), гендерну 
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любов, тощо. Любов до дітей виступає умовою повноцінного виховання, 

розвитку і саморозвитку дитини в сім’ї, внутрішньою духовною потребою 

незалежно від її віку, що має поєднуватися з розумною вимогливістю до неї. 

Синівська і дочірня любов базується на родинних почуттях і є відповіддю на 

тепле і дбайливе ставлення до дітей, піклування, виховання. Любов дітей до 

батьків визначає значущість батьківського авторитету, впливу особистого 

прикладу батьків на життєдіяльність підростаючого покоління. Гендерну 

любов характеризує складний комплекс людських переживань, стосунків, що 

формуються внаслідок притаманних людині потреб, облагороджених 

гуманістичною етикою та моральною культурою. Формами особистісних 

взаємин є кохання, шлюб, дружба, товариськість і приятельські стосунки. 

Любов утверджує унікальність і неповторність обранця, прийняття його 

таким як він є; 

- любов до себе, спрямована на збереження власного життя і 

ствердження власної індивідуальності, здатності протистояти 

маніпулюванням чи прагненням якимось чином використовувати себе. Також 

любов до себе виявляється у піклуванні про себе і вмінні працювати над 

собою; у відповідальності за свої вчинки; у повазі до себе; саморозумінні; 

об’єктивній оцінці власних можливостей, здібностей і перспектив. Честь і 

гідність також є важливими складовими любові до себе. Любов до себе та 

егоїзм – несумісні, оскільки егоїст не цінує і не поважає себе, а, як правило, 

руйнує власне життя. Людина, яка любить себе, не руйнуватиме себе 

шкідливими звичками, не виявлятиме агресії, не вдаватиметься до суїциду; 

- любов до Батьківщини, народу є важливою складовою світогляду і 

виявляються у патріотизмі, сформованості національної гідності, 

прив’язаності до своєї малої і великої Вітчизни; 

Дитина потребує батьківської любові як необхідної умови її зростання, 

психічного комфорту, востребуваності і значущості. У тих випадках, коли в 

сім’ї є двоє і більше дітей, батьки намагаються прищепити змалку братерську 

чи сестринську любов. У старшому підлітковому і раньому юнацькому віці 
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зростає інтерес до протилежної статі, а з ним і до гендерної любові. 

Відсутність любові чи втрата її є важким випробуванням для людини, що 

може мати негативні наслідки, як то: спроби суїциду, відмова від подальших 

планів, нехтування  власною безпекою та благополуччям.  

Таким чином, любов виступає важливою смисложиттєвою цінністю, 

про що свідчать праці філософів, психологів і педагогів, які розглядали її як 

необхідну умову людського життя, його сенс, значимість. Водночас, існують 

певні розбіжності у розумінні сутності любові, особливостей функціонування 

та її ролі у вихованні. Подальшого вивчення потребують особливості 

виховання любові як смисложиттєвої цінності у навчально-виховному 

процесі середньої і старшої школи. 

 

3.4. Справедливість у смисложиттєвому вимірі особистості 

 

Справедливість наряду з гідністю, свободою є смисложиттєвою 

цінністю, яка передає світобачення і світовідчуття людини, виступає 

основною умовою і базовим принципом побудови суспільства, людських 

стосунків та існування самої людини. Справедливість впливає на ціннісно-

смислові уявлення та ідеї зростаючої особистості. Вона бере свій початок у 

спільній діяльності та взаємодії людей базується на моралі того чи іншого 

суспільства, ставленні до людини, визнанні її прав і потреб. Уявлення про 

справедливість як смисложиттєву цінність є результатом розвитку 

суспільства та його демократизації, осмислення людиною власного буття і 

свого місця в ньому, здатності порівнювати минуле і теперішнє, 

співвідносити потреби, інтереси і прагнення, відстоювати свої права. 

Справедливість окреслює ставлення між людьми, взаємні обов’язки, 

відповідальність, розподіл благ, а також фокусує на ставленні до конкретної 

людини. 

Утвердження справедливості як смисложиттєвої цінності пов’язано з 

глибокими емоційними переживаннями та визнанням значущості людини, її 
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місцем у суспільстві. 

Справедливість є фундаментальною цінністю, яка пронизує усі сфери 

людського життя (політичного, економічного, правового, родинного, 

особистого тощо). 

Справедливість відображає уявлення про співжиття людей за 

гуманістичним принципом на засадах рівності, узгодженості інтересів, 

потреб, спільної відповідальності. 

Моральну суть справедливості та її звʼязок з осягненням світу 

визначали в античні часи. За Сократом справедливість є дорожчою золота, 

так як она відображає мудрість і знання. Суголосною є думка Ксенофонта: 

«Справедливість і всяка інша чеснота – є мудрість. Справедливі поступки і 

взагалі всі вчинки, засновані на чеснотах, прекрасні і гарні» (Ксенофонт, А., 

1935, с. 119). 

Якщо у давньогрецькій мові справедливість («діке») розкривалась як 

«правильний», «належний», то в латині («юстиція») означало ще й 

«правосуддя». 

Уявлення про справедливість як закон існування Всесвіту 

схарактеризовано у «Політиці» Аристотеля та «Державі» і «Горгії» Платона, 

де справедливість розкривається як відданість своїй справі та виконання 

обов’язків. Платон стверджував, що краще переносити несправедливість, 

аніж створювати її для інших (Платон, 1968, с. 287). Втім, платонівська 

концепція справедливості виправдовує станову і класову нерівність, а отже і 

несправедливість. 

Філософ вважав, що виховання дитини має здійснюватися не лише 

через зовнішні впливи, а й внутрішній розвиток. Діти повинні 

усвідомлювати, що помилки і життєві неудачі є результатом хибного 

мислення і невірних уявлень про справедливість. Виокремлення Аристотелем 

зрівняльної справдливості (розподіл винагород, благ без урахування 

походження, заслуг) і розподільної справедливості (розподіл винагород і благ 

з урахуванням походження, статусу та інше) лягло в основу більш пізніх 
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концепцій справедливості. 

Справедливість як смисложиттєва цінність набуває нового осмислення 

в епоху Відродження і Просвітництва. Справедливість у розумінні Ф. Бекона 

отожнюється з золотим правилом моралі і розглядається як природний закон, 

суть якого у поблажливості до інших, виключенні таких вчинків, які би не 

бажав по відношенню до себе. Справедливість є вищою цінністю, що 

об’єднує людей та основою правових стосунків (Бэкон, Ф., 1977, с. 365). 

Справедливість визначається ключовою цінністю людського буття на 

всіх рівнях у сентименталізмі Ж.-Ж. Руссо. У своїх роботах «Об 

общественном договоре» (1762 р.) і «Рассуждения о происхождении и 

основаниях неравенства между людьми» (1785 р.) (Руссо, Ж.- Ж., 1969) 

філософ доводить, що саме несправедливість спричинює відчуження дюдини 

від людини, її поневолення, прагнення вигоди і наживи. Натомість, 

справедливість, яку він розкриває на емоційному та раціональному рівнях, є 

умовою існування колективного цілого, як єдність спільного Я, держави і 

особистісного життя, волі. Виходячи з цього, справедливість є умовою 

взаємодії і угоди особистості з суспільством.  

Так, дослідження С. Фрімена підтверджують положення Ж.-Ж. Руссо 

про справедливість у характеристиці «почуття справедливості», щодо 

природньої доброти та здатності до справедливості; забезпечення усім рівних 

прав та політичної участі; загальної волі (Freeman, S., 2007, p. 19-21). 

В «Емілі» і «Другому міркуванні» («Міркування про походження і 

причини нерівності між людьми») (Руссо, Ж.-Ж., 1981) філософ закладає 

підвалини автономії особистості та звертає увагу на себелюбство як особливу 

причину несправедливості. Завданням виховання філософ вбачає навчання 

життю, тобто завжди бути собою, дотримувати даного слова, приймати 

рішення та втілювати їх у життя, бути сміливим. Зайвим бачиться філософу 

надмірна опіка дитини або акцент на негативних сторонах життя, 

несправедливості, яка чекає на них у дорослому житті, діти повинні 

стикатися з труднощами і переборювати їх. Він радить звертати увагу на 
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почуття і прагнення, які лежать в основі їхніх вчинків. Ідеї Ж.-Ж. Руссо 

співзвучні поглядам Дж. Локка, І. Канта лежать в основі сучасного розуміння 

справедливості як смисложиттєвої цінності. 

Розглядаючи справедливість через призму етики, С. Кулябка (1704–

1761 рр.), як представник українського Просвітництва, вслід за античними 

філософами, вважав, що вона спрямовує людину до морального добра та 

відображається у правах і законах. «Право тут береться нами, по-перше, як 

те, що справедливе і належне іншому; по-друге, як закон, який диктує, що 

слід і що не слід робити. Закон же береться властиво, як якесь певне та 

справедливе установче правило, котре однаково рівне для добра республіки і 

окремих особистостей» (Кулябка, С., 1987, с. 273). Виходячи з цього, 

філософ визначає право для всіх, право іншого, право природне і довільне, 

божественне і людське, а також церковне і світське, тоді як закони є 

стверджувальними (утверджують добро) та заперечувальними (усувають 

зло). На думку філософа, справедливість передбачає рівність одного іншому. 

Визначаючи людину як моральну істоту, П. Юркевич у роботі «Мир з 

ближніми як умова християнського співжиття» вважає, що вона у своєму 

житті має орієнтуватись на справедливість, яка «вкаже їй, де і коли її 

бажання незаконні, де і коли вони суперечать благу її ближнього й благу 

загальному. В справедливості та любові полягають найміцніші умови для 

встановлення миру між людьми, для засад дружби і братерства між ними» 

(Юркевич, П., 1992, с. 94). Саме тому важливою є роль моральних 

вихователів, які б спрямовували молодь до найважливіших цінностей, 

утверджували гідність, взаємну повагу. У розумінні П. Юркевича, потреби 

людини розмаїті, багатоскладні, її призначення велике: «Вона дивиться 

вперед, заглядає у майбутнє, розраховує наперед наслідки своїх вчинків і 

тому може у всякому разі обирати шлях кращий, згідний із благом загальним, 

або з благом багатьох: їй нема потреби обирати перший напрям, який тільки 

уявляється їй за випадкових обставин; така відсутність вибору й оцінки і 

тупий послух перед силою обставин суперечили б її кмітливому, світлому і 
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розумному духові» (Юркевич, П., 1992, с. 95).  

У працях Г. Спенсера розгортається дискусія з представником 

утилітарної теорії Д. Бентамом, відомого працею «Утилітаризм», який 

вважав справедливість невизначеною цінностю, що утверджується насиллям 

та звичкою. В «Основаніях этики» Г. Спенсер присвячує цій проблемі цілий 

розділ «Этика соціальной жизни – справедливость». Автор виокремлює до-

людську справедливість як боротьбу за виживання, готовність захищати 

малюків та пристосованість до життя у різних умовах на прикладах 

тваринного світу через конкретну поведінку та її наслідки (знищення інших 

видів, роль здобичі, передчасну загибель, нездатність боротися за життя, 

безпорядність перед стихією). Зважаючи на недосконалість різних видів, 

філософ стверджує, що «законъ до-человѣческой справедливости тотъ, что 

каждая особь должна получать выгоды и невыгоды отъ своей собственной 

природы и отсюда вытекающего поведения» (Спенсеръ, Г., 1897, с. 10). 

Людську справедливість автор повʼязує з добром і злом, у поведінці 

індивіда. Досліджуючи реакцію людей на причинене зло, Г. Спенсер окремо 

враховує вплив жалості, милосердя, великодушності, доброчинності й 

доходить висновку про причинно-наслідковий зв’язок у розумінні 

справедливості. Водночас, він відмічає залежність рівня справедливості від 

рівня організації життя. 

Завдяки справедливості люди навчилися виживати у несприятливих 

умовах, допомагати один одному, забезпечувати життєдіяльність і 

функціональність суспільства, співпрацювати (кооперуватися), виробляти 

закони співжиття. Порушення справедливості може мати різні негативні 

наслідки і потребує спеціального врегулювання. Філософ виокремлює 

егоїстичну справедливість (як об’єктивну вимогу нести відповідальність за 

свої дії) та альтруїстичну справедливість (як повагу до спільних вимог).  

Таким чином, формула справедливості Г. Спенсера грунтується на 

поєднанні права домагань та взаємних обмежень людьми заради спільного 

блага, що забезпечує людині можливість реалізувати себе. 
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Справедливість як втілення правди у справжніх людських стосунках 

відстоював А. Шопенгауер. На його думку, несправедливістю є образи інших 

людей, обмеження їхніх прав, приниження гідності, обман (Шопенгауэр, А., 

1992; Шопенгауэр, А., 1999). 

Теорія справедливості Дж. Адамса (60-ті рр. ХХ ст.) опиралась на 

порівняння себе з іншими (референтний інший) у схожих ситуаціях. Логічне 

розгортання справедливості включало входи, тобто затрачені зусилля 

(цілеспрямованість, працелюбність, лояльність, ентузіазм, надійність, 

гнучкість, особисті жертви, серце, душа) і виходи як результат (репутація, 

визнання, безпека, навчання, розвиток, заохочення, інтереси, задоволення). 

Проведений експеримент дозволив Дж. Адамсу розкрити стратегію 

поведінки людини як реакцію на несправедливість та встановити залежність 

мотивації від оцінки результатів діяльності особистості порівняно з 

попереднім періодом чи іншими людьми. Хоча пізніше теорію 

справедливості Дж. Адамса критикували R. Folger (1984), S. Brams, A. Taylor 

(1996), вона стала важливою віхою у розумінні справедливості на 

соціальному і життєвому рівні, вивченні механізмів та способів реакції на 

несправедливість. 

Соціальний аспект справедливості виокремлював Т. Скенлон як 

провідний у її значущості для особистості, що фіксується у моральних та 

законодавчих кодексах. Автор висунув гіпотезу, згідно якої головним 

мотивом діяльності людини є бажання створити такі умови життєдіяльності, 

які не можна було б розважливо скасувати тими, хто володіє моральними 

мотивами. Т. Скенлон переконаний, що  мотивом має слугувати бажання 

виправдати свої дії перед іншими членами суспільства, з тим, щоб запобігти 

неприйняття чи засудження своїх дій (Scanlon, T., 1982) 

Розуміння Т. Скенлоном справедливості як смисложиттєвої цінності 

лягло в основу концепції справедливості як неупередженості Б. Беррі (1936- 

2009 рр.), що знайшла своє відображення у працях «Теорія справедливості» 

(1989 р)‚ «Справедливість як неупередженість» (1995 р.), об’єднаних у 
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«Трактат про соціальну справедливість», де акцент робиться на взаємній 

вигоді (mutual advantage), взаємодії та взаємності (reciprocity). 

Характеризуючи справедливість як взаємну вигоду, Б. Беррі підтримує 

Т. Гоббса та його теорію суспільного договору, як способу зняття напруги і 

конфліктів, встановлення правил поведінки за допомогою законів, що їх 

регулюють, а також законів моралі, які є невід’ємною частиною будь-якого 

суспільства. Що дозволило автору говорити про позитивну мораль, як 

гаранта захисту особистості від негативних наслідків техногенних дій 

окремих індивідів (Barry, B, 1995, р. 34–35). Водночас, концепція не враховує 

негативних проявів, якими є нечестність індивідів, експлуатація інших, 

обмеження їхньої свободи, прав тощо. Концепцію взаємодії або взаємності 

можна розглядати як гібридну, що поєднує у собі взаємну вигоду як критерій 

і мотив прийняття загальноприйнятих правил. Стрижнем концепції є 

впевнена гра (assurance game) як ситуація, в якій находяться самодостатні 

індивіди, які керуються мотивами чесності як визначального чинника 

неупередженості. Смисложиттєвої значущості справедливість набуває через 

концепт блага, з протиставленням шкоди. Б. Беррі пропонує позитивний 

принцип шкоди (positive harm principle), що ґрунтується на забороні тих дій, 

які можуть завдати шкоди іншим. Ще одним важливим структурним 

компонентом справедливості є спонукання до злагоди (the agreement motive), 

зумовлене «бажанням жити у суспільстві, де всі його члени вільно 

приймають правила справедливості і головні інститути» (Barry, B, 1995, 

р. 164). 

Теорію справедливості Б. Беррі підтримував А. Гіббард, давши власну 

оцінку його концепції у роботі «Wise Choices, Apt Feelings» (Gibbard, A., 

1990), як формі чесності. Розмірковуючи над значущістю справедливості як 

смисложиттєвої цінності, А. Гіббард намагається відповісти на запитання, які 

характеризують будь-яку концепцію справедливості:  

- якими мають бути мотиви, щоб вести себе справедливо? 

- яким має бути критерій вибору справедливих правил? 
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- яким чином мотиви і критерії можуть ґрунтуватись на принципі 

чесності? (Barry, B, 1995, с. 46–49). 

Філософ погоджується з тим, що запорукою справедливості може бути 

взаємна вигода як умова злагоди, а кожна особистість повинна вміти 

відстоювати справедливість, оскільки жодне суспільство не може бути 

однорідним. 

Його думки деякою мірою співпадають з ідеями ревізіоністсько-

ліберальної концепції Дж. Ролза справедливості – балансу свободи і рівності. 

Учений розуміє справедливість як чесність і звертає увагу на заздрість – 

антипод справедливості, вважаючи, що вона є ознакою слабкості людини та 

відсутності у неї почуття гідності. Така людина у гонитві за чимось бажаним 

готова використати честь і совість як розмінну монету. «Головним 

психологічним джерелом схильності до заздрості є відсутність впевненості у 

нашій власній значущості разом з почуттям безсилля» (Ролз, Дж., 1995, 

c. 464). Хоча заздрість допомагає людині змінити стан речей, однак, на 

відміну від справедливості, вона не здатна змінити несправедливу ситуацію, 

а лише витіснити об’єкта заздрості. Критикуючи утилітаристський підхід у 

розумінні справедливості, Дж. Ролз виділяє два провідних принципи 

справедливості: рівні права людей по відношенню до основних свобод; 

відмінності між людьми не повинні бути причиною утисків почуття власної 

гідності (Ролз, Дж., 1995, c. 66–71). Також, розглядаючи справедливість як 

рівність можливостей і рівність результатів, учений бере під сумнів їх 

ефективність, вважаючи, що це суттєво обмежує творчу самореалізацію 

особистості та її прагнення до смисложиттєвих цінностей. 

Стратегії відновлення справедливості розкриваються у працях 

Р. Х’юсман, Дж. Хетфілд (1992) та спрямовані на забезпечення професійних і 

громадянських обов’язків індивіда, характер взаємодії з іншими людьми, що 

містять ознаки превентивного виховання та покарання кривдника у правовій 

площині. Цінним є те, що увага звертається на справедливість і 

несправедливість у міжособистісних стосунках, прояви групового 
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фаворитизму, дискримінації та механізмів їх усунення. 

Динамізм і певна відносність справедливості визначають погляди 

російської вченої О. Торосян, яка пов’язує рівень справедливості з 

правовими, моральними, економічними чинниками. Звертаючись до ідеалу 

справедливості, вона робить правильний висновок, стосовно того, що він 

може бути ефективним лише у гуманістичному контексті й передбачає 

ставлення до людини як найвищої цінності, повагу її гідності. З її точки зору 

новий гуманізм має бути перш за все етичним гуманізмом. «У сучасному 

глобалізованому світі справедливість виступає як імператив і ідеал 

суспільного устрою, що відображає обʼєктивну необхідність соціального 

життя людей у формі основного морального і загальносоціального закону 

гармонізації інтересів особистості і суспільства» (Торосян, О., 2014, с. 26). 

Таким чином, О. Торосян переконана в існуванні реальної можливості 

впровадження гуманізму на основі взамозв’язку справедливості і свободи. 

Такої ж позиції дотримується і О. Гулевич, визначаючи справедливість 

у моральній і правовій площині як закон (вимагає від людини виконання 

певних дій, милосердя (надає допомогу і захист) та об’єктивне знання (не має 

безпосереднього стосунку до людини) (Гулевич, О., 2007). 

Дослідниця вважає, що зазначені уявлення про справедливість 

реалізуються через функції: пізнання (оцінка), регуляції (емоційний стан, 

поведінка), самоставлення (самооцінка і самоефективність). 

Моральний аспект справедливості як цінності досліджувала 

О. Золотухіна-Аболіна, що дозволило їй розглядати це поняття як критерій 

людських стосунків, мірило на основі якого співставляються, зважуються, 

урівноважуються заслуги і проступки людини, як вияв його смисложиттєвого 

значення. На її думку, справедливість вимагає об’єктивності, 

неупередженості, безкорисливості і правдивості. До антиподів 

справедливості відносяться суворість і безжальність. Реакцією на 

несправедливість є обурення, здатне спровокувати бунт, революцію. 

«Справедливість – провідне гасло усіх революцій, заради її досягнення 
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жертвують власним благополуччям, особистим щастям, розвитком 

здібностей і навіть самим життям» (Золотухина-Аболина, Е., 2005, c. 310). 

Зокрема, О. Золотухіна-Аболіна застерігає від підміни понять 

«справедливість для всіх» «справедливістю для себе»: «На жаль, чимало 

жвавих політичних лідерів, які говорять про справедливість від імені народу, 

як тільки-но приходять до влади, починають розуміти справедливість саме 

таким чином, до того ж не завжди віддають собі в цьому звіту. Вони 

вважають за краще «помилятися», зберігаючи ілюзію про себе як про 

дбайливця загального блага» (Золотухина-Аболина, Е., 2005, c. 310). Вчена 

вважає, що найкращою характеристикою справедливості є чесність, тоді як 

недбалість, хитрість, лицемірство, наклепи є завадою до справедливості. 

Проблеми через невихованість справедливості у дітей підліткового і 

раннього юнацького віку можуть виявлятися у заздрості, що таїть небезпеку 

для морального здоров’я дітей. Заздрість виростає на порівнянні своїх 

досягнень з досягненнями однолітків, молодших чи старших братів і сестер. 

«Заздрісник інтерпретує чужий успіх як власну поразку, а не як виграш 

цілого, частиною якого він є», – зазначає К. Муздибаєв (Муздыбаев, К., 1998, 

с. 88). Філософ також намагається довести, що доктрини егалітаризму та 

демократії є наслідком  саме заздрості.  

Справедливість як критеріальне мірило людських стосунків 

представлено у філософії Є. Марченка, що складається з двох 

інструментально-функціональних напрямів: покарання (винесення вироку за 

злочин і провину), спонукання та винагорода за вчинене благо (Марченко, Є., 

2011). 

Справедливість як основа благополуччя кожного і всіх в етиці 

А. Нєкрасова, визначається як «прагнення до індивідуального чи группового 

блага. Прагнення до вищого чи суспільного блага називається соціальною 

справедливістю» (Некрасов, А., 2003, с. 237), що дає підстави виокремити 

наступні види справедливості: 

- рівноваги стосунків між суб’єктами діяльності, що може 
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виявлятися у вибаченнях, відшкодуванні збитків тощо; 

- еквіваленту людських дій як оплата послуги, роботи, заслуг, 

досягнень; 

- гуманізму у стосунках працездатних і непрацездатних (дітей, 

інвалідів, пенсіонерів); 

- превентивної справедливості, що полягає у попередженні зла; 

- організаційної справедливості, як розподілу трудових ролей 

колективу; 

- процедурної справедливості, що полягає у виробленні способів 

забезпечення різних видів справедливості. 

Моральний ціннісний смисл справедливості розкриває М. Тофтул, 

визначаючи її як певний «порядок співжиття людей, який відповідає 

гуманістичним уявленням про природу і сутність людини та її невід’ємні 

права, про гармонійне узгодження потреб та інтересів особистості, 

суспільства й людства» (Тофтул, М., 2005, с. 53). Автор простежує 

відповідність між роллю індивіда у житті суспільства і його становищем, 

правами і обов’язками, діяльністю і винагородою, заслугами та визнанням, 

злочином і покаранням і доходить висновку, що «проблема справедливості в 

її моральному смислі виникає тоді, коли індивід замислюється, чи повинен 

він дотримуватися вимог моралі в умовах, коли інші люди часто нехтують 

ними, і наскільки це справедливо» (Тофтул, М., 2005, с. 53). У цьому сенсі 

справедливість протистоїть свавіллю, моральній кривді, зраді, зазіханням на 

духовні і моральні цінності. Філософ звертає увагу на той факт, що в умовах 

свавільного використання заохочення і покарання, справедливість не має 

місця. 

Аналізуючи психотравми людини Л. Бурбо (Бурбо, Л., 2003) виділила 

несправедливість як основну причину ригідності особистості, опираючись на 

глибинні переживання дитини стосунків з батьками (холодні, суворі, владні, 

нестерпні), пояснюючи це браком визнання власної значущості; відсутності 

належної уваги до себе, що спричинює деформацію «Я-образу», 
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самозаперечення, агресію, заздрощі, ревнощі, жадібність. 

Справедливість як провідний регулятор поведінки, що втілює і поєднує 

основні цінності цивілізованого суспільства, розглядається Л. Фальковською, 

яка відносить її до найважливіших цінностей особистості. Відмова від 

справедливості руйнує всю систему цінностей людини. Без справедливості 

немає формальної рівності, ні свободи, ні інших смисложиттєвих цінностей. 

Переживання справедливості носить індивідуальний, груповий і 

суспільний характер, що зумовлюється гостротою конфлікту між 

«справедливо-для-мене» та «справедливо-для-всіх». 

Автор виокремлює кармінну справедливість на грунті переживання 

смислу буття, спробою пояснити, передбачити, спрогнозувати власне життя, 

за якої несправедливість світу визнається справедливою, заслуженою діями і 

вчинками. 

З точки зору Л. Фальковської, «брак справедливості у стосунках 

особистість глибоко переживає, оскільки гостро відчуває нестачу визнання 

своєї гідності і належної поваги до себе, ігнорування заслуг тощо» 

(Фальковська, Л., 2011, с. 296), що спонукає особистість до збереження 

рівноваги у взаєминах і почуття провини у стимуляції доброчинності, участі 

в акціях тощо. 

Розглядаючи справедливість у різних проявах, М. Слюсаревський 

характеризує її як компонент соціальної системи на індивідуальному рівні 

(досвід інтимного переживання), груповому (практика врегулювання 

взаємин), суспільному (захищається законом, регулюється мораллю). Це дає 

йому підстави зробити висновок, що ціннісна регуляція поведінки 

особистості є внутрішньо вмотивованою, якщо погляди і вчинки людини 

осмислені, що постає ознакою самодетермінації та особистісної зрілості 

(Слюсаревський М., 1998, с. 3). 

Рівень смисложиттєвої цінності «справедливості» як мотиваційної 

структури особистості забезпечує бажання людини визначати характер і 

спрямованість своїх учинків у різних нормативних ситуаціях відповідно до 
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тих внутрішніх суб’єктивних смислів, якими вона наділяє моральні норми. 

«Людина оцінює конкретні вчинки (свої й оточення) як прийнятні чи 

неприйнятні стосовно системи ціннісних норм, суб’єктивно виправдовує або 

засуджує з погляду їх екзистенційної виправданості» (Слюсаревський М., 

1998, с. 3). 

Справедливість як «моральний капітал» у працях К. Ушинського є з 

одного боку основою громадянського життя, важливим критерієм 

самооцінки, а з іншого є звітом педагога у тому, яким має бути його 

ставлення до дитини, її почуттів, вчинків. «Справедливістю не вичерпується 

вся сфера морального, справедливість тільки вимагає, щоб ми не порушували 

права інших, ніби це право було наше власне; але моральність вимагає, щоб 

ми в кожному даному становищі діяльно прагнули виконати те, що вважаємо 

за краще взагалі, а не тільки щодо наших особистих інтересів або нашого 

особистого почування до тих, кого ми любимо» (Ушинський, К., 1983а, 

с. 469). Шляхом до справедливості, з огляду ідей К. Ушинського є подолання 

поганих схильностей і вироблення у собі добрих правил, умінь і навичок на 

основі усвідомлення необхідності добра. 

Опираючись на свій педагогічний досвід В. Сухомлинський 

підсумовує, що справедливість є основою довіри дитини до педагога, 

звертаючи увагу на те, що «немає якоїсь абстрактної справедливості – поза 

індивідуальністю, поза особистими інтересами, пристрастями і поривами. 

Щоб бути справедливим, треба до тонкощів знати духовний світ кожної 

дитини» (Сухомлинський, В., 2012, с. 179). 

Виховувати справедливість потрібно чесністю і правдивістю, 

недопустимими є лицемірство, фальш, брехня, байдужість, лінь. Діти повинні 

добре розуміти позитивні і негативні сторони життя, щоб протистояти 

аморальним впливам. 

Педагог також звертав увагу на значення об’єктивного оцінювання 

школярів, єдність слова і діла, ставлення до сумнівів і проблем дітей, з якими 

вони не завжди можуть справитися без відповідної підтримки педагога. 



 217 

У «Слові до нащадків» О. Захаренко характеризує справедливість як 

найважливішу цінність, сутність якої полягає у рівності перед законом усіх 

громадян України. Однак, соціальні і кризові процеси поглиблюють прірву 

між багатими і бідними та позначаються на світобаченні школярів, їхньому 

уявленні про життя. «Соціальна несправедливість і в розподілі житла, і в 

харчуванні, і в методах лікування» (Захаренко, О., 2006, с. 81), що може бути 

причиною втрачених надій і сподівань і потребує соціальних змін у житті 

суспільства і увагу до цієї проблеми педагогічної громадськості. 

На загострене почуття справедливості у дітей звертає увагу 

О. Вишневський, вважаючи її найбільшою проблемою виховання через певні 

маніпулювання цією смисложиттєвою цінністю. Визначаючи справедливість, 

як аксіому духовності, характеристику людяного в людині (Вишневський, О., 

2008). 

Справедливість у вихованні нерозривно пов’язана з любов’ю до дитини 

та відсутністю формалізму з точки зору І. Беха. Справедливість є 

найважливішою характеристокою вихователя, найважливішим критерієм 

професійної готовності, складовою людських взаємин, якої прагнуть усі. 

«Якщо справедливість порушено і відновити її ми не в змозі, то усвідомлення 

цього гнітить нас, як усвідомлення безправ’я, порушує наш внутрішній світ і 

нерідко штовхає на дії, яким не повинно бути місця у міжособових 

стосунках» (Бех, І., 2008а, с. 59). Несправедливість вчителя по відношенню 

до дитини викликає почуття ображеного самолюбства і стає причиною 

неслухняності, зухвалості, ускладнення стосунків з яких важко вийти з 

гідністю. Чинниками несправедливого ставлення до дітей є: самовпевненість 

педагога, шаблони стосовно намірів і способів дій дитини, корисливі 

інтереси, невміння правильно оцінити внутрішній стан дитини, її 

потребнісно-мотиваційну спрямованість, упередженість, шаблон.  

Вслід за І. Бехом, Ж. Власюк розглядає справедливість як соціально-

моральну категорію «важливий регулятор ціннісно-змістових ідей та уявлень 

особистості, її міжособистісних взаємин» (Власюк, Ж., 2015, c. 13), 
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акцентуючи на її зв’язку з суспільною мораллю, місцем людини у 

суспільстві, визнанням її прав і свобод, захистом її особистісної гідності та 

робить спробу охарактеризувати типи несправедливості, з якими учні 

стикаються під час навчання у школі: елементарно свідома несправедливість 

(мстива, корислива, почуттєво-глузувальна, подозрювальна, докорювальна, 

почуттєво-пригнічувальна); самостверджувальна; гіперпохвальна; 

некомпетентна; конформістська, емоційно-ситуативна; емоційно-

неусвідомлена (образа, розпач). Педагог вважає, що зарадити цій проблемі 

можна, залучаючи батьків до активної співпраці зі школою та 

використовуючи метод створення проблемних ситуацій з їх подальшим 

аналізом, зіставленням з іншими еталонами справедливої поведінки, 

проектувальних та арт-терапевтичних методик тощо. 

Виховання справедливості як смисложиттєвої цінності, на думку 

сучасних педагогів О. Крутенко, С. Палієвої, К. Федорової, С. Швайцер, має 

ґрунтуватись виключно на гуманістичній моралі, яка є гарантом забезпечення 

прав і свобод людини, а також відрізняється від інших видів моралі тим, що 

члени громадянського суспільства «через свої організації вміють законним 

цивілізованим способом відстоювати свої інтереси і свободи, не порушуючи 

миру і злагоди в суспільстві і тим самим зміцнюючи засади демократичної 

правової держави» (Федорова, К., Куриченко, Н., Палієва, С., & Швайцер, С., 

2007, с. 69). Такий підхід у вихованні справедливості здатен забезпечити 

баланс особистісного і громадянського блага, гармонізуючи процес людської 

взаємодії та утверджуючи самоцінність людської особистості. Лише у такому 

контексті справедливість відображатиме гуманістичну перспективу розвитку 

суспільства та визначатиме критерії оцінки цілей, мети життя, 

смисложиттєвих цінностей та засобів їх досягнення. 

У своїй роботі з дітьми підліткового та юнацького віку Г. Чепмен 

опирався на досвід дітей, особливо те, яким чином позначається пережите 

дітьми насилля, покарання, звинувачення на їхньому прагненні до 

справедливості та дійшов висновку, що це може призвести до різного роду 
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девіацій. «Сказані з пересердя слова і фізичне насильство з боку батьків 

ніколи не призводять до позитивного результату» (Чепмен, Г., 2007, с. 161). 

Однак, цього можна уникнути, якщо батьки уникатимуть образ, 

підтримуватимуть дітей, змінять стиль спілкування, відмовляться від 

маніпуляцій, уникатимуть гніву, будуть здатні визнати свої помилки, але 

найважливішим чинником є любов до дитини, як умова її розвитку, що 

підтверджує взаємообумовленість і взаємозв’язок смисложиттєвих цінностей. 

Справедливість в учнів основної і старшої школи виявляється також в 

обов’язках і відповідальності. Де обов’язки є добровільними моральними 

зобов’язаннями на основі узгодження особистісного і громадського інтересу 

та власного волевиявлення. Обов’язки школярів мають об’єктивні (моральні 

вимоги, моральні правила, закони) та суб’єктивні (особистісні зацікавлення, 

схильності, бажання, мотиви) характеристики. Обов’язки дітей можуть 

змінюватись у різних сферах їхньої життєдіяльності: удома, класі, школі, 

перед друзями, товаришами тощо. Тоді як відповідальність передбачає 

усвідомлення необхідності взяття на себе певних обов’язків та їх виконання в 

міру своїх сил та можливостей. 

Справедливість характеризує усвідомлений вибір у житті особистості, 

її поведінку по відношенню до інших та очікування щодо себе і забезпечує 

повагу гідності, визнання прав, свобод інших людей, відповідального 

виконання обов’язків, узгодження власних інтересів, бажань зі своїми 

можливостями і здібностями. 

Справедливість, як смисложиттєва цінність є ставленням 

особистості до інших, що ґрунтується на об’єктивному оцінюванні їхніх 

реальних діянь і не передбачає інтелектуально-емоційного суб’єктивізму у 

цьому процесі. 

Основою справедливості як смисложиттєвої цінності є гуманістична 

мораль. Справедливість характеризує світогляд особистості і багатство її 

духовного світу, визначає як ставиться особистість до своїх вчинків, 

наскільки здатна визнавати власні помилки, чи перекладати відповідальність 
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на інших, чи спроможна об’єктивно оцінювати себе, свої здобутки, 

дослухатися до думки інших. Вихованість справедливості передбачає 

навички об’єктивної критики і самокритики, уміння поважати інших, радіти 

досягненням і успіхам своїх товаришів. 

Таким чином, категорія справедливості еволюціонує з розвитком 

людства, являючись стрижневою категорією етики, теології, права соціології, 

оскільки кожна епоха, суспільний устрій визначають сутність, зміст, критерії 

поняття справедливості. Водночас виховання справедливості як 

смисложиттєвої цінності спрямоване на якісні зміни у моральній сфері 

школярів основної і старшої школи, що допоможе їм бути активними 

суб’єктами життя, гідно долати труднощі, орієнтуватися на моральні зразки і 

ідеали, захищати як власні так і чужі права, протистояти проявам 

аморальності. 

 

3.5. Характеристика гідності як інтегратора розвитку 

смисложиттєвої сфери особистості 

 

Науковий досвід дає підстави розглядати гідність як інтегратора 

морального розвитку особистості, його смисложиттєвої сфери. Гідність є 

критерієм цінності особистості для неї самої та з боку суспільства. 

Гідність як найвища соціальна і смисложиттєва цінність закріплена 

законодавством у Конституції України та міжнародним правом. 

Гідність людини як потреба і смисложиттєва цінність гарантована 

Законом України, оскільки кожна людина є повноправним членом 

суспільства, бере активну участь у розбудові  країни, користується всіма 

правами і свободами, а отже має право на захист і визнання своєї гідності, що 

знайшло відображення у статтях 3, 21, 28, 41,68, 105. Так, у Конституції 

України від 1996 року у статті 21 зазначено, що «усі люди є вільні і рівні у 

своїй гідності та правах» (Конституція Украни, 1996, с.11), у статті 28. 

«Кожен має право на повагу його гідності» (Конституція України, 1996, 
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с. 12). 

Гідність громадян України захищається Цивільним та кримінальним 

кодексами України, де вона визначається у статті 201 особистим немайновим 

благом (Цивільний колекс, 2017, с. 76); за пунктами 1, 2 ст. 297 кожна 

людина має право на повагу «гідності і честі та їх недоторканість» 

(Цивільний колекс, 2017, с. 76); за п.3 ст.297 кожен має право на захист у суді 

власної честі і гідності (Цивільний колекс, 2017, с. 106); за ст. 23 кожен може 

отримати відшкодування за порушення честі і гідності (Цивільний колекс, 

2017, с. 14–15). 

Також гідність захищається «Європейською конвенцією про 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність 

поводженю чи покаранню», а також Конвецією ООН проти катуваннь та 

інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання (Європейська конвенція, 1997; Конвенція проти, 

1998). 

Гідність як моральний інтегратор охоплює різні етапи життя людства в 

цілому і кремої людини у різних площинах її існування: соціальній та 

особистісній. 

Гідність як смисложиттєва цінність відображає ціннісне ставлення 

особистості до себе, яке детермінується її духовно-моральними цінностями 

у дії та забезпечує особистісну стійкість і автономію. 

Аналіз філософських праць свідчить про трансформацію поняття 

гідності як смисложиттєвої цінності за різних суспільних формацій. 

Перші озаки гідності з’явилися ще за родового ладу, як визнання та 

повага сміливців і захисників. 

Однак, в античні часи гідність часто розглядається у взаємозвʼязку з 

соціальним статусом.  

Добре ілюструє таке бачення, поділ суспільства на класи за Платоном, 

де кожному класу приписується певний рівень гідності (Платон, 1890; 

Платон, 1991). 
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Це свідчит про те, що гідність була прерогативою лише вільних 

громадян, розглядалася у контексті піднесення особистості над обставинами. 

За Аристотелем (Аристотель, 2009) гідність визначають розумні судження, 

вірні поступки і справжня ціна людини, що співвідноситься з його 

соціальною значущістю. Людина, яка має почуття гідності є незалежною, 

вільною, законослухняною, чеснотною, поміркованою, величною. Філософ 

радить жити людям у згоді з розумною природою і здібностями, а також 

керуватися гідністю як засобом кристалізації переконань з урахуванням 

етичного обов’язку. Водночас, гідність заперечувалася у невільників 

позбавлених прав. 

Гідність як універсалія у тлумаченні Цицерона є здатністю людини 

мислити і пізнавати себе (цитування за Glensy, R., 2011, p. 74), даною від 

природи або іманентною якістю. 

Цілком природно, що за часів Середньовіччя гідність, також, 

тлумачилась як якість притаманна лише аристократії. Це пояснює те, що 

П. Ломбардський визначав особистість через призму честі, як індивідуальну 

істоту, яка відрізняється від усіх живих істот, завдяки гідності.  

Цю проблему також намагається вирішити християнство, 

проголосивши рівність усіх перед Богом.  

Гідність як природна потреба, втілена в ідеях християнського 

гуманізму у працях Ф. Аквінського. На переконання Ф. Аквінського, держава 

повинна забезпечити гідні умови життя людини, які би відповідали її 

людській гідності (цитування за Гусейнов, А., & Иррлитц, Г., 1987). 

Гідність як внутрішню шляхетність, благородність розглядали 

гуманісти Відродження (П. Браччоліні, П. Мірандола, Ф. Петрарка, Ж. Руссо, 

І. Фіхте), які проголошували цінність людини незалежно від її соціального 

статусу (Кравченко, Г., 2004, с. 161-167).  

Більшість представників Відродження вважали, що гідність не можна 

втратити через низьке походження, її можна лише заслужити усім своїм 

життям (Дживелегов, А., 1925, с. 18). Так, Дж. Манетті (1396-1459 рр.) 
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відомий державний діяч Флоренції пише філософський трактат «Про гідність 

та вищість людини», де особистість характеризується як мікрокосм, в якому 

відображається макрокосм (універсум) (Манетти, Дж., 2014). 

Гідність протистоїть приниженню. Великий внесок у розуміння 

гідності людини зробив Е. Роттердамський, який у своєму трактаті «Про 

виховання дітей» критикував фізичні покарання різками, жорстоке ставлення 

та моральне приниження дітей у сім’ї і тогочасній школі. «Виправлятися під 

страхом покарання – рабська властивість», – підкреслював філософ 

(Роттердамський, Е. 1999, c. 277). Розмірковуючи про гідність, філософ 

зауважував, що людина не стане благородною, якщо з дитинства привчена 

захоплюватися грішми і золотом, модним одягом. Таким способом вона 

звикає до зарозумілості, і якщо в неї щось відбирають, вона гнівається і 

вимагає негайного повернення (Роттердамський, Е. 1999, c. 257-258). 

Е. Роттердамський добре розумів сенс батьківської любові і виховання. На 

його думку, замилування дітьми та потурання їхнім примхам може призвести 

до моральних викривлень. 

Гідність як загальне благо розглядали просвітники. Ідея самопізнаня є 

центральною у розумінні сутності поняття «гідність» й протистоїть 

спогляданню, пристосуванству. Посилення атеїстичних течій в епоху 

Просвітництва обумовлюють розуміння людини як творця свого життя 

здатної гідно простистояти труднощам і складним життєвим обставинам.  

Саме ця думка є провідною у працях Ж.-Ж. Руссо, який розумів гідність 

людини як забезпечення її природних прав, а свободу як умову збереження і 

розвитку почуття власної гідності (Руссо, Ж.- Ж, 1981, с. 170–177). 

Зазначена проблема була краєугольною у працях відомого українського 

філософа Г. Сковороди, який протиставляв гідності самозакоханість і 

самолюбство. Філософ справедливо вважав, що гідність дитини виховується 

у сім’ї: «Воспитаніе же истекает от природы, вливающія в серце сђмя благія 

воли, да помалу-малу, без препятствій возрасши, самовільно и доброхітно 

дђлаем все тое, еже свято и угодно есть пред богом и человђки» 
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(Сковорода, Г., 1983, с. 306). На його думку гідність людини визначається 

самопізнанням, самооцінкою та ставленням людини до себе. У басні «Два 

цђнныи камушки: алмаз и смарагд» з цього приводу він писав: «А цђна наша, 

или честь, всегда при нас и внутрь нас… Она видным мђстом и людскою 

хвалою не умножается, а презрђніем, забвеніем і хулою не уменшится… 

Цђна и честь есть то же. Сея кто не имђет внутрь себе, пріемля лживое 

свидђтелство снаружи, тот надђвает вид ложного алмаза и воровской 

монеты… Просвђщеніе или вђра божія, милосердіе, виликодушіе, 

справедливость, постоянность, цђеломудріе. Вот цђна наша и честь!» 

(Сковорода, Г., 1983, с .306). Таким чином, Г. Сковорода розкривав поняття 

гідності у взаємозв’язку з поняттям честі. 

Проблема гідності як вищої моральної цінності у німецькій філософії 

XVIII століття піднімалася І. Кантом, який добре розумів її смисложиттєву 

сутність і виступав з вимогою поважати гідність людини, стверджуючи, що 

людина повинна бути не засобом, а лише метою. З розумності людини бере 

свій початок гідність як особлива особистісна значуща цінність. На думку 

І. Канта, людина реалізує свою природжену здатність до автономії в 

ноуменальному світі завдяки гідності. Здатність жити за моральним законом 

– піднімає людину над тваринним світом і сліпою природою. Кожна людина 

має відчувати чи достойна вона людського ставлення, а також володіти 

самоповагою, визнавати свій високий статус буття. Згідно І. Канта, гідність – 

родова якість розумних істот, що належать до роду людського. 

Погляди І. Канта набули розвою у праці Г. Гегеля «Філософія духу», 

який вважав, що ніхто не повинен своїми вчинками нікому давати переваг над 

собою, тоді як суспільство, об’єднуючи індивідів, має забезпечувати розвиток 

Індивіда-Абсолюта. Гідність визначається як морально-правове утворення в 

ідеалістичній філософії Г. Гегеля, що реалізується через волю у її власній ідеї 

та дає змогу індивіду залишатися самим собою за будь-яких обставин і 

поважати інших як особистостей. Водночас, філософ ставить на перше місце 

інтереси суспільства, а не людини, що було поширеною точкою зору на той 
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час (Гегель, Г., 1934). 

Не зважаючи на певні протиріччя у філософії Нового часу, цінною є 

теза за якою на повагу заслуговує гідність кожної людини, а не представників 

превілейованих класів, що є визнанням права кожного бути людиною і 

поважати себе. 

Гідність як умова осягнення смислу життя розглядалася В. Франклом, 

оскільки «людина-гвинтик» не здатна до пошуку смислу життя, виробленню 

власних смисложиттєвих цінностей та поважати себе чи шанувати чужу 

гідність (Франкл, В., 1990). 

Водночас, гідність людини спонукає до оцінки подій, ситуацій, власних 

дій, виборі мети і засобів її досягнення з позицій гуманістичної моралі. 

Уявлення індивіда про смисл життя залежить від сформованості гідності, яка 

виступає свого роду рушієм у розвитку та саморозвитку особистості. 

Гідність у філософії, комунікації К. Ясперса була висвітлена у працях 

«Сенс і призначення історії», «Психологія світоглядів», де представлено 

концепцію різних рівнів людського «Я», згідно, якої перший рівень визначає 

«Я» емпіричне, на якому людина розглядається як частина природи, а її «Я» 

тотожне іншому «Я», що прагне до задоволення біологічних потреб і 

самозбереження (Ясперс, К., 1991).  

Другий рівень представляє «Я» предметне, що виявляє тотожність всіх 

«Я» на рівні «свідомості взагалі» і визначає рівність всіх перед законом.  

Третій рівень духу, де «Я» як частина цілого, народу, нації, держави. 

Однак, К. Ясперс вбачає завданням екзистенціональної філософії 

протистояти абсолютизації усіх зазначених рівнів «Я», оскільки вони не 

торкаються самого глибинного ядра особистості. Розмірковуючи у цьому 

контексті над проблемами людської гідності, він орієнтується на пересічну 

людину, людину з маси, здатну боротися з внутрішнім плебейством, 

підлістю. Він наводить приклади, коли підлість заспокоює совість (держава 

скоює злочини проти громадян, спрощення істини і заперечення власної 

причетності і відповідальності) (Ясперс, К., 1991, с. 147–148). 



 226 

Погляди радянських філософів відображали класовий підхід у 

розумінні різних явищ життя, що дозволяло розглядати смисложиттєві 

цінності, у тому числі і гідність у контексті кодексу будівника комунізму, 

задач КПРС, відданості ідеалам революції та вимог більшості. Усе це лягло в 

основу характеристики гідності радянськими філософами з точки зору її 

суспільної цінності, діалектики прав і обов’язків, які гарантували би певний 

рівень морально-правової свідомості суспільства.  

Типовим є визначення поняття гідності як категорії етики у 

філософському словнику за редакцією І. Фролова (1987 р.), що відображає 

моральне ставлення людини до самої себе і суспільства до індивіда. 

Усвідомлення власної гідності є формою самоконтролю особистості, на якій 

базується вимогливість індивіда до себе, коли суспільні вимоги набувають 

ознак особистих. Гідність особистості регулює також ставлення до неї 

найближчого оточення і суспільства загалом, диктуючи повагу до 

особистості, визнання її прав тощо. 

Але вже у визначенні гідності, яке наводиться у словнику з етики за 

редакцією А. Гусейнова і І. Кона, підкреслюється гуманістична 

спрямованість поняття, що визначається як «уявлення про цінність кожної 

людини як особистості, особливе моральне ставлення людини до самої себе і 

ставлення до неї з боку суспільства, в якому визнається цінність особистості» 

(Гусейнов, А., & Кон, І., 1989, с. 84). Учені доводять, що усвідомлення 

людиною власної гідності є формою самосвідомості і самоконтролю 

особистості, на ньому базується вимогливість до себе. Утвердження і 

підтримання своєї гідності передбачає здійснення моральних вчинків. 

Розуміння власної гідності поряд із совістю і честю є одним зі способів 

усвідомлення відповідальності перед собою як особистістю. З іншого боку, 

гідність особистості вимагає і від інших людей поваги, визнання відповідних 

прав. 

У концепті ціннісного стандарту розглядає гідність український 

філософ В. Малахов, за яким людина повинна дотримуватися у своїй 
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поведінці того, що є «гідним» і відкидати «негідне», а також вимагати 

дотримання такої ж поведінки від оточуючих. Повага власної честі і гідності 

– невід’ємне право кожної особистості. Філософ розмежовує поняття честі і 

гідності, де перше розкриває через зв’язок з репутацією, а друге – пов’язує з 

самооцінкою. «Якщо поняття честі висвітлює площину особливого в моралі, 

то поняття гідності висвітлює площину універсального. Свідомість честі 

вчить нас солідарності з ближнім, свідомість гідності – відповідальності 

перед дальніми. В певних випадках вони наче продовжують одна одну: так, 

коли за людиною заперечують ту моральну цінність, котра відносить її до 

певної групи або касти (офіцерів, дворян, учених та інших), кажуть, що 

ображено її честь. Коли ж у її особі принижують саму цю групу, коли 

належність до останньої розглядається як те, що ганьбить людину, – йдеться 

про нехтування її гідністю» (Малахов, В., 2004, с. 229). Аналізуючи ці 

поняття, філософ відводить домінуючу роль у цій взаємодії гідності, без якої 

честь втрачає свій сенс. 

Як константа буття особистості гідність характеризується у працях 

російського філософа С. Шаракшане. На його погляд, людина не може 

вважати себе реалізованою якщо існує в умовах, які позбавляють її почуття 

власної гідності. Сучасна людина будуватиме свої стосунки з оточуючими з 

урахуванням такого параметра як гідність, що передбачає розумний стиль 

життя і розумний стиль думок, а також самостійність, незалежність, почуття 

власної значущості і самореалізації. За С. Шаракшане мати гідність, означає 

жити повноцінно, керуватися гуманістичними цінностями, вміти відстоювати 

свої права, здійснювати свій вибір. На думку філософа, гідність передбачає 

набір значущих базових установок, імперативи поведінки, сукупність 

моральних якостей, а також межу емоційних виявів та залежність гідності від 

самоздійснення та самореалізації. 

Криза гідності є глобальною у праці сучасних білоруських вчених 

Л. Євменова і С. Манчило «Філософія гідності – інтегратор уявлень про 

життя людини і цивілізації». Ними обстоюється теза, згідно якої гідність як 
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смисложиттєва цінність залишається недосягнутою і нереаналізованою з 

огляду на протистояння, військові конфлікти, гібридні війни, тероризм, 

потоки біженців, які не приймаються іншими країнами. 

На думку Л. Євменова і С. Манчило, криза гідності проджує інфляцію 

цієї цінності через її втрату зв’язку зі свободою. Проблема гідності 

залишається відкритою в наш час – впровадження нових соціальних і 

гуманітарних технологій, через абстрактність, декларативний, 

рекомендаційний характер моралі і етики у житті сучасного суспільства та 

його антигуманної практики (Евменов, Л., & Манчило, С., 2016). 

Гідність як форма прояву самосвідомості і самоконтролю розглядається 

у психологічному словнику В. Синявського, О. Сергєєнко, Н. Побірченко, де 

вона визначається уявленням про цінність людини в особистісному плані. 

Психологи доводять, що гідність виявляє ставлення людини в першу чергу до 

самої себе, так і ставлення до інших людей, а також включає вимогливість до 

себе, усвідомлення соціального значення власних моральних і ділових 

якостей, свого статусу у групі чи суспільстві. «Гідність включає право 

людини на повагу, визнання її прав і одночасно передбачає усвідомлення 

свого обов’язку і відповідальності перед суспільством. Людина з почуттям 

власної гідності не відступається від своїх обов’язків, обіцянок і зберігає 

мужність і важких життєвих ситуаціях» (Синявський, В., Сергєєнко, О., 2007, 

с.50-51). 

Гідність особистості як спонука до самозмін, орієнтації на моральні 

патерни поведінки та її удосконалення, залишає широке поле для дискусій, що 

саме є правильним. З приводу чого Х. Шпігельберг зауважив: «... людська 

гідність, очевидно, залишається однією з небагатьох загальних цінностей у 

нашому світі філософського плюралізму. Головна проблема сьогодні – це 

відсутність у нас достатньої ясності з приводу того, що ж означає людська 

гідність» (як цитується у Пулмена, Д., 2001, с. 104). 

Однак, нехтування гідністю як смисложиттєвою цінністю чи її 

заперечення призводить не лише до девіацій, а й злочинів. Саме до цієї 
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проблеми привернув увагу К. Роджерс, зазначивши, що злочини чи 

порушення проти людської гідності здійснюються підлітками, котрі не 

знають себе, часто помиляються у моральному виборі, володіючи 

«склеєною» Я-концепцією. Такі підлітки примітивно ставляться до себе, не 

мають вищих рівнів саморегуляції поведінки; неадекватно оцінюють інших 

людей, не сприймаючи їх як неповторних індивідуальностей; власне життя і 

життя інших людей розглядають за «принципом задоволення», а не за 

«принципом реальності» (Роджерс, К., 1986); будують свою поведінку 

жорстко і примітивно «в обхід особистості» (Роджерс, К., 1986; Роджерс, К., 

1998). 

Почуття любові до самого себе та інших людей, на думку О. Вейнінгер, 

Б. Паскаля, Е. Фромма, є основою людської гідності і чинником її розвитку, 

оскільки любов до себе характеризує і здатність любити інших. Любов 

неможлива без турботи і поваги до гідності і поваги до оточуючих. 

Положення антропологічного підходу стали визначальними у 

гуманістичній суб’єкт-суб’єктній виховній парадигмі К. Альбуханової-

Славської, А. Мудрик, А. Орлова (Альбуханова-Славская, К., 1991; 

Мудрик, А., 2006; Орлова, А., 2000). 

Стрижневими для нашого дослідження є праці у сфері розвитку 

почуття власної гідності школярів основної та старшої школи, в яких 

висвітлюється сенситивність цього віку, максималізм суджень, переживань, 

що впливає на сприйняття дітьми себе як цінності (Кон, И., 1979; 

Маралов, В., 2004). 

Гідність виступає основою духовної свободи особистості та інтегральною 

цінністю за І. Бехом, який визначає гідність у статті «Почуття гідності у 

духовному розвитку особистості» як усвідомлення і переживання особистістю 

самої себе у сукупності морально-духовних характеристик, що викликають 

повагу оточення. На його думку, гідність у духовному розумінні є не якимось 

стандартом, на основі якого складають судження щодо різних смисложиттєвих 

цінностей, але саме вона може радикально змінити наше уявлення про 
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суспільну значущість цінностей і навіть відкинути колишній ідеал як 

помилковий. Учений розглядає гідність як «усвідомлення і переживання 

особистістю самої себе у сукупності морально-духовних характеристик, що 

викликають повагу оточення» (Бех, І., 2008 d, с. 6). 

Таким чином, за І. Бехом людина культури гідності – це самодостатня 

особистість, що покладається лише на себе, на свій внутрішній поклик, а не на 

інших, не на те, що вони думають про неї, чого від неї очікують, чим 

захоплюються в ній, чи що в ній зневажають, за що винагороджують чи 

карають. Воля такої людини вільна від спотворень залежністю від інших та 

їхніх намірів, вона цілісна, вільна й незалежна (Бех, І., 2008 d, с. 15). 

У педагогічній науці виховання гідності розглядається як результат 

морального суб’єкт-суб’єктного виховання, в основі якого лежить ціннісне 

ставлення до людини, визнання її рівності з іншими, її досягнень. 

Поняття гідності визначає моральне ставлення людини до самої себе та 

ставлення до неї інших людей. У «Педагогічному словнику для молодих 

батьків» за редакцією В. Постового, гідність визначається як форма вияву 

самосвідомості і самоконтролю, на яких базується вимогливість особистості 

до самої себе. Зміцнюють та підтримують почуття гідності людини моральні 

вчинки, що відповідають гідності, утримання від негативних дій. Гідність 

особистості залежить не від суспільного становища людини, характеру її 

праці, а від виховання та усвідомлення себе як людини гідної поваги і 

визнання її заслуг і особистісних якостей близькими і рідними, суспільством 

(Алєксєєнко, Т., Бех, І., Докукіна, О., Гончаренко, С., Кононко, О., 

Кравченко, Т., Оржеховська, В., & Постовий, В. (Ред.), 2002, с. 89). 

Почуття власної гідності, як основу життєдіяльності особистості, 

визначав видатний український педагог В. Сухомлинський. За його словами, 

«гідність – це мудра влада тримати себе в руках. Благородство людської 

особистості виявляється в тому, наскільки мудро і тонко ти зумів визначити, 

що гідне й що негідне. Гідне повинно стати самою суттю твоєї духовної 

культури, негідне нехай викликає в тебе презирство і огиду» 
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(Сухомлинський, В., 1997, с. 387). 

Педагог звертав особливу увагу на порушення права поваги гідності у 

підлітковому віці. З цього приводу він писав: «На неповагу своєї особистої 

гідності з боку старший підліток часто відповідає впертістю або грубістю. 

Прагнення зламати цю впертість, примусити скоритися – найгірше в нашій 

справі. Усе це ображає, навіть озлобляє підлітка, призводить до того, що він 

ніби навмисне починає діяти всупереч розумним вимогам дисципліни. 

Особливо гостро переживає підліток постійне нагадування рідними чи 

вихователями про недоліки в його характері, які він певною мірою 

усвідомлює чи навіть прагне боротися з ними» (Сухомлинський, В., 1976, 

с. 323). В. Сухомлинський радить проявляти терпимість до гідності та рис 

особистості підлітка з тим, щоб він сам зміг мобілізувати духовні сили на 

усунення негативних рис свого характеру.  

Гідність, як визнання цінності особистості, її життя, вірі у її здібності і 

можливості, здатність до самостійного творчого зростання, духовного 

самовдосконалення визначається В. Білоусовою у роботі «Теорія і методика 

гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності 

загальноосвітньої школи». Виходячи з цього, вчена наголошує на 

необхідності гуманістичного виховання, яке б ставило за мету «поважне 

ставлення до людської гідності оточуючих, навіть якщо ти маєш більший 

матеріальний достаток, займаєш особливе положення в товаристві 

однолітків, подолання байдужого ставлення до людей, бездушності, 

нестриманості, контроль за повагою оточуючими не лише «моїх» прав, а й 

«за виконанням своїх обов’язків» стосовно до людей, критичне ставлення до 

своїх достоїнств і недоліків, подолання крайнього егоцентризму» 

(Білоусова, В., 1997, с. 53). 

Гідність, як комплексне інтегративне утворення характеризується 

С. Удовицькою, що виявляється «цілісним самоствердженням на основі 

рефлексійно-емоційної настанови на повагу до іншої людини і самоповагу. 

Вона є умовою виховання духовного потенціалу особистості, що дозволяє їй 
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нормативно діяти у різноманітних соціальних ситуаціях. Гідність стимулює 

свідому саморегуляцію та самовиховання» (Удовицька, С., 2010, с. 6). На 

думку педагога ефективними педагогічними умовами виховання гідності 

молодших підлітків загальноосвітньої школи у позаурочній діяльності є 

діалогічна взаємодія педагогів і батьків, оптимізація відповідних форм і 

методів, відповідна підготовка педагогів та перебудова оцінної діяльності 

педагогів тощо. 

Соціальну природу гідності виокремлює Н. Чиренко, яка досліджувала 

специфіку виховання власної гідності підлітків у контексті діяльності 

дитячих об’єднань. На її думку, «особистості, наділеній почуттям власної 

гідності, притаманне ціннісне ставлення до себе; упевненість у досягненні 

власних цілей; відповідальність та здатність до саморегуляції» (Чиренко, Н., 

2011, с. 70). Місцем, де підліток набуватиме такого досвіду, може стати 

дитяче об’єднання, оскільки виховання у дитячих громадських об’єднаннях 

доповнює виховання, здійснюване іншими соціальними інститутами. Тоді як 

дитячі та молодіжні громадські об’єднання охоплюють ту частину життєвого 

простору дитини, через яку лежить її шлях до суспільства та соціалізації 

особистості. 

Акцент на професійному аспекті гідності робиться у праці Л. Хоружої 

«Етичний розвиток педагога», де педагогічна гідність визначається через 

призму суспільної оцінки та професійних досягнень і моральних чеснот 

вчителя, що проявляються у різноманітних ситуаціях шкільного життя.  

Як слушно зауважує вчена, ефективність виховання значною мірою 

залежить від взаємодії батьків і вчителів. Виходячи з цього, залучення 

батьків до виховного процесу є об’єктивною необхідністю та умовою його 

реалізації, морально-виховним чинником впливу на дітей. Однак, вчителям 

не завжди вдається налагодити співпрацю з батьками. Суперечності між 

батьками і вчителями обумовлюються багатьма причинами. Серед яких 

«висока вимогливість один до одного і очікування миттєвого результату, 

розбіжність у стилях спілкування з дитиною; різний рівень педагогічної 
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кваліфікації та поінформованості про особливості учня; бажання перекласти 

відповідальність за виховання і навчання дитини один на одного тощо» 

(Хоружа Л., 2012, с. 90). 

У розробленій російським педагогом Г. Кравченко програмі «Гідність, 

самоповага і відповідальність особистості» зазначається, що гідність людини 

формується у процесі освіти тільки на основі гуманізму. У цьому контексті 

автор розглядає гуманізацію як імператив виживання людства. 

Запропонована Г. Кравченко програма враховує зміст навчальних предметів з 

1-го по 11-й клас; підвищення рівня фахового рівня (науково-практичні 

конференції, методичні семінари, ігрова діяльність; організація позаурочної 

діяльності (гуртки, факультативи); робота з батьками (семінари, лекторії, 

психолого-педагогічні консультації, доручення до дитячих свят і заходів, 

виставок, конкурсів, театралізацій тощо (Кравченко, Г., 2004). 

Основними чинниками, які забезпечують виховання гідності як 

смисложиттєвої цінності в учнів основної і старшої школи є повага до 

особистості дитини, її розуміння і прийняття, підтримка і педагогічна 

допомога, індивідуальність і неповторність виховних умов кожної сім’ї. 

У роботах західних науковців гідність розглядається як смисложиттєва 

цінність, що переважно розкривається через самоповагу, самооцінку і 

самоставлення. 

Залежність рівня вихованості гідності від родинного виховання 

доводиться Р. Дайлі. Досліджуючи взаємостосунки батьків і підлітків, учений 

з Каліфорнійського університету дійшов висновку, що діти, до яких 

ставляться як до унікальних, особливих, котрі відчувають свою значимість у 

родинному колі, яких дорослі постійно підтримують у їхній творчій 

самореалізації набагато краще розвиваються, є більш відкритими і щирими з 

батьками, досягають успіхів, ніж ті, котрих постійно критикують, занижують 

їхню оцінку і досягнення, що є причиною замкнутості і різноманітних 

відхилень. Особлива увага приділялась створенню атмосфери сімейного 

виховання, яка, на думку дослідника, є визначальною у вихованні 
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особистісної гідності (Dailey, R., 2005). 

Підтвердженням цієї тези слугує дисертаційне дослідження С. Леві 

«Compensatory contribution of grandparents to their grandchildren's psychological 

well-being as measured by self-esteem» («Компенсаційний внесок бабусь і 

дідусів у психічне здоров’я внуків, що виявляється у почутті власної 

гідності»). Дослідниця опитала 86 чоловік з багатопоколінної сім’ї і 

встановила позитивний вплив бабусь і дідусів на виховання почуття власної 

гідності у внуків, обумовлений доброзичливим ставленням до дітей, їх 

позитивною оцінкою, підтримкою, схваленням, виявом турботи і уваги до 

особистості дітей. При цьому 88% респондентів відмітили позитивний вплив 

бабусь і дідусів на становлення самоповаги у дітей, 71% – переконані, що 

спілкування з бабусями і дідусями для них є унікальним, набагато кращим і 

позитивнішим, ніж з батьками, 76% – звернули увагу на роль їхньої турботи і 

любові до дітей. При цьому 52 % респондентів із заниженою самооцінкою 

відмітили компенсаційний вплив бабусь і дідусів, які, опираючись на 

прихильність дітей, змогли підвищити рівень їхньої самооцінки і гідності 

(Levy, S., 2004, р. 26–34). 

Надзвичайно важливим аспектом у вихованні гідності є ставлення 

батьків до власних дітей. У тих сім’ях, де є двоє чи більше дітей батьки часто 

по-різному ставляться до них: одній дитині припадає більше уваги і любові, 

іншій – менше. Одній дитині довіряють, іншій – ні. Це обумовлено різними 

об’єктивними і суб’єктивними чинниками і життєвими обставинами. Однак, 

таке виділення однієї дитини чи її порівняння не на користь іншої, негативно 

позначається на почутті особистісної гідності тої дитини, яка програє у 

порівнянні, а також створює напругу і нездорове суперництво у стосунках 

самих дітей. Саме вплив батьківського фаворитизму на становлення 

особистісної гідності підлітків і досліджувала Ш. Куперфіш. Зокрема, нею 

було встановлено, що 49,7% переживали такі ситуації у свої сім’ях, 37,6% – 

побували у ролі нелюбимих дітей, 12,2% – до сих пір сприймають себе у 

невигідному світлі (Kuperfish, Sh., 2005, р. 78). 
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Негативно на вихованні гідності як смисложиттєвої цінності учнів 

основної і старшої школи позначаються насилля у сім’ї, несправедливі 

звинувачування дітей, приниження, розрив духовного зв’язку між батьками і 

дітьми. Часто депресії батьків негативно позначаються на якості виховання 

дітей, оскільки в такому стані їм важко контролювати свої почуття, емоції, 

виявляти відкритість, щирість, тактовність і розуміння дітей. Саме на цей 

аспект звернула увагу Т. Мейтіс у своєму дослідженні «Implicit self-esteem in 

adolescents with parental history of depression» («Занижене почуття власної 

гідності у підлітків з батьківською історією депресії»). Депресії у батьків 

формують у дітей підвищену вразливість і надчутливість до критики, почуття 

вини і розпачу, нездатності приймати будь-які рішення через страх бути 

покараним чи звинуваченим навіть у звичайних ситуаціях.  

Дещо схожі думки ми знаходимо і в роботі американського психолога 

Р. Гайя, який звернувся до теоретико-методичного підходу у формуванні 

позитивного почуття власної гідності у дітей в сім’ї на основі теорії Ділового 

Аналізу. Зважаючи на стан сім’ї, вікові особливості дітей, він проаналізував 

різноманітні кризові явища сім’ї, розробив механізми підвищення 

самооцінки у дітей в сім’ї та становлення у них почуття гідності з опорою на 

християнські цінності (Guy, R., 1977). 

Досліджуючи вплив на почуття власної гідності міжособистісних 

стосунків у сім’ї і соціальних впливів, М. Галвінхіл у своєму дослідженні 

«Self-esteem as a mediator between the quality of interpersonal relationships in the 

family and children’s social acceptance by peers» (Galvinhill, M., 2001) звертає 

увагу на те, що найбільш успішними у соціумі (школі), з високим рівнем 

самосприйняття є діти, оточені любов’ю і підтримкою у родині. Ті діти, які 

мали певні проблеми чи непорозуміння з батьками намагались 

самостверджуватись у колективі через агресію чи, навпаки, підпадали під 

вплив однокласників з лідерськими якостями. 

Таким чином, гідність виначає ставлення людини до самої себе як до 

особистості, що гідна беззаперечної поваги. Почуття гідності є важливою 
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моральною якістю, за якої людина чинить так, як належить її сутності і 

призначенню, тобто як повинна чинити саме людина. Людина, яка володіє 

такою важливою смисложиттєвою цінністю усвідомлює власну цінність для 

інших людей, для суспільства, незалежно від соціального статусу, багатства, 

професії, національності.  

Почуття власної гідності і повага до себе – це те, що найбільше 

підносить людину, сприяє самореалізації, творчому самовиявленню. Це 

потреба у визанні позитивної самооцінки своїх вчинків, осмислена гордість 

за себе. Але людина має поважати не тільки свою гідність, але й гідність 

інших людей. Гідна людина веде себе гідно – не принижується сама і не 

принижує інших. Гідна людина чинить гуманно і справедливо, навіть, якщо 

ніхто цього не бачить і не може оцінити. Ніколи не зробить комусь боляче, не 

стане брехати, інтригувати проти інших, не бажаючи зраджувати людське у 

собі. Також почуття. гідності нерозривно пов’язане з усвідомленням своїх 

прав і обов’язків нарівні сім’ї, суспільства, громадянської позицієї.  

Таким чином, гідність виступає інтегратором уявлення особистості про 

життя і його смисл та інші смисложиттєві цінності. Виховання гідності як 

смисложиттєвої цінності у школярів основної та старшої школи є умовою 

їхнього інноваційного життя і розвитку. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі представлено концепцію 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 старщої школи та з’ясовано, що проблема смислу життя і 

смисложиттєвих цінностей загострюється у різні періоди життя особистості, 
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пов’язані з радикальними змінами у суспільстві, руйнуванням звичного 

життя індивіда, віковими кризами притаманними підлітковому та ранньому 

юнацькому віку, заглибленням у релігійні, психологічні і філософські 

практики. 

Визначено структурні компоненти виховання смисложиттєвих 

цінностей школярів основної і старшої школи (когнітивний, емоційно-

ціннісний, довільної спонуки, поведінково-праксичний), 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 (самопізнання, самооцінка, 

рефлексія, самореалізація) та функції (когнітивна, аксіологічна, 

смислотворча, життєтворча, рефлексивна). 

Визначено та схарактеризовано базові смисложиттєві цінності: 

свобода, любов, справедливість, гідність. 

Свобода полягає в усвідомленні школярами основної і старшої школи 

своїх реальних можливостей у рамках суспільно значущих ціннісних 

пріоритетів, які втілюються в індивідуальні стратегії поведінки, діяльності, 

комунікації та презентують наявні сутнісні сили і їх адекватну 

самореалізацію. 

Доведено, що 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. 
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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.  

Основні наукові результати розділу опубліковано у працях автора 

(Журба, К.,2014d; Журба, К.,2014e; Журба, К.,2015b; Журба, К.,2015g, 

Журба, К.,2015h, Журба, К. 2016g; Журба, К. 2018d; Zhurba, K., 2015; 

Zhurba, K., 2016a; Zhurba, K., 2016b; Zhurba, K., 2017). 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ВИХОВАНОСТІ СМИСЛОЖИТТЄВИХ 

ЦІННОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ 

 

4.1. Організація констатувального етапу експерименту 

 

Аналіз сучасного стану виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи засвідчив, що на сьогодні ця проблема є 

надзвичайно важливою. 

Виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої 

школи є результатом гуманізації суспільства, незворотніх демократичних 

процесів й виступає важливою умовою оздоровлення суспільства в цілому і 

мікросоціуму зокрема. Цьому сприяє атмосфера доброзичливості, поваги та 

ціннісного ставлення до людини, ставлення до неї не як до засобу, а лише як 

до мети. 

Смисложиттєві цінності є тим феноменом, які інтегрують досягнення 

людства у царині моралі та виступають спонукою до саморозвитку і 

самотворення особистості, характеризуючи моральну свідомість та 

самосвідомість особистості. 

З метою вивчення рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи нами була розроблена програма 

констатувального етапу експерименту. 

Зміст програми передбачав визначення експериментальної бази, добір 

діагностувальних методик і методів вивчення проблеми, виявлення рівнів 

вихованості смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи на 

основі встановлених критеріїв та показників. Проведення діагностики 

передбачало чітку логіку та поетапність проведення дослідницьких процедур 
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відповідно до поставлених завдань, які не лише доповнювали, а й перевіряли 

одна одну. 

Експериментальне дослідження здійснювалося у чотири етапи: 

- На першому етапі розроблялась програма педагогічної діагностики, 

підбирались емпіричні індикатори, зʼясовувались характеристики 

вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

- На другому етапі виявлялись знання, уявлення, судження учнів 

основної і старшої школи про смисложиттєві цінності, ступінь розуміння 

учнями основної і старшої школи таких понять як: «смисл життя», 

«смисложиттєві цінності», «гідність», «свобода», «відповідальність», 

«справедливість», «любов», «дружба» і усвідомлення їх необхідності у житті. 

- На третьому етапі етапі досліджувалися почуття, переживання, 

вольові спонуки та мотиви смисложиттєвої сфери школярів, а також основні 

труднощі і проблеми у вихованні моральної смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи. 

- На четвертому етапі співвідносились знання про смисложиттєві 

цінності, емоції, воля з мотивами, реальними вчинками, поведінкою та 

виявлялись рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної 

і старшої школи. 

Обґрунтування і вибір експериментальних загальноосвітніх закладів 

здійснювався на добровільних засадах, методичної підготовленості вчителів 

та класних керівників. Експериментальною базою нашого дослідження став 

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 
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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 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.). 
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Всього експериментальною роботою було охоплено 1232 учнів 

основної і старшої школи, з них 422 – молодших підлітків, 398 – старших 

підлітків і 412 – старшокласників, 97 вчителів. 

Розвʼязанню завдань дослідження сприяли організовані та проведені 

нами науково-методичні студії в рамках Фестивалю педагогічних інновацій 

(2016) та науково-практичні семінари для вчителів експериментальних шкіл, 

де піднімалися і обговорювалися питання, повʼязані з організацією та 

проведенням констатувального етапу експерименту. 

Педагогічна діагностика констатувального експерименту опиралась на 

критерії, які були визначені нами на основі уточнених нами понять «смисл 

життя особистості», «смисложиттєві цінності», «виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи». 

Виходячи з нашого розуміння смисложиттєвих цінностей та 

враховуючи особливості молодшого і старшого підліткового та раннього 

юнацького віку, нами визначено компоненти, критерії та показники в 

оцінюванні рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи. 

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.  

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 
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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. 

Визначені нами критерії і показники сприяли об’єктивній констатації 

досліджуваного явища. 

Метою педагогічної діагностики було виявлення рівнів вихованості 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи за 

допомогою визначених критеріїв і показників; дослідження проблем і 

труднощів, з якими стикається дитина у виборі зазначених смисложиттєвих 

цінностей; встановлення кореляційних звʼязків між моральними якостями 

дитини і її самореалізацією; впливу школи на виховання смисложиттєвих 

цінностей. 

Педагогічна діагностика у розумінні О. Вознюк, О. Дубасенюк 

виступає особливою галуззю педагогічних знань, специфічною практичною 

діяльністю, спрямованою на вивчення перебігу й результатів педагогічного 

процесу, вивчиння кількісних і якісних змін, з метою його вдосконалення 

(Дубасенюк, О., & Вознюк, О., 2011, с. 74–75). 

Без педагогічної діагностики неможливо визначити педагогічні умови 

виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

Узагальнення робіт білоруських (Кочетов, А., Коломинский, Я., & 

Прокопьев, И., 1987) та російських (Звонников, М. & Челешковa, М., 2009) 

учених дає змогу виділити основні функції педагогічної діагностики:  

 контролююча (контроль і перевірка впливу різних методів, аналіз 

та співставлення результатів творчої діяльності учнів); 

 виховна (методи діагностики одночасно виступають і методами 

виховання, здатними викликати інтерес, зацікавлення у дітей, бажання 

працювати над собою у цьому напрямі); 
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 розвивальна (як здатність активізувати моральні знання при 

розвʼязанні проблемних ситуацій, у роботі над творчими завданнями);  

 емоційна (переживання за результати своєї діяльності, 

націленість на результат, задоволення моральних потреб, почуття радості, 

задоволення від спільної діяльності, уваги до своєї особистості);   

 інформаційна (збір даних, порівняння, накопичення статистичних 

даних, доступ до необхідної інформації); 

 оціночна (аналіз та виявлення тенденцій, рівнів, динаміки);  

 коригуюча (виявлення проблем, недоліків та внесення змін у 

виховний процес з метою їх усунення); 

 прогностична (на підставі проведеної діагностики формується 

загальна картина виховного процесу, моделюються педагогічні умови та 

шляхи виховання смисложиттєвих цінностей учнів основної і старшої школи, 

прогнозуються результати дослідження); 

 організаційна (полягає в організації, плануванні, регламентації 

діагностувальних процедур). 

Практика показала, що функції діагностувальних методів можуть 

змінюватися у залежності від їх використання та завдань, які вони покликані 

вирішити. 

Для розв’язання завдань констатувального експерименту 

використовувався комплекс діагностувальних методів таких як: анкетування 

(анкети «Смисл життя» Г. Вайзера із закритими питаннями (Додаток Б), 

«Справедливість» І. Беха (Додаток В) з відкритими питаннями, бесіди, 

інтерв’ю, тестування (тест смисложиттєвих цінностей (СЖО) адаптований 

Д. Леонтьєвим (Додаток Д), тест життєстійкості (ТЖС) С. Мадді в адаптації 

Д. Леонтьєва і О. Рассказової (Додаток Е); адаптований тест «Роздуми про 

життєвий досвід» за Н. Щурковою, модифікована 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) 
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А. Адлера), «Психологічна автобіографія» Л. Бурлачук, Є. Коржової, метод 

незакінченого речення, експертної оцінки, незалежних характеристик, 

проблемних ситуацій, творчих завдань, педагогічного спостереження, 

вивчення документів і матеріалів навчально-виховної роботи класних 

керівників, що забезпечило достовірність і об’єктивність показників 

констатувального експериментів. 

Діагностування вихованості смисложиттєвих цінностей в учнів 

основної і старшої школи передбачало використання емпіричних методів. 

«До емпіричних методів відносять метод вивчення літератури, 

спостереження, бесіду, опитування, вивчення продуктів діяльності і 

узагальнення педагогічного досвіду, експеримент» (Енциклопедія освіти, 

2008, с. 491). 

Опитувальні методи (бесіди, інтервʼю, анкети) є універсальним засобом 

отримання інформації про знання, уявлення, судження стосовно смислу 

життя, смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи.  

Бесіда, як один з найбільш поширених методів діагностики, сприяла 

кращому розумінню внутрішнього світу вихованців, їхніх труднощів і 

проблем у смисложиттєвій сфері, що потребують вирішення. Важливим 

моментом у проведенні бесіди було налагодження довірливих стосунків між 

педагогом і вихованцем, повага до думки дитини. Бесіди проводилися 

індивідуально чи з групою. У ході дослідження використовувалися 

репродуктивні, проблемні і дискусійні бесіди. 

На етапі констатувального експерименту інтервʼю використовувалося у 

тих випадках, коли важливо було виявити рівень компетентності, особистого 

досвіду, точку зору учнів з досліджуваної проблеми. У своїх інтервʼю, 

школярі давали оцінку різним явищам життя, виражали своє бачення 

проблеми. 

Анкетування здійснювалося з метою виявлення інтересів, моральних 

потреб, загальних тенденцій, з урахуванням вікових особливостей, рівня 

знань, морального досвіду молодших підлітків, старших підлітків та 
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старшокласників. Школярам пропонувалися анкети закриті (з варіантами 

відповідей) і відкриті (відповідь потрібно було сформулювати самостійно), 

як розроблені нами, так і авторські. Зокрема, анкети «Смисл життя» 

Г. Вайзера із закритими питаннями, «Справедливість» І. Беха з відкритими 

питаннями для вчителів. Слід зазначити, що анкети для молодших підлітків 

містили менше запитань, ніж для старших підлітків, анкети для 

старшокласників були більш складними, ніж для учнів основної школи, що 

відповідає віковим особливостям школярів. 

За своїм характером прогностичний, метод незакінчених речень 

використовувався нами як спосіб продовження думки, завершення судження, 

що відображає емоції, переживання та мотиви учнів. Використання методу 

незакінчених речень дало змогу зрозуміти, що найбільше цінують школярі 

досліджуваних нами вікових груп. 

Продуктивними методами на констатувальному етапі експерименту 

виявилися аналіз творчих робіт та тести.  

За Дж. Кеттелом організація і проведення тестів передбачає створення 

однакових умов для всіх, формулювання завдань відповідно до віку дітей, 

чітке дотримання інструкції, обмеження часу, обробку результатів за 

визначеними критеріями, показниками і статистичними методами. 

Продумана процедура, стандартизовані запитання і відповіді, способи їх 

обробки забезпечили об’єктивність, валідність і надійність отриманих 

результатів за допомогою тестів. 

Осмисленість життя позначається на смисловій регуляції поведінки 

індивіда, ставленні до життя, що зумовило необхідність використання версії 

тесту Дж. Крамбо, Л. Махолика «Мета життя» (Purpose-in-Life Test, PIL) 

(Сrumhaugh, J., & Maxolick, L., 1964) адаптованої Д. Леонтьєвим 

«Смисложиттєвих орієнтацій» (СЖО) (Леонтьев, Д., 1992).  

Зазначена методика містить 20 симетричних шкал-запитань, кожна з 

яких складається з пари цілісних альтернативних пропозицій з однаковим 

початком. Показники тесту включають в себе загальний показник 
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осмисленості життя (ОЖ), а також п’ять субшкал, що відображають три 

конкретні смисложиттєві орієнтації та два аспекти локусу контролю: 

«Цілі у житті» характеризують цілеспрямованість, наявність або 

відсутність у житті школярів смислу життя. життєвої мети, цілей (намірів, 

покликання) у майбутньому, які надають життю осмисленість, спрямованість 

і перспективу. 

«Процес життя або інтерес та емоційна насиченість життя» визначає 

задоволеність своїм життям на теперішній час, сприйняття процесу свого 

життя як цікавого, емоційно насиченого і наповненого змістом. Зміст цієї 

шкали окреслює єдиний смисл життя, який полягає у тому, щоб жити 

насиченим життям. 

«Результативність життя або задоволеність самореалізацією» вимірює 

задоволеність життям, оцінку пройденого відрізку життя, відчуття того, 

наскільки результативним і осмисленим було життя. 

«Локус контролю – Я (Я – господар життя)» визначає уявлення про 

себе як про сильну особистість, що володіє достатньою свободою вибору, 

щоб побудувати своє життя у згідно мети, цілей і уявлень про його смисл, 

здатна контролювати вчинки і події власного життя. 

«Локус контролю – життя або керованість життя» відображає 

переконаність у здатності мати вплив й контролювати власне життя, вільно 

приймати рішення і втілювати їх у життя, усвідомлення того, що життя 

людини підвладне свідомому спрямуванню. 

Тест СЖО допомагає школярам замислитись над питанням власних 

смисложиттєвих цінностей, краще зрозуміти та усвідомити смисл життя, 

який може бути метою у майбутньому, процесом у теперішньому, 

результатом у минулому, або в усіх трьох вимірах одночасно. 

Тестування школярів у форматі MS-Excel, дало змогу проводити його з 

використанням комп’ютерів і відразу отримувати підсумкові результати за 

всіма пʼятьма субшкалами та загальним показником «Осмисленість життя».  

Для перевірки аналізу сумарних балів показників субшкал було 
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проведено 2 пілотних (пробних) анкетування і розраховано максимальні та 

мінімальні бали за кожною шкалою та в цілому.  

Статистичний аналіз отриманих результатів здійснювався за 

допомогою показника «медіана» – статистичної величини, що розташована у 

середині ряду вибірки, розташованого у зростаючому і спадаючому порядку. 

У нашому дослідженні за загальним показником «Осмисленість життя» 

медіана складає 132 бали, максимальна кількість балів – 175. Виходячи з 

цього важливо враховувати, скільки респондентів набере у сумі менше балів 

за це значення чи більше.  

Тест життєстійкості (ТЖС) С. Мадді (Maddi, S., 2004; Maddi, S., 

Harvey, R., & Khoshaba, D., 2006) в адаптації Д. Леонтьєва і О. Рассказової 

(Леонтьев, Д., & Рассказова, Е., 2006) дав змогу визначити здатність дітей 

підліткового і юнацького віку виступати самостійним субʼєктом життя, що 

вміє приймати самостійні рішення, ставити мету і досягати її чи, навпаки, 

намагатися бути як всі, плисти за течією, покладатися на випадок, що 

характеризує їхнє ставлення до життя, здатності обирати смисложиттєві 

цінності за субшкалами залученості (commitment – необхідність бути 

включеним у діяльність, а також бути учасником того, що відбувається, 

здатність піклуватися про інших, а також звертатися по допомогу), контролю 

(control – впевненість у тому, що докладені зусилля можуть змінити ситуацію 

навіть якщо основної мети не буде досягнуто) і прийняття ризику (challenge 

дає змогу розглядати життя як спосіб отримання досвіду через активне 

засвоєння знань та їх використання на практиці, готовність діяти на свій 

страх і ризик без якихось гарантій успіху). Тест життєстійкості (hardiness) 

містить 45 запитань, відповіді яких інтерпретуються за чотирьохбальною 

шкалою Ліккерта. При обрахуванні використовувалася бальна система від 0 

до 3 («Ні» – 0 балів, «Скоріше ні, ніж так» – 1 бал, «Скоріше так, ніж ні» – 2 

бали, «Так» – 3 бали), також враховувалися не лише прямі, а й зворотні 

пункти для кожної із субшкал («Ні» – 3 бали, «Скоріше ні, ніж так» – 2 бал, 

«Скоріше так, ніж ні» – 1 бал, «Так» – 0 балів). 
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У вихованні смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої 

школи важливу роль відіграє життєвий досвід особистості, який повинен 

враховувати педадагог у своїй роботі. Проведення тестування «Роздуми про 

життєвий досвід» за Н. Щурковою (Щуркова, Н., 1991) передбачало роботу 

над 31 запитанням, адаптованих до українських реалій. Усі запитання 

містили різні проблемні ситуації, з вибором їх розвʼязання на три варіанти (a, 

б, в). Кількість виборів учнів основної і старшої школи здійснювалась у 

відсотковому співвідношенні до загальної кількості учасників. При 

обрахуванні результатів відповіді 10, 17, 21, 25, 26 не враховувалися. 

Показниками, що свідчать про високий рівень морального усвідомлення 

життя, готовності до вибору смисложиттєвих цінностей є відповіді а (1, 4, 14, 

15, 27, 29, 30), б (5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 28), в (2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 24, 

31). Навпроти, показниками егоцентричної позиції, моральної невизначеності 

у виборі засобів досягнення цілей, слугують показники а (2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 

16, 18, 20, 22, 23, 24, 31), б (1, 4, 6, 9, 11, 19, 27, 29, 30), в (14, 15). Також, 

показниками, що свідчать про несформованість моральних ставлень, 

нестійкість моральних переконань, імпульсивну поведінку є ті вибори, в яких 

відсутня чітка позиція. 

З метою вивчення життєвих ситуацій в шолярів основної і старшої 

школи нами використовувалася «Психологічна автобіографія» Л. Бурлачук, 

О. Коржової (Бурлачук, Л., Коржова, О., 2016), де визначалися не лише 

очікувані події, а й певним чином прогнозувалися події та образи 

майбутнього стосовно життєвих планів і перспектив особистості. При аналізі 

життєвих ситуацій увага зверталася на стратегій поведінки й окремих 

вчинків, ставлень до життя, суб’єкт-суб’єктні та суб’єкт-об’єктні орієнтації. 

При проведенні зазначеної методики також враховувався фактор їх 

наближеності/віддаленості. 

Зокрема, проективно-експресивна методика дозволяє виявити значущі 

для дітей життєві ситуації у недалекому минулому.  

У «Психологічній автобіографії» враховувалися параметри 
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продуктивності життєвих ситуацій і їх оцінки: значущість, бажаність, ступінь 

впливу, середнє значення антиципації і ретроспекції, а також змістовна 

характеристика подій: тиск, вид, частота («оригінальність» – «популярність», 

«сила» – «слабкість»).  

На заключному етапі будувалась «лінія життя» з урахуванням усіх 

показників (Коржова, Е. (Ред.), 2016, с. 15). 

Аналіз творчих робіт (творів, малюнків) допоміг виявити ставлення 

дітей до досліджуваного феномену, зацікавленість, власне розуміння 

проблеми, значущість на особистісному та експресивному рівні. 

Запропоновані творчі роботи були посильними для дітей та відповідали їхній 

віковій специфіці.  

До поведінкових відносяться методи проблемних ситуацій, дискусії та 

педагогічного спостереження. 

Проблемні ситуації, взяті з життя чи спеціально змодельовані, 

потребували самостійного вирішення школярами, з опорою на їхній 

життєвий досвід. Зазначений метод спрямований на вияв стереотипів 

поведінки, уміння орієнтуватися у ситуації, розуміти інших людей, 

встановлювати причинно-наслідкові звʼязки, приймати самостійні рішення. 

Аналізуючи проблемні ситуації, з метою їх розвʼязання, школярі 

використовували моральні знання, правила, які є найбільш ефективними у 

даній ситуації або використовували життєвий досвід, власні спостереження 

тощо. 

Педагогічне спостереження (пряме й опосередковане, включене 

невключене) передбачає чітке визначення мети, обʼєкта, предмета 

дослідження, відповідну програму, що дозволяє дослідити процес виховання 

смисложиттєвих цінностей в учнів основної та старшої школи, як цілісний 

динамічний процес.  

Метод експертних оцінок вимагає високого рівня компетентності з 

досліджуваної проблеми та залучення фахівців (науковців Інституту проблем 

виховання НАПН України) з метою отримання обʼєктивної картини 
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досліджуваного явища, виявити чинники, що впливають на рівень 

вихованості смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи.  

Під час обробки результатів констатувального етапу експерименту 

використовувалися методи як описової статистики (медіани, середнього 

арифметичного, відсотки), так і кореляційного аналізу (між рівнями 

вихованості смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи та 

педагогічними умовами виховання смисложиттєвих цінностей), факторного 

аналізу (характеристиками якого є цілі життя, процес життя, 

результативність життя, локус контролю – Я, локус контролю життя 

Д. Леонтьєва), експертних оцінок, а також обрахувань за шкалою 

Меннестера-Перрімана. 

Відповідно до компонентів, критеріїв та показників з’ясовано 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. 

Конструктивний рівень вихованості смисложиттєвих цінностей 

виявляється у прагненні знайти своє життєве покликання, мету життя. Часто 

діти цієї групи краще розуміють значущість смисложиттєвих цінностей для 
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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 
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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. 

Визначені нами критерії і показники сприяли об’єктивній констатації 

досліджуваного явища. 

Отже, педагогічна діагностика через застосування відповідних методів 

дозволяє виявити основні тенденції, сильні і слабкі сторони організації 

процесу виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої 

школи. 

Таким чином, на основі схарактеризованих нами критеріїв 

(когнітивного, емоційно-ціннісного, вольового, діяльнісно-практичного) та 

відповідних показників, завдяки використанню різноманітних методів були 

визначені рівні вихованості (активний, конструктивний, залежний, пасивний) 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної та старшої школи. 

 

4.2. Діагностика осмисленості життя школярами основної і старшої 

школи 

 

Ставлення дітей до смисложиттєвих цінностей і розуміння ними 

смислу життя є не лише чинником життєтворення, а й злагоди особистості з 

собою і світом, тоді як несформованість чи втрата смислу життя є причиною 

появи життєвих проблем, розчарувань, глибоких депресій, відсутності 

життєвих перспектив, можливості самореалізуватись. 

З огляду на непересічне значення смисложиттєвих цінностей у житті 

школярів основної і старшої школи постає необхідність дослідження 
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осмисленості ними життя, розуміння власної субʼєктності і відповідальності 

у виборі смисложиттєвих цінностей.  

Однію з найбільш відомих і апробованих методик у цьому плані є 

методика СЖО в адаптації Д. Леонтьєва (Додаток Б), яка включає описи дій, 

переживань або станів, що оцінюються за семибальною шкалою у залежності 

від того, наскільки вони є характерними для респондента. 

У результаті проведеного тестування учнів, було зʼясовано, що 

осмисленість життя особистості не є внутрішньо однорідною структурою, 

про що свідчать виділені чинники, як характеристики смисложиттєвої сфери 

особистості.  

Згідно тесту СЖО життя вважається осмисленим за наявності цілей, 

задоволенні, одержуваному при їх досягненні і впевненості у власній 

здатності ставити перед собою мету, вибирати реальні завдання  і добиватися 

певних результатів. Важливим також є часова узгодженість, що передбачає 

чітке співвіднесення цілей – з майбутнім, емоційної насиченості – з 

сьогоденням, задоволення – з досягнутим результатом, тобто минулим, що 

надає можливість зробити певний вибір у вигляді вчинку, дії або 

бездіяльності. Усе це дає підстави вважати, що в основі особистісного вибору 

у школярів основної і старшої школи лежать уявлення про смисл життя або 

його відсутність. 

Водночас, використаний нами на констатувальному етапі дослідження 

тест СЖО спонукав школярів замислитись над питанням власних 

смисложиттєвих цінностей, краще зрозуміти та усвідомити смисл життя, як 

мету у майбутньому, процес у теперішньому, результат у минулому, та в усіх 

трьох вимірах одразу. Узагальнені результати за методикою СЖО в адаптації 

Д. Лєонтьєва представлено у таблиці 4.1. 

Дані, наведені у таблиці, вказують на пряму залежність 

цілеспрямованості (субшкала «Цілі у житті»), уявлень про свободу вибору 

(субшкала «Локус-контроль Я»), контрольованості життя (субшкала «Локус-

контроль життя»), від вікової специфіки школярів основної і старшої школи. 
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Водночас простежується й зворотна залежність ступеня задоволеності 

життям (субшкала «Процес життя») і насиченості життя (субшкала 

«Результат життя») від віку респондентів. 

Таблиця 4.1. 

Смисложиттєві орієнтації у школярів основної і старшої школи (за 

методикою Д. Леонтьєва) 

 
Назви субшкал Середнє значення 

стандартне 

відхилення 

(у балах) 

Молодші 

підлітки, (у 

балах) 

Старші 

підлітки, (у 

балах) 

Старшокласники, 

(у балах) 

«Цілі у житті»  

 

38,91±3,20 

28,19±3,01 31,34±2,76 34,01±2,31 

Дівчата 29,26±2,97 33,12±2,97 33,48±3,55 

Хлопці 27,12±2,31 29,56±3,01 34,54±3,55 

«Процес життя»  

 

35,95±4,06 

34,14±2,31 28,89±3,41 29,00±2,97 

Дівчата 35,16±3,55 30,89±2,76 29,02±3,41 

Хлопці 33,12±3,01 26,89±3,55 28,98±3,01 

«Результат життя»  

 

29,83±3,00 

27,45±3,41 24,33±0,9 25,89±2,99 

Дівчата 28,79±2,71 23,76±2,31 23,89±3,41 

Хлопці 26,11±3,41 24,9±2,99 27,89± 

«Локус-контроль Я»  

 

24,65±2,39 

21,11±2,99 22,13±3,01 24,76±3,55 

Дівчата 21,44±3,01 20,37±2,76 24,51±2,31 

Хлопці 20,78±2,76 23,89±2,99 25,01±2,97 

«Локус-контроль 

життя» 

 

 

34,59±4,44 

 

28,18±2,31 31,19±2,31 34,12±2,31 

Дівчата 28,24±2,97 32,37±3,01 38,23±2,97 

Хлопці 28,12±2,76 30,01±2,99 33,12±3,41 

«Осмисленість 

життя» 

 

120,36±10,34 

112,34±3,01 115,34±2,97 116,98±2,76 

Дівчата 113,67±2,97 115,92±3,41 120,85±3,01 

Хлопці 111,01±3,01 114,76±2,97 113,11±3,55 

Отримані дані підтверджують, що осмисленість життя школярами 

основної і старшої школи поступово зростає і у старшому шкільному віці 

наближається до показників, характерних для дорослого віку (середній 

показник осмисленості життя, за Д. Леонтьєвим 120,36±10,34 балів) 

(Леонтьев, Д., 1992). 

Водночас тестування дозволило виявити наступні залежності: 
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– У школярів основної і старшої школи, які невдоволені собою і не 

бачать власних перспектив, як правило не сформована життєва мета, не 

визначені цілі на майбутнє, що пояснюється низьким рівнем їхньої 

активності за показником «Цілі у житті», який складає для молодших 

підлітків – 28,19±3,01 бали, для старших підлітків – 31,34±2,76, для 

старшокласників – 34,01±2,31.  

– Молодші підлітки частіше, ніж старші підлітки вважають своє життя 

цікавим, сповненим смислу. Результати за субшкалою 2 – «Процес життя» 

мають такі показники: середнє значення у молодших підлітків – 29,26±2,97, у 

старших підлітків – 28,89±3,41, у старшокласників – 29,00±2,97. 

Така розбіжність є результатом кризи тринадцяти років, яку 

переживають старші підлітки, що позначається на їхньому уявленні про 

процес життя.  

– В оцінці своїх досягнень і результатів молодші підлітки також 

виявилися більш задоволеними своїми досягненнями, незважаючи на 

помилки чи недопрацювання, ніж старші підлітки і старшокласники, котрі 

більш критично оцінюють свої можливості і потенціал. Порівняння 

результатів за субшкалою 3 – «Результат життя» має такі показники: у 

молодших підлітків – 27,45±3,41, у старших підлітків – 24,33±0,9, у 

старшокласників – 25,89±2,99. Вважаємо, що такий результат пояснюється 

специфікою самооцінки, яка у молодших підлітків зазвичай завищена, а у 

старших підлітків і старшокласників – занижена. 

– Кореляція «Локус-контролю Я» і «Локус-контролю життя» дала 

змогу виявити залежність невдоволеності собою, результатами власної 

діяльності та перспектив самореалізації, притаманної більшою мірою 

старшим підліткам і старшокласникам, для яких надзвичайно важливим є 

життєвий вибір, визначення власних життєвих перспектив (у молодших 

підлітків за субшкалою «Локус-контроль Я» отримано 21,11±2,99 бали, 

старших підлітків – 22,13±3,01, старшокласників – 24,76±3,55 балів). 

Тестування СЖО також показало, що невдоволення собою і результатами 
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діяльністю є причиною розчарувань у житті, відсутністю смисложиттєвих 

цінностей, життєвої пасивності, фаталізму. 

Аналіз результатів тестування підтвердив, що усвідомлення життєвих 

перспектив та планів, притаманні тим учням основної (5,4 %) і старшої 

школи (7,8 %), які намагаються оцінити усі етапи свого життя як насичені 

важливими подіями й розраховують на довге і змістовне життя з безліччю 

можливостей і шансів. Як правило, такі учні активно працюють над собою, 

вирізняються цілеспрямованістю, завзяттям, прагненням до самореалізації. 

Інтерпретація результатів підтвердила, що низькі оцінки насиченості і 

життя свідчать про життєву розгубленість підлітків (17,2 %) і 

старшокласників (12,2 %), невизначеність смисложиттєвих цінностей, 

нерозуміння смислу життя, низьку оцінку власних здібностей та потенціалу. 

Дослідження підтвердило, що песимістичне бачення підлітками і 

старшокласниками власних перспектив заважає повноцінному осмисленню 

ними власного життя, визначенню його смислу, відсутності чіткої мети і 

цілей.  

Водночас, старшокласники, порівняно з молодшими і старшими 

підлітками оцінюють процес свого життя як більш емоційно насичений, 

сповнений перспектив, які залежать від активності і зусиль суб’єкта, причому 

вони виражають невдоволеність теперішнім, тоді як ретроспектива видається 

їм нецікавою. У таких випадках школярі намагаються від неї відмежуватися. 

Осмислюючи результати власного життя, старшокласники, так само як 

і старші підлітки, виявляють невдоволеність досягнутими результатами і не 

вважають свій потенціал до кінця розкритим. 

У межах використаної методики тестування СЖО, ми звернули увагу 

на те, як відрізняється осмисленість життя у хлопців і дівчат основної і 

старшої школи. Зведені дані наводяться у гістограмі 4.1. 
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Гістограма 4.1. Осмисленість життя хлопців і дівчат основної і 

старшої школи за методикою СЖО Д. Леонтьєва 

 

Наведені дані свідчать про те, що у дівчат рівень осмисленості життя 

вищий, аніж у хлопців, що пояснюється віковими особливостями морального 

розвитку і становленням дівчат основної і старшої школи, які більш 

відповідально ставляться до свого майбутнього, беруть активну участь у 

житті школи, більш послідовні у своєму виборі життєвої мети і засобів 

досягнення. Дівчата готові активно працювати над собою, щоб досягти мети. 

На противагу дівчатам, хлопці краще визначають близькі, середні і далекі 

перспективи, їхня життєва стратегія чіткіша, хоча спостерігається 

нерозбірливість у засобах. 

 
Гістограма 4.2.Осмисленість життя школярами основної і старшої 

школи з міста і села за методикою СЖО Д. Леонтьєва 
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Зведені дані порівняння осмисленості життя школярами середньої і 

основної школи міста і села наводяться у гістограмі 4.2. 

Наведені дані у гістограмі 4.2 свідчать, що рівень осмисленості життя у 

школярів основної і старшої школи міста вищий, ніж у дітей з села, вони 

краще розуміють свої перспективи, вважають своє життя насиченим і 

цікавим. Це можна пояснити більшими можливостями у самореалізації 

підлітків і старшокласників, більшою інформованістю з зазначеної проблеми, 

зосередженістю на власному внутрішньому світі. Водночас, діти з села 

виявляють кращу готовність змінюватись заради майбутнього, протистояти 

труднощам, вони менше страждають від депресій, оцінюють своє життя як 

продуктивне. 

Використана нами модифікована анкета «Смисл життя» Г. Вайзера 

дозволила уточнити як розуміють учні основної і старшої школи смисл 

життя. Так, у відповідях молодших підлітків смисл життя розуміється 

переважно як життя заради інших людей та допомога їм (35,6 %), радість, 

щастя (26,8 %), дружба (18,2 %), можливість завжди бути собою та прагнути 

бути кращим, аніж є (10,5 %), відкритті для себе чогось нового (8,9 %). 

Старші підлітки пов’язують смисл життя з діяльністю людини, її 

слідом на землі, тим, що вона зробила для інших, навіть самопожертвою 

заради інших (32,7 %), родиною та продовженням роду в молодшому 

поколінні, до якого діти відносять себе (28,4 %), а також у задоволенні, 

щасті, яким має бути сповнене життя (19,2 %), дружбою (12,8 %), реалізацією 

сміливих планів (6,9 %). 

У відповідях старшокласників на першому місці особисті здобутки 

(24,5 %), саморозвиток і самопізнання (19,5 %), улюблене заняття (16,4 %), 

вірні друзі (12,9 %), кохання (10,2 %), майбутня професійна діяльність 

(8,6 %), служіння людям, користь для інших людей, їхня підтримка і 

допомога (7,9 %). Аналіз результатів щодо того, як змінилися уявлення 

школярів основної і середньої школи про смисл життя за гендерною ознакою 

наводяться у гістограмі 4.3. 
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Гістограма 4.3. Як змінились уявлення школярів основної і 

старшої школи про смисл життя за гендерною ознакою 

 

Представлена гістограма 4.3 демонструє вищу активність дівчат 

порівняно з хлопцями в осмисленні та визначенні смислу життя, частішу 

зміну поглядів, пріоритетів, тоді як хлопцям притаманна більша 

консервативність, намагання не кардинально змінювати думку, а послідовно 

її удосконалити, покращувати, спробувати віднайти інше рішення. Також 

привертає увагу і те, що міські діти частіше змінюють свої погляди стосовно 

смислу життя, аніж їхні сільські однолітки, що пояснюється більшими 

можливостями міських дітей у плані самовиявлення і самореалізації, а також 

більшою організованістю життя сільських дітей. 

Нами також були проаналізовані найважливіші чинники, які мають 

вплив на становлення смислу життя, що знайшло відображення у таблиці 4.2 

Таблиця 4.2 

Чинники, що позначаються на формуванні смислу життя школярів 

основної і старшої школи (%) 

Чинники Учні 5-6 кл. Учні 7-9 кл. Учні 10-11 кл. 

Приклад батьків 56,8 33,7 20,1 

Спілкування з 

однолітками 
12,5 29,8 22,2 

Вплив ЗМІ 7,1 10,7 10,9 

Спілкування з 

педагогами 
14,5 12,7 18,4 

0

20

40

60

80

100

дівчата 5-6 
кл 

хлопці 5-6 кл дівчата 7-9 
кл. 

хлопці 7-9 кл дівчата 10-11 
кл. 

хлопці 10-11 
кл. 

Так 

Ні 

Незначно 



 261 

Власний життєвий 

досвід 
4,7 7,8 18,9 

Читання  літератури 4,4 5,3 9,5 

Всього: 100 100 100 

Аналіз даних таблиці 4.2 доводить, що у старших підлітків та 

старшокласників знижується вплив такого чинника як приклад батьків, 

натомість зростає потреба у спілкуванні з однолітками, читання літератури. 

У старшому підлітковому віці також знижується вплив учителів, однак у 

старших класах він зростає, що пояснюється інтенсивною підготовкою до 

життя, потребою в авторитетній думці. Старшокласники та старші підлітки, 

намагаються також опиратися на власний життєвий досвід, що цілком 

відповідає віковим особливостям дітей цієї вікової групи. Всього було 

охоплено анкетуванням 422 учні 5–6-х класів (211 – дівчат, 221 – хлопець, з 

сільської місцевості – 177, міста – 265 школярів), 398 – 7-9 класів (197 – 

дівчат, 201 – хлопець, з сільської місцевості – 154, з міста – 244 школярів), 

412 – 10-11 класів (220 – дівчат, 192 – хлопці, з сільської місцевості – 167, з 

міста – 245 школярів). Порівняння отриманих результатів свідчить про те, як 

змінюється уявлення дітей про смисл життя в учнів основної і старшої школи 

на кожному віковому етапі, а також пріоритети дітей кожної вікової групи.  

Нам також було важливо вивчити зв’язок показників вихованості 

смисложиттєвих цінностей з моральними якостями людини, що забезпечують 

здатність рухатися до мети, долати перешкоди, здійснювати моральний 

вибір. З цією метою нами був використаний тест життєстійкості (ТЖС) 

С. Мадді в адаптації Д. Леонтьєва і О. Рассказової (Леонтьев, Д., 

Рассказова, Е., 2006). Результати аналізу середніх показників за субшкалами 

залученість, контроль та прийняття ризику представлено у таблиці 4.3.  

Дані таблиці 4.3 свідчать, що за шкалою «залученість» молодші 

підлітки отримують задоволення від різноманітних видів діяльності, тоді я 

старшокласники розглядають будь-яку діяльність з точки зору нових 

можливостей для себе, дорослого життя, майбутньої професії. 
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Таблиця 4.3 

Результати аналізу тесту на життєстійкість школярів  

 Назви субшкал 

Норми± 

відхилення 

(у балах) 

Молодші 

підлітки  

(у балах) 

Старші підлітки, 

(у балах) 

Старшокласники, 

(у балах) 

Залученість 

37,64±8,08 

32,23±7,25 26,31±8,12 35,12±4,79 

Хлопці 31,33±4,79 30,01±7,98 34,56±10,00 

Дівчата  33,13±5,87 22,61±8,45 35,68±5,87 

Контроль 

29,17±8,43 

21,33±5,87 23,87±5,87 28,11±5,87 

Хлопці 19,19±8,12 22,89±7,98 28,01±7,25 

Дівчата  23,47±4,79 24,85±5,87 28,21±4,79 

Прийняття ризику 

13,91±4,39 

11,37±7,98 12,33±7,25 12,99±4,79 

Хлопці 12,98±8,12 13,09±8,12 13,00±5,87 

Дівчата  9,76±4,79 11,57±2,59 12,98±4,79 

Життєстійкість 

80,72±18,53 

58,96±7,25 61,00±7,25 62,98±8,12 

Хлопці 59,98±10,00 62,56±14,79 60,00±5,87 

Дівчата  57,94±8,12 59,44±14,71 65,96±7,25 

Якщо молодших підлітків приваблює можливість випробувати себе у 

різних соціальних ролях, знайти щось цікаве для себе, то старшокласники 

розглядають діяльність, як можливість отримати корисний досвід для життя, 

досягнення життєвих цілей. Молодші підлітки частіше звертаються по 

допомогу, тоді як старшокласники більше піклуються про своїх друзів. 

Водночас, найбільш вразливою групою є старші підлітки, які всіляко 

підкреслюють власну індивідуальність, намагаються уникати участі у 

масових і групових формах роботи, ведуть себе у різних ситуаціях 

відсторонено, пасивно, бувають замкнутими. Дослідження також показало, 

що діти, які мають низькі показники за шкалою «залученість» не визначились 

з близькими, середніми і далекими перспективами, або їхні цілі находяться у 

конфлікті. Невизначеність щодо цілей і смислу життя низький рівень 

залученості є причиною життєвої розгубленості (5,5 %), невдоволеності 

собою, своїми досягненнями (4,8 %), відстороненістю або позицією «поза 

грою» (2,9 %), відсутністю перспективи (1,7 %), невпевненості (1,5 %). 
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За шкалою «контроль» учні в основному усвідомлюють власну 

відповідальність за досягнення мети у житті, старшокласники краще, ніж 

підлітки, розуміють, що пошуки смислу життя і його знаходження це їхня 

справа, ніхто не може гарантувати, що вони будуть у житті успішними. 

Однак, значна частина у школярів основної і старшої школи переживає 

почуття безпорадності (4,5 %), неможливості впливати на результати 

діяльності (8,9 %), бояться замислюватись про майбутнє (12,8 %), легко 

втрачають присутність духу (13,6 %). Лише незначна частина у школярів 

основної і старшої школи мають адекватну самооцінку та впевнені у своїх 

силах (9,8 %), здатні контролювати ситуацію настільки, наскільки це 

потрібно (10,5 %), виявляють наполегливість у досягненні цілей (15,4 %). 

За шкалою «прийняття ризику» лише 6,5 % молодших підлітків, 7,4 % 

старших підлітків та 9,7 % старшокласників виявили ініціативність, 

зацікавленість у життєвих змінах, а також готовність діяти за умов 

невизначеності та відсутності гарантій успіху, тоді як значна частина дітей 

(12,6 % – молодших підлітків, 14,9 % – старших підлітків, 15,2 % – 

старшокласників) важко сприймають будь-які переміни у житті, вважають за 

краще задовольнятися тим, що є, переймаються через минулі помилки, що 

заважає їм рухатися уперед . 

Натомість, задоволення від життя, усвідомлення життєвих перспектив, 

власної субʼєктності, осмисленість життя свідчать про життєстійкість, 

здатність протистояти стресовим ситуаціям, долати перешкоди. 

Такі діти впевнено почувають себе у ситуаціях невизначеності і 

приймають рішення навіть за відсутності якихось гарантій досягнення 

якогось певного результату і навіть негативний результат розглядають як 

стимул до власного саморозвитку. 

Проведене дослідження дозволило виявити гендерні відмінності 

показників життєстійкості, показаних на гістограмі 4.4. 

Характеризуючи життєстійкість дівчат і хлопців, слід звернути увагу на 

те, що у дівчат загалом вищий рівень життєстійкості. Що пояснюється тим, 
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що дівчата краще за хлопців контролюють ситуацію, більш відповідальніші, 

ініціативні, тоді як хлопці більш активні, схильні до конкретних дій та 

ризику. 

 

Гістограма 4.4. Порівняння показників життєстійкості за 

гендерною ознакою (у балах) 

Також порівняння даних учнів основної і старшої школи підтверджує 

більш високий рівень життєстійкості учнів сільських шкіл порівняно з їхніми 

ровесниками з міста, у яких вищі показники контролю та прийняття ризику. 

Діти з сільських шкіл краще долають труднощі, виявляють стійкість до 

стресу, готові докладати необхідні зусилля задля досягнення мети. Однак 

міські діти мають вищі показники залученості та переваги в умовах для 

самореалізації, що слідує з гістограми 4.5. 

Методика «Толерантність до невизначеності» С. Бандера спрямована 

на визначення інтолерантності до форс-мажорних непередбачуваних та 

неконтрольованих ситуацій. Школярі основної і старшої школи, незадоволені 

власними досягненнями чи успіхами, перспективами на майбутнє, не здатні 

адекватно сприймати нову, незвичну інформацію чи приймати правильні 

рішення у нестандартних ситуаціях, поводитись спокійно в умовах 

невизначеності. Поведінка учнів була конструктивною за шкалою соціальний 

контакт, пошук соціальної підтримки для дітей з невизначеними 

смисложиттєвими цінностями, відсутністю планів на майбутнє. 
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Гістограма 4.5. Порівняння субшкал життєстійкості за місцем 

проживання (місто/село) (у балах) 

Для школярів з песимістичним баченням власного призначення, 

невизначеною життєвою перспективо, низьким рівнем осмисленості власного 

життя характерна агресивна деструктивна поведінка, тиск на інших, 

конфронтація. Дітям з пасивною позицією більше притаманна втеча чи 

уникнення вирішення проблем, надмірна обережність та поміркованість у 

прийнятті рішень. 

Дослідження підтвердило, дівчата і хлопці по-різному мотивовані на 

осягнення (вироблення) власних смисложиттєвих цінностей. Що виявляється 

у тому, що дівчата більше мотивовані на результат, тоді як хлопці – на 

самовдосконалення і змагання. 

У хлопців і дівчат пріоритетними є різні потреби: у хлопців домінує 

потреба досягнень, у дівчат – емоційного прийняття. Також привертає увагу 

той факт, що хлопці і дівчата мотивовані на досягнення у різних видах 

діяльності. Якщо дівчата більше вмотивовані на уникнення невдач, то хлопці 

– на ризиковану поведінку заради високої мети. 
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Мотивами до вироблення смисложиттєвих цінностей в учнів основної і 

старшої школи є готовність до досягнень, усвідомлення для себе головних і 

другорядних цілей, власного призначення, покладання відповідальності на 

себе, розуміння наслідків власних дій, вибору засобів у досягненні мети 

життя. 

Вивчення життєвих перспектив школярів основної і старшої школи 

здійснювалося за допомогою методики «Психологічна автобіографія» 

Л. Бурлачук, О. Коржової (Бурлачук, Л., & Коржова, Е., 1998; Коржова, Е. 

(Ред.), 2016).  

Згідно результатів нами було проаналізовано стратегії поведінки 

стосовно різних видів життєвих ситуацій серед яких: 

- соматично орієнтовані (спрямовані на задоволення вітальних потреб 

(фізича активність, подорожі, їжа, здоров’я)); 

- професійно зорієнтовані (вивчення професійно діяльності та 

випробування себе в ній, розвиток нових навичок); 

- творчі (філософія і роздуми про життя, релігія, природа, творчість); 

- взаємодії (врахування потреб і запитів інших людей, звинувачення, 

агресія, ідентифікація, відмежування); 

- експресивні (радість, гнів, досада, тривога, надія, смуток, очікування, 

примирення); 

- ауто- (орієнтовані на себе) (фантазування, логічної побудови, зміна 

самооцінки, приписування собі заслуг чи вини тощо). 

Отримані данні свідчать про наявність зв’язку між смисложиттєвими 

цінностями і життєвими перспективами зростаючої особистості. 

Респондентів, задоволених прогнозами на власне майбутнє (7,5 %), реальним 

станом речей та очікуваними результатами характеризують націленість на 

майбутнє, досягнення мети, оптимізм, чіткість і зрозумілість життєвих 

планів, що відображають життєву активність та осмисленість життя і 

найважливіших цінностей. 
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Якщо у молодших підлітків переважають в основному близькі і середні 

перспективи, а далекі залишаються не чіткими чи розмитими («Коли я стану 

дорослим…», «Коли я виросту і отримаю освіту…», «Коли я стану 

самостійним…»), то старші підлітки, схильні вважати себе суб’єктами свого 

життя і більшість з них усвідомлюють близькі, середні і далекі перспективи, 

які можуть часто змінюватися. 

Порівняно з підлітками старшокласники більш відповідально 

ставляться до своїх планів на майбутнє та перспектив, продумують шляхи їх 

реалізації. Ті старшокласники, які вважають себе творцем свого життя, більш 

активні, енергійні і цілеспрямовані; ті хто вважають, що за них несуть 

відповідальність батьки, старші брати і сестри, не мають чітких планів на 

майбутнє, демонструючи пасивність, залежність, схильні перекладати 

відповідальність за свої неудачі на інших. 

Слід зважати і на наявність значної групи дітей (10,2 %), які не 

замислювалися над власними життєвими перспективами, смислом життя і 

смисложиттєвими цінностями. 

У творенні особистістю смисложиттєвих цінностей важливу роль 

відіграє життєвий досвід особистості, що презентує її ставлення до життя, до 

свого майбутнього. Неможливість подолати перешкоди негативно 

позначається на самоприйнятті і самооцінці особистості, може спричинити не 

лише тривожність дитячої психіки, а й фрустрованість, агресивність, 

ригідність, що ускладнюють можливості самоздійснення і самореалізації 

підлітків, а їх подолання вимагає підвищення стійкості особистості до 

несприятливих умов, перебудову мотивів і потреб, пошук шляхів вирішення 

власних проблем. Використовуючи метод ранніх спогадів (РС) за 

А. Адлером, ми здійснювали якісний і кількісний аналіз за шкалою 

Меннестера-Перрімана (Сидоренко, Е., 2000, c. 110–114).  

Водночас, аналіз показав, що деякі категорії аналізу слід замінити, 

зокрема, «персонажі» на «суб’єкти», деякі розширити додавши:  

- вчителі, однолітки, бабусі і дідусі, братики і сестрички; 
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Узагальнені результати наводяться у таблиці 4.4.  

Таблиця 4.4. 

Кількісні показники ранніх спогадів школярів основної і старшої школи 

№.  Категорії 

аналізу 

Молодші 

підлітки 

Старші 

підлітки 

Старшоклас

ники 

І «Суб’єкти» 

а) батьки 35,4 22,2 19,5 

б) бабусі і дідусі 21,8 9,8 7,6 

в) братики і 

сестрички 

5,6 13,4 15,5 

г) вчителі 26,4 23,5 19,6 

д) однолітки 28,9 31,2 33,8 

ж) дитина одна 20,2 28,4 29,7 

ІІ «Емоції» 

а) позитивні 23,8 21,8 20,6 

б) негативні 9,5 12,7 10,2 

в) нейтральні 66,7 65, 5 69,2 

ІІІ «Досвід» 

а) позитивний 65,4 61, 2 59,8 

б) негативний 6,5 16,9 17,8 

в) амбівалентний 28,1 21,9 22,4 

ІY «Обставини» 

а) вдома 8,9 7, 2 6,9 

б) удитячому садочку 56,4 50,1 32,5 

в) у школі 16,3 21,4 28,6 

г) у дворі 9,4 45,6 53,7 

д) у позашкільному 

закладі 

10,5 7,9 6,8 

ж) у громадських 

місцях 

8,9 12,5 14,8 

Y «Теми» 

а) хвороби або 

травми 

23,5 7,2 6,8 

б) проступки 8,9 17,2 18,4 

в) ігри і розваги 54,5 48,6 48,2 

г) потреба поваги 17,5 17,9 18,6 

д) потреба любові 54,8 42,5 57,9 

ж) потреба свободи 16,8 51,4 58,2 

з) потреба 

справедливості 

24,7 32,5 29,9 

и) перша подія 23,5 20,1 20,8 
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- у дворі, у позашкільному закладі, у громадських місцях;  

- потреба у любові, свободі, справедливості, а деякі шкали скоротити 

через їх неактуальність для нашого дослідження або малоінформативність.  

Цікаво, що молодші підлітки найчастіше звертаються до раннього досвіду 

пов’язанного з батьками, дідусями і бабусями, тоді як старші підлітки 

порівнюють свій досвід з здосвідом однолітків. Молодші підлітки також часто у 

спогадах звертаються до досвіду удома, у школі, тоді як старші підлітки 

апелюють до досвіду отриманого у школі, у дворі, перша подія, тобто за 

межами дому. 

Важливо і те, що позитивний досвід сформувався у 62,2 % школярів, 

тоді як негативний досвід мають 9,4 % опитанних, що вказує на потребу у 

корекційній діяльності шкільних психологів і педагогів, оскільки діти з 

негативним досвідом мають набагато нижчий рівень осмисленості життя. 

Молодші підлітки виявилися більш задоволеними своїми досягненнями ніж 

старші підлітки і старшокласники, котрі більш критично оцінюють свої 

можливості і потенціал. Це пояснюється специфікою самооцінки у 

молодшому підлітковому і старшому підлітковому віці, що підтверджує 

кореляція і локус-контролю Я та локус-контролю життя за якими відчуття 

нереалізованості власного потенціалу свідчить про прагнення до самовпливу, 

самореалізації підлітків. 

Проведене тестування за адаптованою методикою Н. Щуркової 

«Роздуми про життєвий досвід», дало змогу визначити основні групи 

школярів основної і старшої школи за їхнім ставленням до життя, до 

оточуючих, до себе через призму гуманістичної моралі. Узагальненні дані 

наводяться у таблиці 4.5. 

Тестування показало, що лише 24,6 % школярів основної і старшої 

школи мають позитивну моральну спрямованість, причому, у старших 

підлітків її рівень нижчий, аніж у молодших підлітків і старшокласників, що 

пояснюється віковою кризою, яку діти переживають у цей період. 
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Таблиця 4.5. 

Результати тестування «Роздуми про життєвий досвід» Н. Щуркової 

 

Результати обробки анкет  

Молодші підлітки  Старші підлітки  Старшокласники  

К-сть  У % К-сть  У % К-сть  У% 

позитивна моральна 

сформованість 

101 23,94 92 23,12 108 26,22 

егоїстична орієнтація, 

моральна несформованість 

163 38,62 157 39,44 142 34,47 

не визначена моральна 

орієнтація 

158 37,44 149 37,44 162 39,31 

Разом: 422 100,00 398 100,00 412 100,00 

Також у старших підлітків порівняно з іншими групами школярів більш 

виявлена егоїстична орієнтація і моральна несформованість. Натомість, у 

старшокласників простежується невизначена моральна орієнтація, відсутність 

чіткої позиції у конкретних життєвих ситуаціях, що свідчить про відсутність 

стійких моральних переконань, бажання пристосуватися до життя чи отримати 

певний зиск. 

Використання стандартизованих методик показало, що осмислення 

життя школярами основної і старшої значною мірою залежить від залученості, 

контролю, прийняття ризику, уміння поводитися у ситуаціях невизначеності, 

використовувати свій життєвий досвід з тим, щоб визначати близькі, середні і 

далекі перспективи, проектувати своє майбутнє, визначати цілі і досягати їх. 

Доведено, що смисложиттєві цінності у житті учнів основної і старшої школи 

набувають спонукальної дії, лише у тому випадку, коли вони мають 

особистісне значення для індивіда. Також важливу роль відіграють мотиви як 

очікування суб’єкта щодо себе, бажання діяти відповідно до обраних 

смисложиттєвих цінностей. Перспективною вбачається розроблення 

особистісно орієнтованої технології виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи. 
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4.3. Визначення рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи 

 

Виховання смисложиттєвих цінностей у підлітків і старшокласників є 

наріжною проблемою покоління, яке прагне позитивних змін у соціальному і 

особистісному житті, намагається знайти ті цінності, які допоможуть їм у 

житті. Негативні прояви та кризові стани українського соціуму, політики, 

економіки до деякої міри нівелюють та деформують уявлення школярів 

основної і старшої школи про смисложиттєві цінності, водночас, спонукаючи 

особистість до активного пошуку смислу життя, власного призначення.  

Констатувальний етап експерименту передбачав виявлення ставлення 

школярів основної і старшої школи до таких базових смисложиттєвих 

цінностей як гідність, свобода, любов, справедливість. 

З метою з’ясування рівня розуміння школярами основної і старшої 

школи поняття «смисложиттєві цінності», нами було проведено пілотажну 

бесіду з наступним інтерв’юванням учнів 5–6-х класів та анкетуванням учнів 

7–11-х класів. Здобуті результати засвідчили, що більшість дітей правильно 

розуміють поняття «смисложиттєві цінності», однак їхні знання переважно є 

неповними чи фрагментарними Результати відповідей учнів основної і 

старшої школи стосовно того, як вони розуміють поняття «смисложиттєві 

цінності» наводяться у таблиці 4.6. 

Таблиця 4.6 

Розуміння школярами основної і старшої школи поняття 

«смисложиттєві цінності» (у%) 

Відповідь 5-6 кл 7-9 кл 10-11 кл 

Правильна повна і 

розгорнута відповідь 
 4,5 5,1 6,5 

Правильна достатня 

відповідь 
16,4 18,7 20,6 

Правильна неповна 

відповідь 
73,2 70,8 67,6 

Неправильна відповідь 5,9 5,4  5,3 
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Всього: 100% (422) 100% (398) 100% (412) 

Дані представлені у таблиці 4.6 вказують на те, що лише 11,2 % 

школярів основної і 13,6 % школярів старшої школи можуть розкрити 

поняття «смисложиттєві цінності». Серед відповідей цієї групи найчастіше 

зустрічаються наступні: «Смисложиттєві цінності є надбанням самої людини, 

що визначають мету життя і шляхи її досягнення» (Богдан В.), 

«Смисложиттєві цінності притаманні людям, які багато працюють над собою 

і прагнуть прожити змістовне, цікаве життя. Не шукають легких шляхів, але 

торують свій власний шлях до мети і високих цілей» (Софія К.). Втім 

переважна частина учнів основної (72,0%) школи і (67,6%) старшої школи не 

має цілісного уявлення про сутність смисложиттєвих цінностей. Серед 

відповідей школярів найчастіше зустрічаються наступні: «Це пошук смислу 

життя» (Олена Р.), «Це те, що надзвичайно важливо для кожного з нас» 

(Микита К.), «Смисложиттєві цінності як вибір кожної людини» (Анастасія 

Ч.), «Те, на що ми орієнтуємося у своєму житті» (Микола Т.). 

Серед невірних визначень типовими є наступні: «Якщо слухатися 

дорослих, то все буде добре» (Марина Г.), «Достатньо дотримуватися 

моральних приписів та норм, вірити в Бога» (Тетяна П.), «Смисложиттєві 

цінності можна зрозуміти лише в кінці життя» (Роман В.), «Люди живуть 

одним днем і смисложиттєві цінності лише вводять в оману» (Петро К.). 

Таким чином, відповіді цієї групи свідчать про те, що учні цієї групи 

покладаються на когось (дорослих, Бога), але не на себе у своєму виборі, не 

замислювалися над тим, заради чого живуть. Окрім того, 5,7% учнів основної 

школи і 5,3% учнів старшої школи не змогли визначитися з відповіддю, що 

потребує уваги педагогів до зазначеної проблеми. 

Розуміння смислу життя дітьми виявлялося у ході етичної бесіди 

«Людина у пошуках смислу» та творчого завдання «Для чого живе людина» 

для учнів 5–6-х класів й анкетування для учнів 7–9-х та 10–11-х класів та 

дискусії «Чи має життя смисл?» 

Проведена робота показала розуміння молодшими підлітками смислу 



 273 

життя через служіння моральним ідеалам (добра (9,4%), людям (8,0%), справі 

миру (7,4%), захисту Вітчизни (6,1%), любові до своєї родини (4,2%)); 

отримання задоволення від життя (подорожі (8,0%), розваги (7,8%), ігри 

(6,4%), задоволення матеріальних потреб (6,1%), смачна їжа (4,8%)); 

досягнення успіху (через реалізацію здібностей (5,9%), везіння (5,5%), 

здобуття матеріальних благ (4,5%), перемогу у конкуренції (4,1%)); 

використання різних ресурсів для досягнення смислу життя (пізнання і 

самопізнання (4,5%), розвиток власних здібностей, нахилів (4,1%), 

використання власного і чужого життєвого досвіду (3,7%), отримання 

підтримки від оточуючих (3,4%), використання інших людей у своїх цілях 

(2,5%)). Попри загалом правильне розуміння смислу життя простежується 

тенденція до егоїстичного задоволення потреб, орієнтація на моральні 

цінності, прагнення використати інших людей у власних цілях, що потребує 

уваги батьків і педагогів та корекції виховних впливів. 

Дослідження смисложиттєвих цінностей передбачало виявлення 

життєвих планів в учнів основної і старшої школи. Враховуючи вікові 

особливості школярів, з молодшими підлітками була проведена пілотажна 

бесіда, у ході якої розкривались такі поняття як «життєві плани», 

«перспективи», «майбутнє», після чого дітям запропонували намалювати, як 

вони уявляють своє майбутнє та життєві плани. Аналіз малюнків дозволив 

виявити певні тенденції. Серед яких: кібернізація і роботизація усіх сфер 

життя і збільшення часу на власний саморозвиток особистості (32,4%), 

посилення протистоянь і збройних конфліктів як в Україні, так і в світі, що 

ставлять на перше місце не розвиток, а виживання людини (26,8%), життєва 

самореалізація у творчості, професії (19,5%), подорожі та розваги (14,7%), 

шляхетні та героїчні вчинки (рятування людей, тварин, екології, захист 

Вітчизни, планети) (6,6%). 

Для старших підлітків і старшокласників нами була розроблена анкета 

«Життєві плани», що включала 4 запитання («Чи вважаєте Ви себе 

відповідальним за власне майбутнє?», «Які перспективи Ви визначаєте для 
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себе?», «Чи плануєте Ви своє майбутнє?», «Що є визначальним у Вашому 

житті?») з варіантами відповідей до них. Відповіді на перше запитання 

показали, що 23,8% старших підлітків і 32,9% старшокласників вважають 

себе господарями власного життя, суб’єктами від яких цілком залежить їхнє 

майбутнє, життєвий вибір. Переважна більшість старших підлітків (40,8%) та 

старшокласників (43,7%) вважають, що їхні життєві плани лише якоюсь 

мірою залежать від них чи їхніх зусиль, оскільки на заваді можуть стати різні 

обставини чи події, а також їхні теперішні наміри можуть змінитися чи 

трансформуватися в інші плани і цілі. Викликає занепокоєння той факт, що 

27,9% старших підлітків і 19,9% старшокласників переконані, що 

відповідальність за їхнє майбутнє несуть батьки, які мають забезпечити їм 

гідне життя, що свідчить про споживацьке ставлення до життя, відсутність 

чітких цілей і планів на життя, залежність від позиції і думки дорослих. 

Також незначна частина учнів основної (8,6%) і старшої (3,5%) школи не 

мають планів на майбутнє, оскільки воно від них не залежить. 

Результати анкетування щодо визначення перспектив у життєвому 

плануванні (Додаток Ж) наводяться у таблиці 4.7. 

Таблиця 4.7 

Перспективи, які визначають для себе школярів основної та старшої 

школи 

Перспективи Учні 7-9-х класів Учні 10-11 класів 

К-сть У % К-сть У % 

Близькі 

перспективи на 

найближчий час, 

тиждень місяць 

254 63,8 209 50,7 

Середні 

перспективи в 

основному на рік 

112 28,2 145 35,2 

Далекі 

перспективи, яким 

підпорядковуються 

близькі та середні 

перспективи 

9 2,3 32 7,7 
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Не мають 

перспектив і 

покладаються на 

випадок, удачу, 

везіння 

23 5,7 26 6,3 

Всього: 398 100 412 100 

Дані, наведені у таблиці 4.7 свідчать, про те, що учні основної школи 

переважно зосереджуються на близьких перспективах і не спроможні 

визначити далекі перспективи, тоді як старшокласники набагато краще 

формулюють близькі, середні і далекі перспективи, що можна пояснити 

їхніми віковими особливостями, більшою підготовленістю до самостійного 

життя. 

Наступне запитання дозволило уточнити чи планують школярі своє 

майбутнє. Виявилося, що чіткі плани на майбутнє мають 5,3%  старших 

підлітків та 40,3% старшокласників, постійно змінюються плани у 41,9% 

старших підлітків і 45,7 % старшокласників, плани на майбутнє залежать від 

чужої думки, авторитету чи престижу у 45,9% старших підлітків і 9,7 % 

старшокласників та не планують власне майбутнє 6,9% старших підлітків та 

4,3% старшокласників, що дозволяє виявити суттєву різницю у ставленні до 

власного майбутнього у школярів основної і старшої школи, обумовленої 

їхнім життєвим досвідом, віковими особливостями та моральним потребам.  

Узагальнені відповіді на запитання стосовно того, що є визначальним у 

житті дітей наводяться у гістограмі 4.6. 

 

Гістограма 4.6. Що є визначальним для школярів основної і 

старшої школи 

12,21 

52,33 

7,56 

27,91 

40,19 

27,57 

9,81 

22,43 

-   а) у своєму житті я орієнтуюсь на 
смисложиттєві цінності (свобода, любов, … 

-   б) мені б хотілось більше гострих вражень та 
екстриму; 

-   в) я хотів(ла) би самоствердитись та досягнути 
певного статусу у суспільстві; 

-   г) мене приваблюють подорожі і розваги. 

10 11 класи 7 9 класи 
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Дані таблиці переконливо доводять, що старшокласники, на відміну від 

старших підлітків набагато більше зорієнтовані на смисложиттєві цінності, 

самореалізацію та самоствердження. Тоді як старших підлітків більше 

приваблює пізнання власних можливостей, ризик, гострі враження. Також, 

для старших підлітків значущими у житті є розваги, подорожі, а для 

старшокласників пошуки свого місця у житті. 

Школярі, розмірковуючи над тим, яким чином вони би  хотіли досягти 

мети, вважають, що «всі засоби добрі» (7–9-х кл.- 56,4%; 10–11-х кл. – 

53,7%), «хто вміє чекати, той отримає все, що хоче» (7–9-х кл.- 23,8%; 10–11 

кл. – 29,9%), «завжди знайдеться той, хто стане у нагоді і допоможе тобі» (7-

9-х кл.- 12,2%; 10–11-х кл. – 9,8%), «якщо мета благородна, то засоби мають 

бути моральними» (7–9-х кл. – 7,5%; 10–11-х кл. – 6,5%). І хоча 

старшокласники більш розбірливі у засобах досягнення мети, аніж старші 

підлітки, існує потреба у відповідній виховній роботі у цьому напрямі. 

Нас цікавило як учні основної і старшої школи розкривають змістові 

характеристики таких етичних категорій, як гідність, свобода, любов, 

справедливість, які є базовами смисложиттєвими цінностями. 

Проведене творче завдання «Що для мене свобода?» показало, що 

школярі (6,4%) вважають свободу такою же важливою як гідність, життя, 

любов. Водночас, усвідомлюючи смисложиттєву значущість свободи, учні 

зазначають: «Свобода – це життя» (Ігор К.), «Свобода – це потреба і право 

кожної людини. Без свободи неможливо житии» (Олег В.), «Життя без 

свободи нічого не варте» (Ксенія О.), «Немає нічого дорожчого за свободу» 

(Марія Л.). Свободу розглядають як незалежність від дорослих («Жити 

вільно і ні від кого не залежати» (Олена К.). 

Однак, привертає увагу той факт, що велика частина дітей (7,2%) 

розуміє свободу як відсутність контролю чи вседозволеність («Свобода – це 

коли мене ніхто не контролює і я роблю, що заманеться» (Федір Л.), 

«Свобода – це відсутність батьків вдома» (Катерина Г.) У ході групової 

дискусії було виявлено, що учні основної і старшої школи вважають, що 
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дорослі обмежують їхню свободу приймаючи рішення за дітей (14,5%), 

позбавляють дітей права на особисту думку (12,0%), нав’язують своє бачення  

і застарілі стереотипи поведінки (10,3%), ігнорують їхні потреби, не маючи 

про них ані найменшого уявлення (9,6%), обмежують на свій розсуд  

фінансово (8,9%), у перегляді телебачення (7,4%), користуванням 

комп’ютером (6,1%), дозвіллі (5,2%), спілкуванні (4,7%), проявах 

самостійності (2,5%) тиснуть на дітей надмірними очікуваннями (1,5%) . Не 

мають проблем (2,2%) школярів, не задумувалися над цією проблемою 

(1,5 %) респондентів. 

Подальша робота показала, що учні усвідомлюють необхідність 

захищати свободу у своєму житті і вважають, що за неї потрібно боротися 

(29,5%), навіть віддати життя, якщо це потрібно (18,6%), за необхідності 

захищати її такими радикальними засобами, як збройне протистояння, 

революція, боротьба (11,6%), відстоювати лише цивілізованими способами 

(8,3%), висувати чіткі вимоги щодо власної свободи (8,3%), не бути 

байдужим (7,4%), не обмежувати чужу свободу (6,9%), не поступаються 

своїми моральними принципами (5,2%), не здаватися і не опускати руки 

(4,2%).  

Ідеали школярів основної та старшої школи стосовно щодо того, хто є 

борцем за свободу наводяться у таблиці 4.8. 

Таблиця 4.8 

Борці за свободу, як моральні ідеали у школярів основної і старшої 

школи 

№ Назва Учні основної 

школи 

Учні старшої 

школи 

1 Воїни АТО 24,1 26,2 

2 Герої небесної сотні 19,5 21,4 

3 Національні герої 9,2 9,5 

4 Козаки 7,9 8,2 

5 Письменники розстріляного 3,4 5,2 
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Відродження 

6 Сміливці 3,8 4,2 

7 Політичні діячі 10,4 7,9 

8 Літературні герої 12,5 6,8 

9 Народ 3,8 7,4 

10 Християнські святі 5,4 3,2 

 Всього: 100 100 

Подальша бесіда дозволила уточнити, чому на думку дітей, люди 

готові пожертвувати своїм життям заради свободи. Відповіді учнів основної 

школи в основному гуртувалися довкола боротьби за свободу України 

(30,2%), її незалежності (17,5%), політичної свободи (15,9%), свободи думки 

(13,2%), свободи волевиявлення (12,4%), свободи дій (10,8%), тоді як 

старшокласники апелювали у своїх відповідях здебільшого до значущості 

свободи для конкретної людини (35,3%), як моральної потреби (24,3%) 

цінності свободи для самореалізації (18,2%), смислу життя (12,8%), як право 

вибору (9,4%), що свідчить про більш глибокі етичні знання старшокласників 

та усвідомлення ними свободи як смисложиттєвої цінності. 

Нас цікавили знання дітей про гідність як смисложиттєву цінність. 

Опитування показало, що школярі мають певні уявлення про особисту  

гідність (37,4%), однак доволі обмежені знання про людську (32,2%) і 

національну гідність (21,8%) та нечітко розуміють їх семантику (8,6%). 

Результати відповідей учнів основної і старшої школи стосовно того як 

вони розуміють поняття «гідність» наводяться у таблиці 4.9. 

Таблиця 4.9 

Розуміння школярами основної і старшої школи поняття «гідність» 

№ Школярі основної 

школи 

Відповідь 

у % 

Школярі старшої 

школи 

Відповідь 

у % 

1 Гідність проявляється 

у сукупності з честю і 

самоповагою 

28,5 Найважливіша 

моральна якість 

19,2 

2 Як сукупність рис, що 

визначають людину у 

17,7 Повага до людей 17,7 



 279 

суспільстві 

3 Усвідомлення своєї 

значущості 

14,6 Усвідомлення 

власної значущості у 

суспільстві 

(визнання) 

16,2 

4 Усвідомлення власної 

індивідуальності, 

унікальності 

9,6 Суспільна цінність 

людини 

9,2 

5 Повага оточуючими 

до людини за вчинки, 

якими можна 

пишатися 

8,1 Поєднує повагу, 

вихованість 

6,6 

6 Цінність  людини у її 

духовному і 

фізичному значенні 

6,1 Гордість за Україну, 

повага до 

національних 

традицій 

4,8 

7 Життя без 

приниження 

3,5 Уміння себе 

відстоювати і 

захищати, не 

відступаючи від 

моральних норм 

4,6 

8 Життя без страху 1,9 Вміння дружити 3,1 

9 Повага до себе 1,5 Це те, чим людина 

пишається 

3,1 

10 Допомога іншим 

людям 

1,5 Чемність і 

ввічливість 

1,5 

11 Загальна культура 1,5 Любов  1,5 

12 Добро 1,5 Сутність людини 1,5 

13 Довіра 1,5 Довіра  1,5 

14 Чесність 1,5 Чесність  1,5 

15   Відповідальність  1,5 

16   Ставлення до себе 1,5 

17   Справедливість  1,5 

18   Визначає характер 

людини 

1,5 

19   Моральні права 

людини 

1,5 

20 Не визначились 1,0 Не визначились 0,5 

 Всього: 100 Всього: 100 

 

З таблиці 4.9 видно, що школярі основної і старшої школи добре 

усвідомлюють значущість особистісної гідності. Старшокласники, на відміну 

від учнів середньої ланки школи, мають певні уявлення про національну 
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гідність. Також учні середньої ланки школи розуміють, що гідність не 

сумісна зі страхом чи приниженням, а старшокласники слушно звертають 

увагу на те, що гідність потрібно відстоювати лише моральними засобами. В 

цілому, відповіді школярів основної і старшої школи схожі, вони відмічають 

роль самоповаги, самоставлення, прагнення до визнання, однак, 

старшокласники дали більш повні і розширені відповіді, що відповідає їх 

віковим особливостям. 

Проведена дискусія «Право на гідність» дозволила виявити знання та 

уявлення школярів про те, які закони захищають їх честь і гідність. У 

дискусії діти в основному посилались на Конвенцію ООН про права дитини 

загалом (15,4%), наводили у якості прикладу право на життя (7,7%), турботу 

(5,7%), мирне життя (5,7%), на любов (1,9%), недоторканість (1,9%), вільний 

розвиток особистості (1,9%) та Конституцію України (3,8%), право на життя 

(9,6%), освіту (5,7%), згадали 201 статтю (5,7%), відмітили право на вільний 

розвиток особистості (1,9%), свободу думки (1,9%), заборону катувати 

людину (1,9%), на сім’ю (1,3%). Попри те, що не всі відповіді безпосередньо 

стосувались поставленого запитання, 19,1% учнів обмежились загальними 

висловлюваннями і 34,6% не змогли відповісти на запитання, що свідчить 

про необхідність проведення відповідної розʼяснювальної роботи з дітьми. 

Аналіз проблемних ситуацій у ході дискусії підтвердив негативний 

вплив на почуття гідності з точки зору дітей застосування сили і фізичних 

покарань (17,3%), маніпулювання почуттями, людьми (15,8%), знущання 

старшокласників над молодшими школярами (13,5%), конфлікти (11,5%), 

тиск у колективі (9,6%), позбавлення прав чи їх обмеження (9,6%), 

пліткування (9,6%), неузгодженість вимог батьків і вчителів (7,7%), 

образливі слова і брутальна лайка (7,7%), примушування (7,7%), більша 

любов до інших братиків і сестричок (7,7%), вихваляння одних дітей перед 

іншими (7,7%), невдалі розіграші та жарти (7,7%), нав’язування ідей чи 

деструктивної поведінки (5,7%), запопадливість перед сильнішими чи 

багатшими (3,8%), зверхність (2,8%), приниження (2,8 %), несправедливі 
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звинувачення (1,9%), намагання здаватись кращим, ніж ти є насправді (1,9%), 

самозвинувачення (1,9%), обман (1,9%), не відповіли (3,6%). 

Школярі основної і старшої школи вважають, що запобігти цій ситуації 

можна через правове виховання (11,5%), формування у них культури 

поведінки (9,6%), через спілкування з гідними людьми (7,7%), роботу над 

собою (7,7%), стремління бути добрим (7,7%), дотримання моральних вимог 

(7,7%), уникання і запобігання конфліктам (7,7%), створення належних умов 

для життя (7,7%), відповідні виховні заняття (7,7%), виховні заходи (5,7%), 

профілактичну роботу (5,7%), самоконтроль (3,8%), визнання прав інших 

людей (3,8%), уміння відстоювати свої права (3,8%), запобігати приниженню 

(1,9%), бути прикладом для інших (1,9%), не бачать шляхів як можна 

запобігти попранню гідності (5,7%), не відповіли (26,9%). 

На виховання гідності негативно позначаються приниження. 

Результати роботи над проблемними ситуаціями відповідного змісту та 

анонімного опитування наводяться у таблиці 4.10. 

Таблиця 4.10. 

Переживання приниження школярами основної і старшої школи 

№ п/п Назва відповіді У (%) 

1 Так 54,2 

2 Ситуації залишаються нерозвʼязаними 20,5 

3 Ні 15,7 

4 Не захотіли поділитися з різних причин 9,6 

 Всього  100 

 

Дані наведені у таблиці 4.10 свідчать про те, що лише незначна 

кількість дітей (15,7%) не переживали приниження, тоді як більша частина 

дітей пережила приниження їхньої гідності, що викликає стурбованість 

процесом виховання як у сім’ї, так і в школі і потребує відповідної роботи з 

дітьми і дорослими.  

Однак не меншу стурбованість викликає і той факт, що діти (24,1%) 
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зізнались, що самі принижували своїх товаришів, (6, 0%) роблять це час від 

часу, (41,0%) не хотіли би нікого принижувати, але поки у них не виходить, 

(8,4%) не відповіли. Ситуації приниження в основному були пов’язані з 

прагненням самоствердитися (13,3%), бажанням помститися за власне 

приниження (9,6%), конфліктною ситуацією (8,4%), несправедливістю 

(6,0%), тиском (6,0%), бажанням протистояти злу (2,4%), негативним 

впливом (2,4%), стремлінням відстояти свою честь (2,4%), несправедливою 

похвалою з боку дорослих на адресу інших дітей (1,2%), бажанням 

відвоювати лідерські позиції (1,2%), неприязню (1,2%), непорозумінням 

(1,2%). У деяких випадках (12,0%) школярі принижували інших без 

особливих причин та не відповіли (21,6%) школярів, що потребує уваги 

педагогів до життя дітей у шкільному колективі.  

Робота у фокус-групах показала, діти розуміють, що зберегти свою 

гідність навіть за несприятливих умов можливо, якщо бути стриманим 

(12,0%), виваженим (10,8%), добрим (10,8%), уникати конфліктів (9,6%), 

бути тактовним (8,4%), поважати людей (8,4%), дотримуватись правил 

моральної поведінки (8,4%), позбутися шкідливих звичок (6,0%), бути 

спокійним (6,0%), приймати правильні рішення (6,0%), любити себе (6,0%), 

не ображати інших (4,8%), не дозволяти себе принижувати (3,6%), завжди 

демонструвати найкращі свої якості (3,6%), не вживати лайливих чи 

нецензурних слів (3,6%), бути чесним (3,6%), людяним (3,6%), уміти 

вибачати (3,6%), бути впевненим в собі (2,4%), не вдаватися до грубої 

фізичної сили (2,4%), бути дружелюбним (2,4%), гуманістом (2,4%), 

демонструвати лідерські якості (1,2%), бути привітним (1,2%), не робити зла 

(1,2%), визнавати права інших людей (1,2%), не відповіли (18,0%) школярів 

основної і старшої школи. У процесі роботи діти наводили приклади гідної 

поведінки у важких життєвих ситуаціях, що найшли своє відображення у 

таблиці 4.11.  

Дані таблиці 4.11 свідчать про те, що приклади гідної поведінки діти 

намагалися віднайти у надзвичайних життєвих ситуаціях, коли людина 
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поставлена на межу виживання чи переживає сильний стрес. Однак, такі 

ситуації допомагають дітям краще зрозуміти сутність і значущість гідної 

поведінки. 

Таблиця 4.11. 

Приклади людської гідності для школярів основної і старшої 

школи 

№ п/п Назва % 

1 Герої небесної сотні 17,4 

2 Воїни АТО 15,9 

3 Люди, які пережили війну, полон 14,5 

4 Допомога постраждалим у ситуаціях стихійного 

лиха, терактів, військової агресії 

13,4 

5 Волонтери, рятувальники 10,2 

6 Шляхетна поведінка у конфліктних ситуаціях 8,9 

7 Дотримання свого слова  7,8 

8 Прощення тих, хто був до тебе несправедливим 6,5 

9 Вдячність за допомогу 5,4 

 Всього: 100 

 

Зазвичай діти відстоюють свою гідність силовими методами (27,0%), 

сперечаються та дискутують (17,2%), намагаються показати характер 

(15,6%), виказують все, що думають (13,4%), показують свою образу (12,5%), 

виявляють нетерпимість до іншої точки зору (10,2%), наполягають на своєму 

(7,8%), вдаються до помсти (4,5%), намагаються бути розсудливими (4,5%), 

не порушувати правил моралі (2,9%) тощо. 

У дослідженні смисложиттєвої цінності справедливості ми опиралися 

на її розуміння І. Бехом, як виду «міжособистісної взаємодії, що ґрунтується 

винятково на значущості справ (чи поведінки) суб’єктів взаємодії» (Бех, І., 

2006, с. 65), а також виходили з того, що школярі основної і старшої школи 

гостро переживають потребу у справедливості. Використане пряме і непряме 
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педагогічне спостереження показало, що у різних ситуаціях підлітки 

вимагають справедливості до себе, однак самі часто виявляють 

несправедливість до інших. Така ситуація пояснюється нездатністю учнів 

об’єктивно оцінити свої дії (40,3%), дефіцитом уваги (29,4%), вибірковим чи 

упередженим ставленням (19,7%), нерозумінням можливих наслідків (9,6%). 

Залучення експертної оцінки дозволило виявити типові реакції 

школярів на несправедливість. Дані експертного оцінювання наводяться у 

таблиці 4.12. 

Таблиця 4.12. 

Емоційна реакція школярів основної і старшої школи на 

несправедливість 

№ Назва К-сть У % 

1 Образа 435 35,3 

2 Пригніченість 239 19,4 

3 Приниження 201 16,3 

3 Грубість 143 11,6 

4 Переживання  комплексів 53 4,3 

5 Агресія 39 3,2 

6 Звинувачення 27 2,1 

7 Помста 24 1,9 

8 Злопам’ятність 22 1,8 

9 Роздратування 19 1,5 

10 Меншовартісність 17 1,4 

11 Упередженість 13 1,2 

 Всього:  1232 100 

 

При здійсненні експертної оцінки враховувалися ставлення «педагог–

дитина», «дитина–дитина», «дитина–значущий дорослий» та спостерігалися 

ситуації у навчальній та у виховній діяльності. Узагальненні результати 

експертизи та проведеного анкетування для вчителів за анкетою 
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«Справедливість» І. Беха з відкритими питаннями дозволили виявити у 

стосунках «педагог–дитина», «дитина–значущий дорослий» наступні форми 

несправедливості за І. Бехом (Бех, І., 2006, с. 69): імпульсивної (яку можна 

охарактеризувати як результат нестриманості, що здійснюється під впливом 

емоцій, необдуманих вчинків, слів) (32,5%); некомпетентної (через невірну 

інформацію чи її брак) (27,5%); стереотипної (орієнтованість на певні 

стереотипи, упередження, підозри) (19,4%); емоційно-ситуативної 

(зорієнтованість на негативні почуття, неповагу, образи, роздратування) 

(13,2%); свідомої (прагнення помсти, утвердження за чужий рахунок, 

корисливість) (3,9%); гіперпохвальна (через переоцінку  та обожнення 

особистості) (3,5%). 

Водночас у стосунках з однолітками прояви несправедливості пов’язані 

з мотивами самоствердження (16,5%), некомпетентності (15,2%), 

переживання негативних емоцій (13,4%), конформізму (10,2%), заздрості 

(10,2%), емоційної нестриманості (7,8%), притлумлених почуттів (6,2%), 

звинувачень (5,8%), глузувань (4,9%), корисливості (4,9%), напруги (3,9%), 

конкуренції (1,0%).  

Педагогічне спостереження та аналіз ситуацій справедливості / 

несправедливості школярів основної і старшої школи показав, що ситуації 

справедливості діти розцінюють як вияв дружби, любові по відношенню до 

них, уваги, альтруїзму. Тоді як ситуації несправедливості школярі 

сприймають як прояв упередженості, ворожості, нездатності зрозуміти 

інших, неврівноваженості, грубості, тиску. Дослідження показало, що у 

ситуаціях несправедливості діти почуваються безправними, не здатними 

прийняти правильне рішення, ображеними, закомплексованими. Частина 

дітей (7,8%) намагається у таких ситуаціях довести свою правоту, відстояти 

свої погляди, навіть виявити агресію, однак інша частина дітей (13,5%) готові 

змовчати, уникнути якихось дій, залишаючись за межами ситуації, ігноруючи 

її до тих пір, поки це не переходить певну межу. Також виявилося, що 

школярі (8,9%) надзвичайно чутливі до несправедливості щодо них самих, 
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навіть не намагаються бути справедливими стосовно інших, демонструючи 

его- чи групові інтереси. 

З метою виявлення усвідомлення школярами основної і старшої школи 

любові як смисложиттєвої цінності, було проведено обговорення художніх 

творів (Л. Українка «Мрії», В. Чемерис «Вітька + Галя, або Повість про 

перше кохання», І. Котляревський «Наталка Полтавка», М. Гоголь «Тарас 

Бульба», І. Франко «Ой, ти дівчино з горіха зерня», П. Тичина «О, панно 

Інно…», В. Симоненко «Задивляюсь у твої зінниці») відповідно до року 

навчання та віку респондентів, з використанням різних вправ і творчих 

завдань. 

Проведене дослідження дозволило виявити, що 79,5% молодших 

підлітків, 77,8% старших підлітків, 72,3% старшокласників асоціють любов з 

турботою мами і тата; 56,9% учнів 5–6-х кл., 50,5% учнів 7–9-х кл., 42,0% 

учнів 10–11-х кл. – з меншим братиком чи сестричкою; 24,1% учнів 5–6-х кл., 

51,2% учнів 7–9-х кл., 92,5% учнів 10–11-х кл. – почуттями між дівчиною і 

хлопцем; 23,8% учнів 5–6-х кл., 25,5% учнів 7–9-х кл., 27,8% учнів 10–11-х 

кл. – з вірою в Бога; 9,8% учнів 5–6-х кл., 18,6% учнів 7–9-х кл., 36,4% учнів 

10–11-х кл. – з кінофільмами про кохання; 4,8% учнів 5–6-х кл., 5,9% учнів 

7–9-х кл., 22,4% учнів10–11-х кл. – самим собою; 33,2% учнів 5–6-х кл., 9,5% 

учнів 7–9-х кл., 5,8% учнів10–11-х кл. – учителем; 4,8% учнів 5–6-х кл., 5,2% 

учнів 7–9-х кл., 6,8% учнів10–11-х кл. – Батьківщиною. Виявлені асоціації  

підтверджують різницю в усвідомленні любові як смисложиттєвої цінності 

на різних етапах дорослішання, зміну ставлення до себе, до значущих 

дорослих, до Батьківщини, що в цілому відповідає віковим особливостям. 

Узагальнені дані щодо ролі любові у житті особистості наводяться у 

таблиці 4.13. 

Таблиця 4.13 

Уявлення школярів основної та старшої школи про роль любові у житті 

людини (у%) 

№ Назва 5-6 кл 7-9 кл 10-11 кл. 
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1 любов для людини є джерелом 

життя, бо людина народжується з 

любові, в любові зростає і все життя 

прагне любові 

45,6 33,7 22,2 

2  любов є надзвичайно важливою 

цінністю, втрата її може призвести 

до зникнення інтересу до життя 

27,3 29,5 32,8 

3 любов  це всього-на-всього емоційна 

прив’язаність 

14,5 17,6 19,6 

4  любов вимірюється тим, що ти 

отримуєш 

10,9 15,8 18,2 

5 любові не існує 1,7 3,4 7,2 

 Всього: 100 100 100 

 

Аналіз даних наведених у таблиці 4.13 свідчить про те, що школярі 

добре усвідомлюють значення любові у своєму житті та житті інших людей. 

Третина дітей усвідомлює смисложиттєву цінність любові. Однак, слід 

враховувати вікові суперечності підліткового та раннього юнацького віку у 

розумінні сутності любові. Також, привертає увагу значна група дітей з 

егоцентричним прагненням лише отримувати любов від інших, а також є 

діти, які вважають, що любові не існує, що потребує уважного ставлення до 

них, вивчення умов в яких вони знаходяться, можливих розчарувань з метою 

посилення виховних впливів. 

Розмірковуючи над тим, чому людина шукає любові, школярі пояснили 

це потребою відчувати турботу і піклування  про себе (учні 5–6-х кл. – 63,7 

%; 7–9-х кл. – 62,2%; 10–11-х кл. – 52,5 %); бо любов є смислом життя  для 

6,4% учнів 5–6-х кл., 7,2% 7–9-х кл., 9,4%; 10–11-х кл.; це відповідальність за 

себе і тих, кого любиш для 8,9% учнів 5–6-х кл., 9,2% 7–9-х кл., 16,4% 10–11-

х кл.; як можливість використовувати почуття інших людей у своїх цілях, 

перекласти на них свої проблеми, свою відповідальність для 4,8 % учнів 5-6 

кл., 5,7% 7–9-х кл., 6,2% 10–11-х кл.; бажання відчувати підтримку, захист, 

схвалення, захоплення – для 16,2% учнів 5–6-х кл.,15,7% 7–9-х кл., 15,5% 10–

11-х кл. 
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Педагогічне спостереження та аналіз поведінки школярів основної і 

старшої школи показали, що молодші підлітки намагаються привернути 

увагу різними способами з тим, щоб отримати прояви любові до себе, 

готують різні сюрпризи в основному для значущих дорослих, беруть участь у 

флешмобах, використовують свій природній артистизм, мистецтво, аби 

показати свою любов до інших. 

У стосунках з однолітками молодші і старші підлітки переважно 

орієнтуються на дружбу, а старшокласники здебільшого на гендерну любов. 

Старші підлітки та старшокласники у поведінці демонструють максималізм, 

ставлять високі вимоги до об’єкту любові, не схильні прощати недоліки, 

ігнорують та заперечують власні почуття. Свою любов школярі виявляють 

ризикованою поведінкою, відмовою від того, що для них є важливим аж до 

самопожертви, хуліганською поведінкою, а також творчістю (поезія, 

живопис, граффітті, музиціювання, спортивна майстерність, кулінарія). 

Визначені рівні стану вихованості смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи за когнітивним критерієм відображено в 

таблиці 4.14. 

Таблиця 4.14 

Рівні стану вихованості смисложиттєвих цінностей 

за показниками когнітивного критерію ( у %) 

 

Рівні 5-6 кл. 7-9 кл. 10-11 кл. 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) 

Активний 15 7,6 16 7,2 17 8,8 18 8,7 19 9,4 20 9,5 

Конструктивний 24 12,1 27 12,0 26 13,5 28 13,6 30 14,7 31 14,9   

Залежний 78 39,4 88 39,3 78 40,4 81 39,5 81 39,9 84 40,1 

Пасивний 81 40,9 93 41,5 72 37,3 73 38,2 73 36,0 74 35,5 

Всього: 198 100 224 100 193 100 205 100 203 100 209 100 

 

Дані, наведені у таблиці 4.14, свідчать про те, що учні старшої школи 
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порівняно з учнями основної школи мають краще сформовані знання і 

уявлення щодо смисложиттєвих цінностей, можуть краще формулювати 

власні думки, судження та висловлювати міркування щодо зазначеної 

проблеми, мають відповідні моральні переконання, що пояснюється 

результатами навчання і виховання, віковим особливостями та потребам 

дітей  цього віку. 

У дослідженні смисложиттєвої сфери учнів основної і старшої школи 

приділялась увага емоційній сфері, де «важлива роль належить емоційним 

переживанням, породженим безпосередньо внутрішньою активністю дитини, 

так званій его-залученості під час розв’язання моральних проблем» (Бех, І., 

2008а, c. 193). Акцент робився на так звану «пам’ять емоцій», яка дає змогу 

враховувати певні емоційні переживання, крім знань і суджень та рефлексії 

школярів. З цією метою дітям пропонували скласти асоціативні ряди до 

словосполучень «мета життя», «програма життя», «життєві проблеми». Про 

цьому словосполучення «мета життя» асоціювалося переважно у школярів з 

самовизначенням (10,7%), розумінням того, що потрібно у житті (10,4%), 

уявленнями про життєві цілі та задачі (9,5%), орієнтацією на моральні 

цінності (8,3%), чітким розмежуванням головного і другорядного, важливого 

і менш значущого (7,9%), цілеспрямованістю (7,4%), вольовими якостями, 

необхідними для досягнення мети (6,2%), ризиком (6,2%), максималізмом 

«або все, або нічого» (6,2%), створенням програми життя (5,4%), 

усвідомленням себе та власних прагнень (4,2%), фантазуваннями та мріями 

про власне життя (3,3%), абстрактністю зазначеного поняття і відірваністю 

від життя (3,3%), здоров’ям (2,8%), будинком (2,2%), родинним затишком 

(2,2%), невизначеністю і мінливістю мети у житті (2,2%), матеріальними 

цінностями (1,1%), запереченням будь-якої мети життя та смисложиттєвих 

цінностей (0,5%). 

Словосполучення «програма життя» викликало у школярів зв’язок з 

переживанням власної відповідальності за себе і свою долю (21,3%), вибором 

того, що їм буде цікаво протягом тривалого часу (15,2%), набуттям 
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унікального життєвого досвіду, який би вони хотіли отримати (11,5%), 

життєвим роздоріжжям (9,4%), пошуками підказок і дороговказів (8,2%), 

зорієнтованістю на якийсь тип поведінки (7,5%), Я-образом майбутнього 

(6,2%), рішучим бажанням змінити себе чи обставини свого життя (5,7%), 

порівнянням з комп’ютерною програмою, яку автор розробляє і тестує на 

собі (4,5%), невпевненістю у тому, що буде саме так як хочеш (3,2%), чимось 

офіційним і не дуже потрібним (2,8%), немає з ким порадитись (4,5%). 

Найчастіше «життєві проблеми» асоціювалися зі сльозами (16,5%), 

смутком (12,4%), стіною (9,5%), глухотою і сліпотою оточуючих (9,2%), 

болотом (8,3%) , путами (7,6%), криком (7,2%), відсутністю світла, повітря, 

води (6,8%), зав’язаним мішком (5,2%), самотністю (4,9%), балансуванням 

над прірвою (4,9%), невідворотною втратою (3,5%), втратою себе (2,2%), 

мовчанням (1,9%), втратою сенсу свого існування (1,9%). 

Асоціативне мислення дозволило виявити гамму почуттів, які 

виникають у дітей при розгляді та аналізі смисложиттєвих цінностей, що 

дозволяє краще зрозуміти їхній внутрішній світ, переживання, психологічні 

бар’єри, перешкоди до ефективного вироблення смисложиттєвих цінностей 

школярами основної і старшої школи. Рівні вихованості за емоційно-

ціннісним критерієм наведено у таблиці 4.15. 

Дані таблиці 4.15 свідчать про більш високі показники високого рівня 

вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи 

емоційно-ціннісного критерію порівняно з когнітивним, що пояснюється 

особливостями емоційного сприйняття та переживання смисложиттєвих 

проблем, бажанням віднайти свій смисл життя, емоційною напругою у 

пошуках мети та призначення власного життя. Виходячи з наведених даних, 

активний рівень виявлено у 10,2%, конструктивний – 14,7 %, залежний – 

39,1% та пасивний рівень – 36,0 %. Всього в роботі було задіяно 1132 

школярів 5–11-х класів. 
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Таблиця 4.15 

Рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи за емоційно-ціннісним критерієм (у %) 

 

Рівні 5-6 кл. 7-9 кл. 10-11 кл. 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

К-

сть 

(%) К-

сть 

(%) К-

сть 

(%) К-

сть 

(%) К-

сть 

(%) К-

сть 

(%) 

Активний 17 8,6 19 8,5 20 10,4 21 10,3 23 11,4 25 11,9 

Конструктивний 27 13,6 30 13,4 28 14,5 30 14,6 32 15,7 32 15,3   

Залежний 79 38,0 87 38,8 74 38,4 80 39,1 79 38,9 79 37,8 

Пасивний 75 39,8 88 39,3 71 36,7 74 36,0 69 34,0 73 35,0 

Всього: 198 100 224 100 193 100 205 100 203 100 209 100 

 

Дослідження критерію довільної спонуки допомогло виявити наскільки 

школярі основної і старшої школи здатні самостійно приймати моральні 

рішення, володіють навичками самовиховання і саморегуляції, 

цілеспрямовані у своїх діях і вчинках. Воля визначає спрямованість 

діяльності особистості у засвоєнні та виробленні нею смисложиттєвих 

цінностей, оскільки характеризує втілення їх у життєвій практиці, саморух на 

досягнення мети життя та життєвих цілей. Воля є визначальною у досягненні 

чи недосягненні поставлених перед собою задач, перетворенні наміру на 

реальний вчинок. Розглядаючи волю у контексті моральної активності 

школярів, ми погоджуємося із положеннями С. Рубінштейна, що вона є 

стрижнем структурної організації особистості (Рубинштейн, С., 1976, с. 58) 

та С. Максименка, який характеризував її як діяльнісну сторону «розуму і 

морального почуття» (Максименко, С., Максименко, К., Папуча, М., 2006, 

с. 293). 

З цією метою нами використовувалися ігрові методики, педагогічне 

спостереження. 

У діловій грі «Шлях до мрії», що проводилась з молодшими підлітками 
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у вигляді настільної гри та інтерактивної гри зі старшими підлітками і 

старшокласниками, ставилось за мету усвідомити смисл життя і задачі; 

знайти причини, що стоять на заваді їх досягненню; навчитися розуміти 

власні стратегії поведінки, зрозуміти стратегію власного успіху, моделювати 

поведінку, використовувати особистісні ресурси. 

Така гра дозволяє не тільки визначитись зі своєю мрією, а й осмислити 

можливі шляхи її досягнення, необхідні вольові і моральні якості, які 

потрібно виплекати у себе. У ході гри дітям потрібно було сформулювати 

свою мрію і віднайти шлях її реалізації через визначення і постановку цілей, 

розроблення плану власного життєвого успіху, досягнення мети. 

Аналіз гри показав, що лише назначна частина дітей 5,8% мотивована 

на досягнення власної мети і готова працювати над собою задля її 

досягнення, тоді як більша частина дітей має нестійку мотивацію, мінливі 

плани та потребує зовнішнього підкріплення. Діти готові відмовитися від 

своєї мрії, якщо вона не знаходить підтримки у їхніх друзів. Також частина 

дітей переконана, що для досягнення мети найбільш доцільними є 

імпульсивні дії, які не потребують попереднього осмислення чи планування, 

що свідчить про несформованість вольової сфери, необдуманість вчинків та 

наслідків власних дій. У даному випадку спостерігається розрив між 

бажаннями і самоконтролем та саморегуляцією, що негативно позначається 

на результаті діяльності. Невміння підпорядковувати власні емоції та 

зосереджуватися на задачах, спонукає дітей часто змінювати свої мрії, плани 

замість того, щоб працювати над собою. 

Використана нами експертна оцінка показала, що причинами 

непослідовності дій дітей та несформованості мрії, нерозуміння шляхів їх 

досягнення часто обумовлені авторитарною позицією батьків і педагогів по 

відношенню до дітей та ставленням до дітей як об’єктів виховання; 

розбіжностями у розумінні смисложиттєвих цінностей дорослих і дітей; 

несформованістю виховного гуманістичного середовища, що негативно 

позначається на смисложиттєвій сфері дітей. Непорозуміння між батьками, 
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їхні депресії також негативно позначаються на дітях, які страждають від 

браку позитивних емоцій, мало знають про самопізнання, не володіють 

навичками самоорганізації і самовиховання, не можуть визначити шляхи 

досягнення мети, не вміють планувати своє життя, ставити та досягати цілей. 

Рівні вихованості смисложиттєвих цінностей за критерієм довільної спонуки 

наведено у таблиці 4.16. 

Таблиця 4.16. 

Рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи за критерієм довільної спонуки (у %) 

 

Рівні 5-6 кл. 7-9 кл. 10-11 кл. 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

К-

сть 

(%) К-

сть 

(%) К-

сть 

(%) К-

сть 

(%) К-

сть 

(%) К-

сть 

(%) 

Активний 9 4,5 11 4,9 10 5,2 11 5,4 14 6,9 14 6,7 

Конструктивний 19 9,6 22 9,8 20 10,4 24 11,7 25 12,3 26 12,4   

Залежний 82 41,4 90 40,2 80 41,5 86 41,9 81 39,9 83 39,7 

Пасивний 88 44,5 101 45,1 83 42,9 84 41,0 83 40,9 86 41,2 

Всього: 198 100 224 100 193 100 205 100 203 100 209 100 

 

Дані таблиці 4.16 переконують у тому, що критерій довільної спонуки є 

менше всього сформованим порівняно з іншими критеріями в школярів 

основної і старшої школи, що потребує його врахування у виховній 

діяльності. Це пояснюється тим, що молодші підлітки хоча і розуміють 

необхідність докладання вольових зусиль для реалізації своїх прагнень чи 

намірів часто неспроможні тривалий час працювати на їх досягнення, 

бажаючи отримати негайний результат. Старші підлітки, здатні працювати 

задля мети більш тривалий час, добре розуміють перспективи та наслідки, 

однак їхнє ставлення до себе та до інших характеризується з точки зору 

максималізму, а невдоволеність результатами, спонукає відмовитися чи 

кардинально поміняти плани. Для старшокласників важливо мати мету, 

однак вони не бачать шляхів її досягнення та використовують усі можливі 
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засоби, які не завжди є моральними, що потребує відповідної виховної та 

розʼяснувальної роботи. 

У ході дослідження аналізувалися та моделювалися такі ситуації, які б 

давали змогу побачити, яким чином відбувається самоствердження та 

самореалізація школярів основної і старшої школи, при цьому особлива увага 

зверталася на мотиви та емоційні стани школярів, котрі визначали їх 

моральний вибір та вчинення. Вирішення проблемних ситуацій 

здійснювалося через апеляцію до власного Я чи Я-концепції школяра. Якщо 

у роботі з молодшими підлітками використовувалися ситуації з сюжетами 

літературних чи казкових героїв, то зі старшими підлітками чи 

старшокласниками переважали життєві ситуації. Враховувалися 

переживання, емоції та мотиви дітей у виборі морального рішення. Окрім 

того важливо було визначити, як би діяли учні в реальному житті попри 

певні перешкоди, стереотипні уявлення, острах, відсутність досвіду та 

спонук ззовні. Результати проаналізованих ситуацій показали, що учні у 

досягненні своїх цілей виявляють егоцентризм 18,0%, не враховують 

можливих наслідків 10,2%, очікують від оточуючих на схвалення чи інший 

стимул 10,2%, намагаються перекласти на когось іншого відповідальність за 

можливу неудачу 9,5%, переймаються  більш значущими досягненнями своїх 

товаришів, що виявляється в суперництві чи заздрощах 8,7 %, пасивно 

очікують будь-якого розв’язання 7,5%. Часто самоствердження у школярів 

основної і старшої школи здійснюється не стільки за рахунок творчих 

здібностей (6,2%), скільки за рахунок здатності домінувати (6,2%), 

отримувати підкріплення (5,8%), ставити інших у незручне становище 

(4,5%), моббінг (4,5%), буллінг (3,5%), ігнорування оточуючих (2,8%), 

нехтування загальноприйнятих норм чи моральних принципів (1,5%), 

неоправданий ризик (0,9%). 

Проведене нами педагогічне спостереження, допомогло виявити 

специфіку поведінки школярів основної і старшої школи у реальних умовах. 

Запропонована  нами програма педагогічного спостереження за учнями 
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основної і старшої школи складалася з п’яти блоків, які дозволяли виявити, 

як школярі ставляться до себе, до життя, смисложиттєвих цінностей, як 

поводять себе у різних ситуаціях, якими керуються мотивами (гуманними, 

егоцентричними, конформістськими, гедоністичними, протестними) у 

досягненні мети. Варто відзначити не лише мінливість цілей, життєвої мети, 

пріоритетів учнів основної і старшої школи, а й мінливість мотивів та їх 

ситуативний характер, що пояснюється кризами підліткового віку та 

намаганням старшокласників випередити однолітків, змагальності та 

конкуренціїї. Слід зазначити, що у деяких випадках моральні рішення 

приймалися дітьми під впливом не завжди моральних мотивів,  з тим, щоб 

показати себе кращим за інших, випередити, добитися бажаного результату 

чи отримати заохочення. Тому важливо було враховувати не лише наміри, 

мотиви, рефлексію, а й вчинки, на які вони впливають. За програмою 

педагогічного спостереження створювалися і моделювалися такі ситуації, в 

яких учні основної і старшої школи могли би виявити свою життєву позицію, 

ставлення до життя, здійснити вибір смисложиттєвих цінностей. Результати 

педагогічного спостереження фіксувалися у протоколах педагогічного 

спостереження за учнями 5–11-х класів. Спостереження за поведінкою 

школярів дало змогу визначити рівні вихованості смисложиттєвих цінностей 

за діяльнісним критерієм, що знайшло своє відображення у таблиці 4.17. 

Таблиця 4.17. 

Рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи за діяльнісно-поведінковим критерієм (у %) 

 

Рівні 5-6 кл. 7-9 кл. 10-11 кл. 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

К-

сть 

(%) К-

сть 

(%) К-

сть 

(%) К-

сть 

(%) К-

сть 

(%) К-

сть 

(%) 

Активний 10 5,1 12 5,3 11 5,7 12 5,8 15 7,4 16 7,6 

Конструктивний 22 11,1 25 11,2 22 11,4 23 11,2 26 12,8 27 12,9   

Залежний 87 43,9 95 42,4 84 43,5 90 43,9 83 40,8 84 40,2 
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Пасивний 79 39,9 92 41,1 76 39,4 80 39,1 79 39,0 82 39,3 

Всього: 198 100 224 100 193 100 205 100 203 100 209 100 

  

Отримані дані свідчать про розрив між знаннями, емоціями, бажаннями 

учнів та їхніми вольовими якостями і реальною поведінкою. Виявлені рівні 

діяльнісного критерію мають більш високі показники у старших підлітків і 

старшокласників, що пояснюється зростанням активності у старших підлітків 

та старшокласників та їхніми домаганнями у смисложиттєвій сфері та 

водночас браком досвіду, помилками, що потребує створення відповідних 

педагогічних умов. 

Результати отримані у перебігу констатувального етапу експерименту 

ґрунтувались на характеристичних параметрах смисложиттєвих цінностей, 

що дозволило визначити рівні вихованості смисложиттєвих цінностей учнів 

основної і старшої школи на основі зіставлення реальної поведінки з 

визначеними критеріями і показниками. У визначенні рівнів враховувались 

наявність знань і уявлень про смисложиттєві цінності, мотиваційний та 

вольовий аспекти. Детальніше рівні вихованості школярів представлено у 

таблиці 4.18. 

Таблиця 4.18 

Рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи у % 

Рівні 5-6 кл. 7-9 кл. 10-11 кл. Середній 

показник 

Активний 6,5 7,5 8,9 7,6 

Конструктивний 11,6 12,6 13,9 12,7 

Залежний 40,4 41,0 39,6 40,3 

Пасивний 41,5 38,9 37,6 39,4 

Всього: 100 100 100 100 

 

Рівні вихованості згідно таблиці 4.18 показують незначну динаміку 

активного та конструктивного рівнів та невеликого зниження залежного та 
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пасивного рівнів, що обумовлено як віковими особливостями дітей, так і 

позитивним впливом процесів навчання та виховання у школі й сімʼї та 

особистим інтересом дітей до смисложиттєвих цінностей. Однак, суттєва 

перевага залежного та пасивного рівнів свідчить з одного боку про вікові 

кризи школярів основної і старшої школи, а з іншого – про відсутність 

цілеспрямованої роботи з дітьми щодо виховання смисложиттєвих цінностей, 

неувагу до їх внутрішнього світу, неспроможність дітей самостійно 

справитися з різного роду проблемами, ціннісною невизначеністю, життєвою 

розгубленістю. Таким чином, проведене дослідження засвідчило, що 

проблема виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи є надзвичайно актуальною, оскільки саме у цьому віці 

активно формується ставлення до себе та до життя. В організації виховного 

процесу в основній та старшій школі цьому питанню приділяється 

недостатня увага. Діти мають поверхові і неповні знання про смисложиттєві 

цінності, однак добре усвідомлюють значення гідності, любові, 

справедливості і свободи у житті людини, їхню особистісну і суспільну 

цінність, їхня мотиваційна і вольова сфера не є стійкими, а поведінка 

непослідовна, що заважає виробленню смисложиттєвих цінностей та свідчить 

про не сформованість смисложиттєвої сфери. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Аналіз стану виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи, дозволив вивчити умови здійснення цього процесу 

у закладах загальної середньої освіти. 

Розкрито функції педагогічної діагностики (контролююча, виховна, 

розвивальна, емоційна, інформаційна, оціночна, коригуюча, прогностична, 

організаційна). 

Схарактеризовано критерії і відповідні показники вихованості 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи.  

Показниками когнітивного критерію визначено: знання і судження 
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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. 

Відповідно до компонентів, критеріїв та показників з’ясовано рівні 

вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи: 

активний, конструктивний, залежний, пасивний. 

Основними причинами низького рівня вихованості смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи є відсутність 

цілеспрямованої і систематичної роботи у школі з цього напрямку, 

нерозробленість методик і програм, одноманітність та неефективність змісту, 

форм і методів виховної роботи, формальний підхід до такого виховання, що 

є причиною поверхових знань у дітей, нездатності ставити перед собою мету 

та обирати адекватні шляхи й засоби її досягнення. Також причиною 

низького рівня вихованості смисложиттєвих цінностей  у школярів основної і 

старшої школи є недостатня компетентність педагогів з цього питання. 

Звідси випливає нагальна потреба у гуманізації виховного середовища 

школи, у моделюванні виховного процесу й створенні ефективних 

педагогічних умов, здатних забезпечити ефективність виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи, підготовки 
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педагогів до такого виховання дітей, а також організації процесу 

самовиховання. 

Для виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи важливим завданням є організація позакласної діяльності, яка 

володіє великим виховним потенціалом і здатна допомогти школярам в 

осмисленні власного життя, смислу життя, розширити уявлення про 

смисложиттєві цінності та формувати відповідні життєві компетентності. 

Основні наукові результати розділу опубліковано у працях автора 

(Журба, Е., 2017; Журба, К, 2006;  Журба, К, 2012а; Журба, К, 2012b; Журба, 

Журба, К., 2016b; Журба, К.,2016c; Журба, К.,2016f; Журба, К.,2017b). 
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РОЗДІЛ 5 

 

 

МЕТОДИКА РОБОТИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВИХОВАННЯ 

СМИСЛОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ І 

СТАРШОЇ ШКОЛИ. 

 

5.1. Особистісно орієнтована сфера виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи. 

 

Зміни, які на нинішній день спостерігаються у суспільстві, вимагають 

пошуку нових підходів у вихованні та створенні нових виховних парадигм 

орієнтованих на виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи. 

Виходячи з цього, головною метою сучасного виховання є створення 

сприятливих умов для повноцінного розвитку і саморозвитку дитини, 

реалізації її сутнісних сил, формування особистісних якостей, які визначають 

міру людського в людині та визначають смисл життя, вибір смисложиттєвих 

цінностей, сприяють їх інтеріоризації та її піднесенню на вищий щабель 

власного розвитку. 

У розумінні педагогічних умов більшість дослідників сходяться у 

думці, що вони є характеристикою певної мети і системи виховання та 

відповідної організації навчально-виховної роботи (Гаряча, С., 2010; 

Крамаренко, Л., 2004); визначають зміст, форми і методи виховання 

(Селевко, Г., 1998); виступають результатом організованої педагогічної 

діяльності через вирішення педагогічних завдань (Гончар, Л., 2017; 

Яковлєва, Н., 1991), а також складовою соціалізації дітей (Кравченко, Т., 

2009). 
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Педагогічні умови, як цілеспрямована система роботи, зумовлені 

викликами часу та зацікавленістю й бажанням суб’єктів виховного процесу у 

підвищенні ефективності виховної діяльності освітніх закладів, з метою 

виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної та старшої школи. 

До педагогічних умов, здатних забезпечити результативність 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи відносимо: 

- гуманізацію виховного середовища; 

- упровадження особистісно орієнтованої технології виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи; 

- доцільне використання змісту, інтерактивних форм і методів 

виховної роботи; 

- підготовку педагогів до виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної та старшої школи і взаємодії з батьками. 

Визначені педагогічні умови є взаємопов’язаними і характеризують 

комплексний, системний підхід до виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів. 

Пошуки ефективних педагогічних умов здійснювалися завдяки 

моделюванню (від лат. modulus – зразок) – універсального методу 

дослідження, що дало змогу спроектувати і певним чином спрогнозувати 

педагогічний процес, сприяло кращому розумінню його у всій цілісності і 

взаємозв’язках, закономірностях через виявлення ресурсів для забезпечення 

його дієвості та результативності. 

На переконання В. Лаппо, «моделювання може слугувати: а) засобом 

відображення й перетворення об’єкта, який ще не існує в реальності; б) 

дослідницькою метою при визначенні стратегії інноваційних перетворень; в) 

засобом імітації реальних процесів тощо» (Лаппо, В., 2017, с. 146). 

До основних характеристик педагогічної моделі варто віднести: 

 умовний образ чи прообраз реального виховного процесу 

(Гончаренко, С., 2010; Комаровська, О., 2014; Штофф, В., 1966); 
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 спрощеність форми, зразка чи ідеалу, представленого у знаково-

символічній формі (Вішнікіна, Л., 2008; Панфилов, М., 2005); 

 узагальненість досліджуваного явища, функцій, проявів та 

властивостей (Гончар, Л., 2017; Цвєткова, Г., 2014); 

 розвиток педагогічної ідеї чи концепції у практичній діяльності 

(Ващик, Т., 2005; Дахин, А., 2002) 

 цілісність, логічність та послідовність (Панфилов, М., 2005); 

 наукова обґрунтованість (Краевский, В.& Бережная, Е., 2006); 

 взаємозв’язок та підпорядкованість структурних компонентів 

моделі (Докучаєва, В., 2005); 

 схематичність, наочність, функціональність (Грицанов, А., 1998); 

 динамічність (Канішевська, Л., 2011, Неуймин, Я., 1984). 

Отже, у розробці структурно-функціональної моделі виховання 

смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи ми мали 

враховували її простоту, функціональність, адекватність, інгерентність 

(узгодженість моделі з виховним середовищем навчального закладу) у 

позакласній роботі освітнього закладу.  

Розроблена нами структурно-функціональна модель дає уявлення про 

цілісність педагогічного процесу виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи у його статиці і динаміці через певні 

алгоритми, що забезпечують реалізацію поставленої мети у визначених 

результатах. 

Отже, структурно-функціональну модель виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи можна розглядати як 

схематичне відображення взаємозв’язків усіх структурних компонентів 

виховної системи, що забезпечують її функціональність та позитивну 

динаміку у підвищенні рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей усіх 

суб’єктів виховного процесу. 



 303 

Ми також виходили з того, що процес виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи є динамічним, нелінійним 

процесом, втіленим у структурно-функціональну модель через низку вимог: 

- особистісної реалізації внутрішнього потенціалу усіх суб’єктів 

виховного процесу; 

- нелінійність структурування (урахування вікових та 

індивідуальних особливостей школярів основної та старшої школи); 

- послідовність та взаємообумовленість алгоритмів виховного 

процесу (повторюваність певних операцій, дотримання етапів, чіткого 

алгоритму, використання психологічних механізмів); 

- дискретність виховних впливів, що виявляється у нерівномірному 

ступені впливу на вихованців на різних етапах дослідно-експериментальної 

роботи; 

- мобільність (гнучкість у реагуванні  на різні фактори виховання); 

- практична спрямованість (формування відповідних компетенцій, 

а також умінь, навичок та поведінки школярів). 

Структурно-функціональна модель включає п’ять блоків: 

концептуальний, змістовий, діагностувальний, технологічний та 

результативний (Рис. 5.1). 

Концептуальний блок обʼєднує мету, основні наукові підходи 

(системний, синергетичний, гуманістичний, особистісно зорієнтований, 

аксіологічний, компетентнісний) й 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). Згідно 

нашого дослідження, метою є виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи. Досягнення поставленої мети потребує 

систематичної і комплексної виховної діяльності, суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії усіх учасників виховного процесу, створення сприятливих умов для 

виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 
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Рис. 5.1 Структурно-функціональна модель виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи 

Мета:виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої 

Принципи: систематичності, зв’язку з життям, холізму, індивідуалізації, 

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

саморозвитку особистості 

Структурні компоненти 

Когнітивний Емоційно-ціннісний 
Поведінково-

праксичний 

Наукові підходи: системний, синергетичний, гуманістичний, особистісно 

орієнтований, аксіологічний, компетентнісний 

 

Базові смисложиттєві цінності: свобода, любов, справедливість, гідність 

Педагогічні умови виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної 

і старшої школи 

впровадження особистісно орієнтованої 

технології виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої 

школи 

 

гуманізація виховного середовища 
Форми 

виховної 

діяльності 

 

індивідуальні; 

мікрогрупові; 

групові; 

масові 

Результат:позитивна динаміка вихованості смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи 

Методи 

виховної 

діяльності 
 

 

вербальні; 

дискусійні; 

рефлексивні; 

ігрові; 

наочні; 

практичні; 

арт-терапевтичні 

 підготовка педагогів до виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної та старшої школи і взаємодії з 

батьками 

Критерії, показники, рівні вихованості, діагностичний інструментарій 

Довільної спонуки 

Психологічні механізми: самопізнання, рефлексія, самооцінка, самореалізація 

 

Функції: когнітивна, аксіологічна смислотворча, життєтворча, рефлексивна 
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Змістовий блок структурно-функціональної моделі представлено 

структурними компонентами (когнітивний, емоційно-ціннісний, довільної 

спонуки, поведінково-праксичний), психологічними механізмами 

(самопізнання, самооцінка, рефлексія, самореалізація) та функціями 

(когнітивна, аксіологічна, смислотворча, життєтворча, рефлексивна), які 

реалізуються у виховному процесі основної і старшої школи. 

Діагностувальний блок структурно-функціональної моделі охоплює 

критерії (когнітивний, емоційно-ціннісний, довільної спонуки, діяльнісно-

поведінковий) та їх показники, діагностувальний інструментарій та рівні 

вихованості смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи 

(активний, конструктивний, залежний, пасивний). 

Технологічний блок передбачає динаміку процесу виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи через 

запровадження педагогічних умов, та доцільне використання форм і методів 

виховної роботи, які забезпечують очікуваний результат роботи, зокрема, 

підвищення рівня вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи. 

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. 

Усі блоки розробленої нами структурно-функціональної моделі 

відображають послідовність виховного процесу, його найважливіші складові 

та взаємозв’язки, що забезпечують його гнучкість та динамічність, 

урахування різноманітних чинників та моральних потреб суб’єктів виховного 

процесу. У структурі розробленої структурно-функціональної моделі 

представлено позакласну виховну діяльність. 

Виховання смисложиттєвих цінностей у підростаючого покоління – 

складний багатогранний процес, основою якого є прищеплення дитині 

моральних якостей, системи світоглядних координат, вищих цілей і культури 
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поведінки. 

Процес виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи передбачає усвідомлення себе особистістю, здатність 

осмислити власнє життя, вибрати моральні цінності та зразки, досягти 

поставленої мети, віднайти власне призначення і смисл життя. 

Виховання смисложиттєвих цінностей та світоглядних координат є 

запорукою співпраці та повноцінного діалогу усіх суб’єктів виховання, які 

забезпечують наступність, послідовність у вихованні підростаючого 

покоління, а також прогресивний розвиток науки як педагогіки. 

Розроблена нами структурно-функціональна модель передбачала 

реалізацію педагогічних умов виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи. 

Педагогічною умовою вховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної та старшої школи є гуманізація виховного середовища, що 

результатом нового педагогічного мислення, пріоритету реалізації сутнісних 

сил дитини, вибору нею смисложиттєвих цінностей у виховному процесі 

сучасної школи. 

У розумінні гуманізації виховного середовища ми опирались на 

погляди таких вчених як В. Доній, І. Єрмаков, Г. Несен, В. Нечипоренко та 

інші, котрі вважають, що рівень гуманізації виховного середовища 

визначають: 

- упорядкованість діяльності навчального закладу, зокрема 

узгодженість змісту, обсягу і характеру виховної роботи;  

- скоординованість дій педагогів, їхня педагогічна доцільність і 

достатність; 

- інтегрованість виховних впливів, системні організаційні форми 

діяльності; 

- реалізація цілей і педагогічної концепції; 

- загальний психологічний клімат школи; 

- зорієнтованість на найважливіші цінності; 
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- розвинена самосвідомість особистості, що визначає ставлення до себе, 

поведінку, стосунки дитини з іншими; 

- відповідальність особистості ; 

- гуманізм особистості; 

- здатність до творчості як особистісна потреба; 

- загальна культура особистості (Доній, В., Єрмаков, І., Несен, Г., & 

Нечипоренко, В., 1995, с. 398–399). 

Гуманізація виховного середовища спрямована, у першу чергу, на те, 

щоб кожен вихованець почувався значущим, самодостатнім, творчим 

суб’єктом власного життя. «Саме в цьому і полягає гуманістична 

спрямованість навчально-виховного процесу, центром і метою якого є 

особистість вихованця. Ступінь гуманізації цього процесу залежить від того, 

наскільки він створює передумови для самореалізації особистості, розкриття 

її природних задатків, прагнення до свободи, відповідальності, творчості» 

(Дичківська, І., 2004, с. 8). 

Гуманізацію виховного середовища розуміємо як динамічну систему 

педагогічних чинників (центрація на духовно-моральних устремліннях 

дитини, узгодження її смисложиттєвої сфери, включеність у суспільно 

значущу позакласну діяльність), що позитивно впливають на процес 

цілісного виховання. 

Врахування результатів констатувального етапу експерименту та 

вивчення передового педагогічного досвіду дозволили нам організувати 

виховний процес таким чином, щоб він включав задоволення духовно-

моральних устремлінь особистості, які виступають спонуками духовно-

моральної діяльності та активної життєвої позиції школярів основної і 

старшої школи. 

Центрація на духовно-моральних устремліннях дитини обумовлює 

активність зростаючої 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 
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мети життя. Творчий характер духовно-моральних устремлінь полягає у 

прагненні до смисложиттєвих цінностей, моральних діях, гармонізації життя 

особистості. 

Узгодження смисложиттєвої сфери зростаючої особистості 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. 

Важливим аспектом гуманізації виховного середовища була відмова 

від моралізаторства, формалізму і схематизму у вихованні смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи. Для нас важливо було, щоб 

вчитель не повчав чи вказував вихованцеві, на які смисложиттєві цінності 

орієнтуватися, а активізував, спонукав його до смисложиттєвого пошуку, 

мотивував до саморозвитку і самовиховання, обґрунтованого життєвого 

вибору. 

Включення дітей в суспільно значущу позакласну діяльність, створення 

можливостей для моральної практики з метою виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи, оскільки діяльність є саме 

тим механізмом, що дозволяє закріпити отриманні знання і відкрити для себе 

їх особистісний смисл.  

Для нас важливо було, щоб така діяльність носила творчий характер, 

давала змогу пережити дітям радість досягнень, успіху, мотивувала дітей до 

самотворення. Особлива увага зверталася на адекватну оцінку власних 

здібностей, нахилів, розвиток моральних якостей. 

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія передбачала партнерські стосунки 

педагога і вихованця з опорою на життєвий досвід дітей, їхніх почуттів, 

емоцій, переживань у виборі ними смисложиттєвих цінностей. В основі 

суб’єкт-субєктної взаємодії було закладено можливість саморегуляції 

школярів на основі вільного вибору. Суб’єкт-субʼєктна взаємодія не допускає 

маніпулювання особистістю чи примус до певних дій, але створює умови на 
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основі довіри і любові до дитини для прояву її ініціативи, актуалізації цілей, 

рефлексії, самоконтролю. 

Взаємодія з дорослими і соціумом була невідʼємною частиною 

виховного процесу, де активно застосовувалися соціальні і життєві 

компетенції учнів. 

Виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої 

школи потребує зацікавленої участі усіх суб’єктів виховного процесу, у тому 

числі і батьків. Батьки мають незаперечний вплив на розуміння смислу життя 

і смисложиттєвих цінностей у дітей, на емоційні стани, самооцінку і 

самоприйняття дитини. Надмірна поблажливість чи надмірна критичність 

батьків можуть бути причиною підліткових і юнацьких проблем. 

Водночас, стабільне емоційно-позитивне ставлення дорослих до дітей, 

помилок, упущень сприяє виробленню адекватної самооцінки, здатності 

дитини рухатися уперед, впевненості у собі, формуванню гідної поведінки. 

Етична взаємовідповідальність характеризувала готовність суб’єктів 

виховного процесу взяти на себе відповідальність, турботу про інших, що 

визначає стиль життя, його смисложиттєві цінності. Етична 

взаємовідповідальність потребує згуртованості вихованців, внутрішньої 

зібраності у вирішенні життєвих проблем. Діти повинні були усвідомити, що 

важливо не зламатися під тиском обставин, не поступитися своєю життєвою 

метою, а виробити  свою стратегію, життєву програму,  свідомо і планомірно 

удосконалювати себе. 

Створення відповідного середовища допомагає школярам у побудові 

власного життєвого світу, де кожен моральний вибір є кроком до 

майбутнього. Виховний процес будувався таким чином, щоб спонукати учнів 

до смислопошукової активності через самоорганізацію, визначення 

найважливіших чи поворотних віх свого життя, використання свого 

життєвого досвіду у пошуку найоптимальніших шляхів вирішення проблем 

чи досягнення цілей, які виводять людину за межі автоматичного існування 

та інерційного руху. 
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Для нас важливо було, щоб діти з адекватними життєвими 

домаганнями, не відмовлялись від своїх задумів, мрій, не відкладали своїх 

досягнень на далеке майбутнє, а могли їх реалізувати. У цьому плані увага 

зверталася на узгодженість Я-реального і Я-ідеального, «Прагнучи до змін, 

людина спирається на власний досвід лише частково, а в решті покладається 

на знання інших про життя, на їхні думки, очікування» (Ящук, І., 2001, 

с. 131). 

Створення атмосфери поваги гідності кожної дитини з метою 

усвідомлення нею своєї унікальності і цінності, стимулювання через 

ситуацію успіху з метою формування адекватної самооцінки, впевненості і 

віри в себе. 

Тож, гуманізація виховного середовища передбачала розвиток навичок 

рефлексії і саморефлексії, створення умов для прояву своїх здібностей, 

самоствердження. 

Особистісно орієнтована технологія була наступною педагогічною 

умовою, здатною забезпечити підвищення рівня вихованості смисложиттєвих 

цінностей у зростаючої особистості через єдність гуманістичного змісту і 

способів досягнення виховної мети. 

Попри широке використання терміну «особистісно орієнтована 

технологія», можна констатувати відсутність єдності у його розумінні. Слід 

зазначити, що слово «технологія» походить від грецького techne – мистецтво, 

майстерність і logos – наука, що можна перекласти як «наука про 

майстерність або мистецтво виховання». В. Загвʼязинському належить 

спроба розмежування понять «методика» і «технологія», які тривалий час 

ототожнювались. На думку вченого, методика попри її розмаїття, 

варіативність способів реалізації поставлених завдань, на відміну від 

технології не гарантує певного позитивного результату (Зазвязинский, В., 

2005). 

Схожих поглядів дотримувався і С. Гончаренко, який у характеристиці 

педагогічної технології виокремлював гарантованість кінцевого результату і 
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проектування навчально-виховного процесу за наявності наукової бази, 

концепції, обґрунтованої мети. До особливостей технології учений також 

відносив керованість навчально-виховним процесом, проектування, поетапну 

діагностику, варіативність методів і засобів, корекцію, що давало би змогу 

використовувати її в інших однотипних навчальних закладах 

(Гончаренко, С., 2002, с. 256–257).  

Узагальнюючи існуючі визначення виховних технологій, І. Котова, 

С. Смирнов, Є. Шиянов, виокремлюють як найбільш типове: 

- використання технічних розробок (технік); 

- сукупність засобів і методів педагогічного процесу, що 

гарантують результат; 

- оптимізацію навчально-виховного процесу на основі досягнень 

науки і техніки; 

- впровадження нових інформаційних технологій; 

- передачу і засвоєння необхідної інформації без вчителя, з 

використанням технічних засобів (Смирнов, С., Котова, И., & Шиянов, Е., 

2008, с. 291-292). 

Найбільш близькою, з точки зору нашого дослідження, є позиція 

І. Беха, який розглядає особистісно орієнтовану технологію у контексті 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії через розгортання гуманістично спрямованого 

змісту та доцільних умов виховання вищих смислів і цінностей за допомогою 

механізмів свідомого осягнення духовної реальності, цілісної Я-Ти-

детермінації, рефлексивно-довільної спрямованості та позитивного 

самопідкріплення, як основи сучасного аксіологічного і розвивального 

виховання (Бех, І., 2014, с.13-14). 

Особистісно орієнтована технологія спрямована на розкриття і 

саморозкриття сутнісних характеристик дитини, осмислення нею власного 

життя, життєвих ситуацій, націлює її на самоздійснення і самореалізацію, 

фокусування на життєвих цілях, перспективах, планах на життя та подолання 

негативних якостей чи проявів поведінки. 



 312 

Особистісно орієнтована технологія – це продумана система знань і 

умінь, з метою вироблення у суб’єкта відповідного алгоритму моральної 

поведінки (Шепель, В., 2001), котра б сприяла активізації знань, їх переходу з 

пасивного на активний діяльнісний рівень через осягнення смислу життя, 

творчу і життєву самореалізацію особистості. 

Cеред бар’єрів ефективного впровадження особистісно орієнтованої 

технології виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи можна виокремити, як зовнішні (складна життєва ситуація, 

проблеми у родині, стан здоров’я, відсутність належних умов для 

самореалізації), так і внутрішні (відсутність мотивів, моральних потреб, 

лінощі, індиферентність, занижена самооцінка, несприйняття себе, негативне 

самопрограмування, залежність від інших та ін.) 

Водночас, прогнозованість результатів особистісно орієнтованої 

технології значною мірою залежить від таких суб’єктивних чинників, як 

особистість вчителя, його педагогічна майстерність, моральні якості батьків, 

їхній педагогічний досвід, стиль, такт, творчий підхід у вирішенні 

педагогічних завдань та ін. 

Простежуючи динаміку розвитку виховної технології від 

індивідуальної майстерності педагога до уніфікованого способу системної 

організації виховної діяльності, як гарантії високої виховної ефективності, 

слід зазначити, що особливістю особистісно орієнтованої виховної технології 

є знання про закономірності розвитку і виховання учнів основної та старшої 

школи, активна взаємодія всіх учасників виховного процесу, педагогічна 

компетентність вчителя, правильний вибір ним стратегії, тактики, 

пріоритетів, доцільних форм і методів виховного впливу. 

Технологічні особливості виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи спрямовані на забезпечення дієвого 

результату, на основі визначених закономірностей та алгоритмів. 

Особистісно орієнтована технологія розглядається нами як результат 

діяльності педагога, в основу якої закладена перетворювальна, творча 
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діяльність, спрямована на покращення і вдосконалення «Я»-концепції 

зростаючої особистості, визначення життєвих пріоритетів і перспектив, 

життєвої мети, вибору смисложиттєвих цінностей. Зазначена технологія 

виховання смисложиттєвих цінностей дає можливість впливати на поведінку, 

моральне ставлення людини до себе, до оточуючих, до життя, а також 

активно використовувати як власний, так і накопичений людством досвід у 

цій царині. 

Застосування особистісно орієнтованої технології у вихованні 

смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи створювало 

умови для життєтворення та самореалізації особистості, оскільки вона 

ґрунтувалася на усвідомленні людиною необхідності в особистісному 

зростанні, визначенні близьких, середніх і далеких перспектив, цілей, які б 

визначали життєдіяльність особистості та її поведінку, а також у: 

- морально-етичному ставленні особистості до самої себе (соціуму, 

природи); 

- усвідомленні власної унікальності та свого життєвого 

призначення; 

- творчій самореалізації і постійному самоудосконаленні; 

- задоволенні результатами власної діяльності і їх користі для себе 

та оточуючих. 

Акценти цільових установок особистісно орієнтованої технології були 

спрямовані на те аби виховати: 

- осмислене ставлення до життя і вибору смисложиттєвих 

цінностей; 

- цілеспрямовану особистість, націлену на особистісне зростання; 

- індивідуальність; 

- моральну зрілість і самодостатність; 

- готовність до подолання життєвих труднощів, здатність до само- 

і життєтворення; 
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- уміння протистояти негативному впливові оточуючого 

середовища; 

- творчу, активну людину, спроможну виявити себе у сфері 

соціально-корисної і особистісно-значимої діяльності; 

- готовність до саморозвитку, самовиховання, самоудосконалення. 

Сучасне виховання детермінізовано положеннями гуманістичної етики, 

що характеризується неперервністю і полягає у трансляції і ретрансляції 

життєвого досвіду, моральних і культурних цінностей від покоління до 

покоління, і має формуючий вплив на моральне життя як суспільства в 

цілому, так і смисложиттєву сферу особистості зокрема. Саме тому, 

особистісно зорієнтована технологія опиралася на: 

- визнання людини найвищою цінністю; 

- пріоритет ціннісного виховання школярів основної і старшої школи; 

- засвоєння духовно-моральних, культурних надбань людства, зразків і 

прикладів досягнення смислу життя у процесі виховної діяльності основної і 

старшої школи; 

- суб’єкт-суб’єктні взаємини педагога з батьками, педагога з дітьми в 

організації позакласної роботи школи; 

- формування позитивної мотивації у всіх учасників виховного процесу; 

- формування механізмів саморегуляції особистості; 

- стимулювання учасників виховного процесу до інтеріоризації 

смисложиттєвих цінностей. 

Такий підхід сприяв задоволенню моральних потреб школярів основної 

і старшої школи у:  

 пізнанні (розумінні і осмисленні себе, власного життєвого 

досвіду та оточуючого світу, інтересу до духовних надбань людства, 

власного самотворення, пошуку і вибору смисложиттєвих цінностей); 

 спілкуванні (обмін думками, поглядами, життєвим досвідом, 

оцінка та визнання іншими досягнень суб’єкта) ; 
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 самоствердженні (прагнення займати гідне місце у соціумі, 

вірити у власні сили, можливості, бути впевненим у собі, вдосконалювати і 

покращувати себе, бути кращим, бути не гіршим за інших, випереджати у 

чомусь інших, а також знаходити і зовнішню оцінку і підтвердження своїх 

досягнень; 

 самовизначенні (усвідомленні себе і свого призначення у житті, 

виборі соціальної ролі, вищих життєвих смислів, вироблення життєвих 

планів, визначення близьких, середніх і далеких перспектив, життєвої мети); 

 самовиявленні (прагнення показати себе з кращого боку, 

наявність позитивного підкріплення у творчих здобутках, самотворчості, 

створенні власного іміджу, демонстрації здібностей і зусиль); 

 самореалізації (стремління використати свої можливості, 

здібності, життєвий досвід з тим аби досягти мети у житті; виконати місію, 

призначення побудувати своє майбутнє, свою долю, свій життєвий шлях); 

 комфорті (прагнення відчувати до себе позитивне ставлення, 

любов, симпатію з боку рідних, друзів, оточуючих. Сюди можна віднести і 

відчуття турботи, безпеки або захищеності, усвідомленні своєї 

індивідуальності, бажаності та ін.). 

Особливістю особистісно орієнтованої технології було застосування 

різних типів рефлексії за І. Бехом, з метою підвищення виховних та 

трансформаційних можливостей у виробленні смисложиттєвих цінностей 

школярів основної і старшої школи, що дозволило використати: 

- регулятивну рефлексію, з метою свідомого регулювання перебігу 

психічних процесів, що визначало їхню спрямованість й продуктивність; 

- визначальну рефлексію, необхідну в осмисленні суб’єктом свого Я, а 

також змін, зрушень, за допомогою якої суб’єкт мав змогу усвідомити й 

визнати способи досягнення особистісної досконалості; 

- синтезувальну рефлексію, як об’єднання смисложиттєвих цінностей у 

цілісне Я-духовне образу Я-особистості; 

- створювальну рефлексію, спрямовану на духовно-моральний 
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розвиток і саморозвиток особистості як об’єктивацію її самосвідомості 

(Бех, І., 2012, с. 48). 

Виходячи з цього, різні види рефлексії відігравали безпосередню роль у 

виробленні смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи 

та опосередковану, яка полягала у нейтралізації різних негативних утворень, 

таких як: заздрість, ненависть, злорадство, мстивість, самоїдство, що 

педагогами використовувалося у виховній практиці. 

Особистісно орієнтована технологія виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи передбачала участь у 

тренінгу та проектній діяльності.  

На думку І. Бачкова (Бачков, И., 2007), тренінг дозволяє реалізувати 

необхідні психолого-педагогічні умови розвитку моральної самосвідомості 

індивіда, актуалізувати внутрішні ресурси, змінити поведінку, ставлення до 

життя, до себе та інших людей. 

До переваг тренінгу можна віднести особистісне розкриття учнів, 

усвідомлення ними проблем пов’язаних із смисложиттєвою сферою, 

неконкуретність стосунків, позитивний характер взаємодії, гармонізацію та 

узгодженість когнітивної, емоційно-ціннісної та діяльнісної складових. Таку 

точку зору висловив Ю. Швалб (Швалб, Ю., 2005), стосовно позитивної ролі 

тренінгів у вияві емоцій і почуттів, стимулюванні саморозкриття і засвоєння 

нових зразків поведінки, зацікавленості в особистісних досягненнях. 

При розробці тренінгу, ми також опиралися на положення Л. Мороз, 

щодо залежності їх ефективності від віку та особистісної зрілості учасників, 

(Мороз, Л., 2007, с. 93). Найбільший інтерес до тренінгів виявляють учні 

основної і старшої школи, що обумовлено їхніми моральними потребами в 

осягненні смислу життя. 

Технологічно виробити у ході тренінгу смисложиттєві цінності 

неможливо, оскільки вони виробляються самою особистістю протягом життя, 

через її життєві домагання, моральний вибір у реальному житті. Однак, 

тренінг допомагав школярам основної і старшої школи краще зрозуміти себе, 
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свої прагнення, розкрити особистісний потенціал, осмислити власне життя, 

мету і цілі, орієнтував на базові смисложиттєві цінності. 

Нами був розроблений тренінг для школярів основної і старшої школи 

«У пошуках смислу життя», спрямований на самопізнання, регулювання 

самооцінки, розвиток почуття власної гідності, справедливості, любові, 

свободи в учнів основної і старшої школи, формування впевненість у собі, 

ознайомилення зі способами поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях, 

що давало змогу вихованцям краще зрозуміти себе та інших, осмислювати 

власні вчинки. 

Тренінгові групи переважно складалися з 20 осіб. Участь у тренінгу 

здійснювалась на добровільних засадах і визначалась наступними 

принципами:  

принцип «тут і зараз». Головна ідея тренінгу полягала у тому, щоб 

кожен учасник міг би відчути свою значущість і роль у роботі тренінгу, через 

активну діяльність, інтенсивний зворотній зв'язок у групі, довірливі стосунки 

між учасниками і фасилітаторами, що сприяло формуванню реальної Я-

концепції у школярів, адекватної самооцінки, позитивного самоприйняття; 

принцип персоніфікації висловлювань полягав у добровільній відмові 

від безособових мовних форм, якими зазвичай намагаються маніпулювати 

думкою інших людей, або з метою уникнення прямих висловлювань у різних 

життєвих ситуаціях. Тому замість висловлювань: «усі так думають», «багато, 

хто так вважає», «дехто вважає», «мені казали», «кажуть», та ін. у групі, як 

правило рекомендувалось вживати наступні форми: «Я вважаю, що ...», «Я 

думаю, що…», «Я переконаний у...»; 

принцип емоційного зв’язку забезпечувався врахуванням емоційних 

станів кожного учасника тренінгу як у груповій роботі, так і під час 

зворотного зв’язку. Оскільки емоційний звʼязок є умовою ефективної роботи 

і комфортного емоційного почуття кожного, то перед початком роботи 

зверталася увага на адекватному вияві почуттів та емоційних станів, 

недопустимості висловлюватися на високих тонах, вживати грубі слова, 
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ображати чи звинувачувати інших; 

принцип активності є провідним для всіх учасників тренінгу, 

інтенсивно задіяних у різних формах групової і самостійної роботи, з метою 

цілеспрямованого спостереження за різними життєвими явищами та 

самоспостереження. У ході тренінгу учні основної і старшої школи вчилися 

поєднувати «зануреність» у себе з активною включеністю в іншого та в 

аналіз групових процесів. На заняттях заохочувалася конструктивна дискусія, 

обговорення різних проблем та їх аналіз; 

принцип довіри передбачав відкрите, позитивне і рівноправне 

спілкування, забезпечував групову динаміку та визначав результат й 

ефективність занять. Цьому сприяло звернення до всіх по імені, а не на 

прізвище, відсутність любимчиків чи «обраних». Окрім цього, довіра 

підтримувалася правилами групи: «Завжди говоримо правду», «Будьмо 

порядними один з одним», «Доброзичливість допомагає краще зрозуміти 

один одного»; 

принцип конфіденційності полягав у рекомендації «не виносити» зміст 

спілкування у ході тренінгу за межі групи. Усвідомлення учасникам того, що 

зміст спілкування не стане предметом обговорення поза групою, сприяло 

активному включенню  школярів у відкрите спілкування та взаємодію з 

іншими учасниками тренінгу, зняттю бар’єрів. Така конфіденційність дала 

змогу зберегти добрі стосунки у групі, дискусійний потенціал.  

У процесі тренінгової роботи педагогом спільно з дітьми були розроблені 

правила роботи у групі: 

1) добровільність участі. Будь-яка дитина може відмовитися від завдання, 

але при цьому подати умовний знак; 

2) не існує правильних і неправильних відповідей. Правильна та, яка 

висловлює твою думку; 

3) анонімність ситуацій, що розповідаються; 

4) краще промовчати, ніж говорити не те, що думаєш; 

5) говорити від свого імені і про свої почуття; 
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6) не можна давати оцінку виступу, якщо людина сама про це не 

попросить; 

7) не можна після закінчення занять обговорювати те, що ми дізнаємося 

один про одного на заняттях; 

8) говорити по черзі, не перебивати, поважати думку співрозмовника. 

Один говорить – усі слухають; 

9) приймати себе та інших однокласників такими, які вони є. 

Програма тренінгу складалась з трьох блоків.  

Перший блок пізнавальний був спрямований на розвиток моральної 

самосвідомості та смисложиттєвої сфери особистості, ознайомлення з 

відповідною інформацією, встановлення довірливих стосунків через 

консолідацію та інтелектуально-пізнавальну активність, що опиралась на 

вікові особливості школярів (молодшого підліткового, старшого 

підліткового, раннього юнацького віку) орієнтовану на самопізнання і 

саморегуляцію. 

Другий блок – емоційно-ціннісний, 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. 

Третій блок – практичний, забезпечувався проведенням практичних 

завдань корекційних вправ, з використанням зворотного зв’язку, які б 

виявляли компетентність школярів, їхнє уміння і навички діяти у різних 

життєвих ситуаціях, долати труднощі, використовувати моральні засоби для 

досягнення поставленої мети. 

Усі заняття включали вітання, ознайомлення з темою та завданнями 

заняття, очікування учасників, емоційну розминку, різноманітні вправи, 

проблемні ситуації, тестування, самотестування, підведення підсумків, 

рефлексію та домашнє завдання. 

У роботі зі школярами основної і старшої школи увага акцентувалася 

на тому, щоб враховувати інтереси і потреби усіх учасників тренінгу, дати 
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можливість кожному учаснику розкритись, сприймати кожного таким, яким 

він є, визнавати право на власну думку, вибір. Водночас зверталася увага  на 

значущість для кожного учасника поставленої проблеми, обґрунтованість 

змісту, форм і методів виховної діяльності, застосування ігрових методик, 

пошуковий характер заняття, створення доброзичливої творчої атмосфери, 

дотримання положень гуманістичної етики і встановлених правил, 

тактовності та толерантності. 

У ході тренінгу, нами використовувалися різноманітні форми, методи і 

техніки, в основному орієнтовані на: 

- акумулювання ідей («Мозковий штурм», «Мікрофон», «Аукціон 

думок», визначення пріоритетів, очікувань, презентація);  

- розкриття проблеми (інтерактивні лекції, міні-бесіди, вправи, 

проективне малювання, ігрове моделювання, виявлення спільного і 

відмінного); 

- пошук рішення (складання плану, стратегії, робота над проблемними 

ситуаціями, розв’язання ціннісних дилем, сюжетно-рольові ігри); 

- творчого виявлення (творчі задачі, психомалюнки, психодрама, 

колажі); 

- дискусійні методи (дебати, дискусії, обговорення великою і малою 

групою, «круглий стіл»); 

- діагностичні методи (анкетування, тестування, опитування, 

незакінчене речення); 

- рефлексію (вправи, експліцитно-рефлексивний метод). 

Програма тренінгу була спрямована на створення рефлексивного 

середовища для розуміння смислу життя, що допомогало школярам краще 

зрозуміти себе, свій внутрішній світ, осмислити мету життя, виробити 

смисложиттєві цінності. 

Програма склалась з 8 сесій для кожної вікової підгрупи, 

структурованих таким чином, щоб сприяти саморозкриттю та самоаналізу, 

розвитку моральної самосвідомості, кращому розумінню себе, свого 
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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 провдені 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 заставити час працювати на себе»; 

Учні 10–11-х класів залучалися до роботи в сесіях: «Дорога до себе 

самого», «Життєва місія», «Як жити без чорних смуг», «Духовні ресурси  

особистості», «Обираємо життєву стратегію», «Бути щасливим», «Мріяти і 

діяти», «Я самодостатній». 

Ефективність тренінгу залежала від доцільного застосування форм і 

методів виховання. Зокрема, використані у ході тренінгу дебати і дискусії 

забезпечували розвиток уміння розуміти себе, інших, групу, отримувати, 

сприймати, аналізувати вербальну і невербальну інформацію, здійснювати її 

смислову інтерпретацію. 

Виконання різноманітних вправ, творчих завдань, сприяли розвитку 

самоефективності. Так виконуючи вправу «Риси особистості» учасникам 

тренінгу пропонувалося зосередитись і поміркувати над тим, які риси 

допомагають, а які навпаки заважають у досягненні смислу життя. 

Виконання вправи підтвердило, що на погляд школярів, рисами, які 

допомагають у житті є уміння визначати мету і досягати її (10,1%), любов до 

людей (8,3%), адекватна самооцінка (7,2%), позитивне ставлення до життя 

(6,8%), оптимізм (6,5%), прийняття себе (6,1%), здатність радіти за інших і їх 

успіхи (6,1%), почуття гумору (6,1%), цілеспрямованість (5,8%), рішучість 

(5,6%), уміння розмежовувати головне і другорядне (5,2%), готовність 

допомогти іншому (4,5%), уміння дружити (3,2%). 

Навпроти, рисами, які ускладнюють життя з точки зору учнів є 
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невпевненість у собі (3,2%), невдоволеність життям (3,2%), самоїдство 

(2,8%), претензії до батьків (2,4%), упередженість (1,5%), самовдоволеність і 

небажання розвиватись (1,5%), залежність від чужої думки (1,2%), 

несамостійність і безпорадність (0,8%), стереотипне мислення (0,5%), 

образливість (0,5%), паніка перед труднощами (0,5%). 

Хоча кожна вправа завершувалась обговоренням, в окремих випадках 

нами використовувався прийом незавершеної дії, коли емоційно насичене 

завдання залишилось без рефлексії і переносилось на наступне завдання як 

стимулююче до творчої пошукової діяльності. 

Творчі завдання сприяли не лише збагаченню кола знань, а й 

формуванню необхідних умінь і навичок, збагаченню своєї життєвої 

практики. 

Зокрема, розв’язання творчих задач здійснювалось за методикою 

Я. Пономарьова і включало чотири фази: 

- фаза довільного логічного пошуку, на якій здійснювалася 

актуалізація знань, осмислення завдань на свідомому і підсвідомому рівні, 

висунення гіпотези; 

- фаза інтуїтивного розв’язання, за якої здійснювався пошук 

інтуїтивного рішення, що опиралося би на моральне почуття, асоціативне 

мислення; 

- фаза вербалізації інтуїтивного розв’язання супроводжувалося 

вербальним оформленням та поясненням способу рішення та включенням в 

комунікацію; 

- фаза формалізації вербалізованого розв’язання здійснювалася на 

свідомому рівні та набувала логічного оформлення (Пономарев, Я., 1976). 

Міні-бесіди проведені у ході тренінгу «Я і мої життєві цілі», «Життєві 

принципи та засоби досягнення мети», «Самоствердження та 

самореалізація», «Мої життєві перспективи» спонукали школярів 

замислитися над смислом життя, вибором власних смисложиттєвих 

цінностей. 
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Практика показала, що вибір смисложиттєвих цінностей підлітками і 

старшокласниками значною мірою обумовлений тим, як вони оцінюють 

себе, свої здібності і можливості. Саме тому ряд вправ було присвячено 

самооцінці та самосприйняттю школярів: «Я – реальне і Я – ідеальне», «Мої 

соціальні ролі», «Яким я бачу себе і яким мене бачать інші люди». 

Учням також пропонувалось виконати колажі («Вплив Я – 

теперішнього» та «Я – майбутнє», «Піраміда досягнень») і психомалюнки 

(«Я і мої друзі», «Яким я буду, коли виросту», «Я – ідеальне»), що сприяли 

би розкриттю особистісних ресурсів і потенціалу. 

Сюжетно-рольові ігри «Стратегія життєвого успіху», «Мрійники й 

реалісти», «Оптимісти і песимісти у пошуках смислу життя» сприяли 

осмисленню школярами своїх можливостей, внутрішніх мотивів, потенцій і 

спонук, здатності долати труднощі задля важливої життєвої мети. 

Учні підтвердили, що використання тренінгу допомогло їм змінити на 

краще думку про себе (20,7%), більш адекватно сприймати життя (16,2%), 

замислитись над смислом власного життя (15,8%), налагодити стосунки з 

іншими людьми (12,4%), краще зрозуміти власні проблеми і найти шляхи їх 

подолання (10,5%), визначити смисложиттєві цінності (8,9%), навчитися 

керувати власною поведінкою (5,7%), коригувати дії (4,6%), налагодити 

спілкування з батьками (3,2%), відчути власну самоефективність (1,5%), 

спробувати спланувати власне майбутнє, визначити далекі, середні та близькі 

перспективи (0,5%). 

Тренінгова робота проводилась не лише з дітьми, а й з батьками, що дало 

змогу гуманізувати виховання дітей у сім’ї та мінімалізувати застосування 

авторитарного стилю виховання. Зокрема, ми радили педагогам використати 

модифіковану нами методику Л. Журавської для визначення доцільності 

критики школярів основної і старшої школи з боку їхніх батьків, що передбачає 

повагу гідності дітей і ставлення до них як до суб’єктів виховання. 

Запропонований нами тренінг для батьків «Саморозвиток батьків і 

формування навичок конструктивної взаємодії з дітьми» ставив за мету 
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стимулювати активність на тренінгах, формувати мотивацію готовності до 

самозмін, готовність виховувати смисложиттєві цінності дітей у сім’ї, 

використовуючи адекватні методи виховання. 

В інформаційному повідомленні тренера саморозвиток розкривається 

як процес цілеспрямованого впливу батьків на себе з метою вироблення чи 

шліфування моральних якостей, сутнісних сил, активізації здібностей, 

нахилів та формування необхідних для життєдіяльності. Саморозвиток 

визначає потребу людини у саморусі, готовність змінюватись на краще, 

відкритість інноваціям, гнучке ставлення до зовнішніх впливів, відмова від 

консерватизму і догматизму. 

На підтвердження цієї тези тренер послався на положення Г. Костюка, 

що пояснює саморозвиток саме як «саморух», якому властива єдність 

зовнішніх і внутрішніх умов, за якого зовнішні і внутрішні умови 

саморозвитку є протилежностями, пов’язаними між собою. Зовнішнє, 

об’єктивне, соціальне у процесі засвоєння індивідом стає внутрішнім, 

суб’єктивним, визначаючи ставлення індивіда до смисложиттєвих цінностей. 

Згідно поглядів Ж. Піаже, Л. Виготського, П. Гальперіна механізмом 

такого засвоєння є інтеріоризація, або перетворення зовнішніх практичних 

дій у внутрішні розумові дії, завдяки чому формується здатність до 

оперування об’єктами в образах, думках, продукування нових ідей. 

Протилежний процес називається екстеріоризацією, за допомогою його 

здійснюється об’єктивація внутрішнього, його перехід у зовнішній план 

діяльності. 

Співвідношення зовнішнього і внутрішнього, об’єктивного і 

суб’єктивного змінюється на різних етапах саморозвитку особистості, 

набуває індивідуальних особливостей. Суперечність між зовнішнім і 

внутрішнім стає джерелом «саморуху», становлення та саморозвитку 

особистості. 

Робота у тренінгу показала, що батьки усвідомлюють свою роль у житті і 

вихованні власних дітей, зацікавленні у їхньому моральному й особистісному 
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становленні, виборі ними смисложиттєвих цінностей. Також батьки зазначили, 

що зацікавлені у збережені довірливих стосунків з дітьми, прагненні дати їм 

мудру життєву пораду, вберегти від помилок і розчарувань. Батьки 

спостерігають за тим, як змінюються пріоритети і цінності дітей, хотіли би 

навчитись краще розуміти власних дітей та взаємодіяти з ними. Найболючішим 

місцем дитячих і батьківських стосунків є критика дорослих, на яку гостро 

реагують школярі основної і старшої школи. З огляду на такий стан речей, у 

нашому тренінгу значна увага приділялась не тільки батьківсько-дитячим 

взаєминам, а конкретно культурі критики, яка має значний вплив на особистість 

дитини, її самоставлення і самоприйняття, а також може позначитися на 

життєвому виборі і смисложиттєвій сфері. 

Під час тренінгу з батьками відпрацьовувалися навички використання 

критики-похвали, індиферентної критики, критики-занепокоєності, критики-

співпереживання, критики-жалю, критики-подиву, критики-пом’якшення, 

критики-попередження, критики-вимоги, критики-підбадьорення, критики-

докору, критики-надії, критики-аналогії, критики-зауваження, конструктивної 

критики та критики побоювання. 

Водночас, адресат критичних зауважень міг застосовувати різні способи 

відповідей: 

а) повного прийняття критики (можливо, техніка негативного 

твердження, за якою йде техніка негативного запитання); 

б) незгоди з критикою (якщо вона неадекватна, висловлена занадто 

абстрактно або переходить на особистість, замість того, щоб описувати, 

наприклад, поведінку); 

в) часткового прийняття критики (погодитися, що, можливо, той, хто 

критикує, правий, але Ви маєте право на власну думку). 

Батькам також пропонувалося подумати над запитаннями: 

● Що дізналися в процесі зворотного зв’язку? 

● Які ключові моменти виявили у процесі роботи? 

● Що Ви відчували, коли Вас критикували? 
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● Які варіанти критичних оцінок сприймаються легше, а які ображають? 

● Що потрібно рекомендувати для впевненої взаємодії у процесі 

здійснення чи вислуховування критики? 

Виконання тренінгових завдань сприяло розумінню батьками 

внутрішніх суперечностей, що виникають у житті дітей підліткового і 

раннього юнацького віку, мотивувало до активності, спрямованої на їх 

подолання. Такі суперечності виявлялися педагогами і батьками через 

вивчення вікових особливостей і визначалися розходження між моральними 

потребами, цілями, прагненнями особистості та рівнем оволодіння засобами, 

необхідних для їх задоволення. Подолання цих суперечностей вимагало 

пошуку нових способів дій, оволодіння новими педагогічними уміннями і 

навичками необхідними для їх вирішення.  

Проведена робота сприяла більш глибокому розумінню вікових 

особливостей дітей та їхньої смисложиттєвої сфери, а також привернула 

увагу батьків до того, що саме в цей період активно формуються: 

смисложиттєві цілі, плани, проекти, що спричинюють виникнення 

суперечностей у розходженні між бажаним і реальним, омріяним і 

теперішнім та спонукають особистість до життєвого вибору, потребу у 

розумінні і підтримці з боку батьків. 

Тренінг показав, що батьки переважно наслідували стереотипи критики, 

які традиційно склалися у їхній родині, часто їхня критика пояснювалася 

залежністю від думки інших людей, тобто соціального схвалення чи 

засудження. Розуміння батьками виховної специфіки критики та доцільності її 

використання у різних ситуаціях, дозволило зняти напругу у батьківсько-

дитячих стосунках та нормалізувати їх.  

Окрім того, у ході тренінгу батьки спільними зусиллями розробили 

поради з виховання смисложиттєвих цінностей дітей у сім’ї, ключовими 

положеннями, якої стали: 

- бути справжнім другом для дитини, який завжди почує, зрозуміє, 

допоможе; 
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- бути поруч, але не бути замість; 

- завжди обговорювати з дітьми найближчі плани  та життєві цілі; 

- не потрібно нав’язувати дитині свою нереалізовану життєву мрію;  

- дитячі мрії, нездійснені плани і фантазії не можуть бути предметом 

насмішок чи глузувань з боку членів родини; 

- створювати ситуації успіху, підтримувати здорове честолюбство та 

впевненість дитини у власних силах; 

- завжди бути чесними з дітьми, ділитися власним життєвим 

досвідом перемог і поразок; 

-  говорити правду, якою би вона не була; 

- не порівнювати  свою дитину, її успіхи з іншими дітьми, тільки з 

нею самою; 

- вчити дитину розраховувати свої сили і можливості задля 

досягнення мети; 

- бути прикладом для дитини у хвилини щастя і життєвих 

випробувань; 

- спонукати дитину до вироблення власних життєвих принципів і 

смисложиттєвих цінностей, досягнення мети тільки моральними засобами. 

Тренінг для батьків був розрахований на 14 годин, з яких 6 – аудиторних, 

та 8 годин самостійної роботи. 

Ще одним складником особистісно орієнтованої технології була проектна 

діяльність, спрямована на реалізацію компетентнісного підходу. Проектна 

діяльність ставила за мету розв’язання значущих (смисложиттєвих) проблем 

для школярів основної і старшої школи через формування практичних умінь і 

навичок. 

Використання проектної роботи мало на меті формування стійкого 

інтересу школярів до проблеми смислу життя і смисложиттєвих цінностей, де 

педагог виконував роль фасилітатора, порадника, експерта. Особлива увага 

зверталась на соціальну та особистісну значущість проекту, можливості 

практичного використання досягнутих результатів. 
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Ми виходили з того, що «метод проектів – це технологія, зорієнтована 

не тільки на інтеграцію фактичних знань, але і на їхнє застосування та 

придбання нових. Для проектів завжди є важливим по-перше, рішення певної 

проблеми, а, по-друге, значущість результатів» (Полат, Е., 1999, с. 163). 

Участь школярів основної і старщої 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, як 

індивідуальна, так 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; 

- опиратися на взаємодію з партнерами по проекту та соціальними 

інститутами; 

- здійснювати захист проекту, презентацію результатів проектної 

діяльності. 

Участь у проектній діяльності вимагала від учнів навичок аналізу різних 

джерел, здатності критично мислити, об’єктивно оцінювати свої можливості та 

реальну ситуацію, комунікативних і дослідницьких навичок у проведенні 

невеликого дослідження, навичок самостійної і групової роботи, уміння 

приймати зважені рішення та брати на себе відповідальність. 

Для педагогів, які брали участь у дослідно-експериментальній роботі було 

важливо, аби учні могли розкритися у проектній діяльності, що обумовлювало 

урахування моральних і особистісних якостей школярів, інтересів та здібностей, 
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чіткий розподіл часу роботи над проектом, обов’язків усіх учасників.  

Робота над проектом здійснювалася поетапно.  

На підготовчому етапі школярі основної і старшої школи знайомилися зі 

специфікою проектної діяльності, основними завданнями, обговорювали 

необхідні уміння й навички для такого виду діяльності. На цьому етапі 

враховувалися вікові та індивідуальні особливості дітей. Для педагогів було 

важливо, щоб проект відповідав інтересам і запитам дітей, був цікавим і 

спонукав до саморозвитку дітей. 

На установчому етапі здійснювалося обговорення та вибір теми проекту, 

обґрунтування його значущості, визначення його актуальності, особистісної і 

соціальної значущості. 

Організаційний етап передбачав розподіл на малі групи, якщо була така 

потреба, визначався термін роботи над проектом, очікувані результати, 

розподілялись обов’язки і функції учасників проекту. 

Експериментальний етап включав відбір та вивчення літератури з 

проблеми, публікацій в ЗМІ, нормативних документів, розробку 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 узагальнюючому етапі аналізувалися отримані результатів, 

моделювалися причинно-наслідкові зв’язки, визначалися оптимальні шляхи 

вирішення проблеми, формулювалися рекомендації. 

На підсумковому етапі здійснювався захист проекту та презентація його 

результатів, де учні розкривали логіку розгортання проекту та основні свої 

здобутки. Захист проекту здійснювався публічно і всі охочі могли ставити 

запитання щодо проектної діяльності. Результати проекту оцінювалися журі. 

Етап рефлексії передбачав оцінку і аналіз школярами своїх дій на 

кожному етапі, а також ті труднощі, які їм довелося вирішувати у ході роботи 
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над проектом. Зверталася увага на зміни в емоційному стані учасників проекту, 

їхні сильні і слабкі сторони, визначався план дій, який би допоміг школярам 

краще справитися з такою роботою у майбутньому. 

У роботі з дітьми використовувалися інформаційні, філософські, 

творчі, ігрові та практико-орієнтовані проекти з різними термінами 

виконання. Слід відмітити, що проекти виконувалися як одноосібно, так і 

мікрогрупами (двоє чоловік) та групами (5–6 чоловік). 

Так, запропоновані нами інформаційні («Документи ООН, про право 

кожного на самовизначення і самореалізацію», «Людина у пошуках смислу 

життя», «Буттєві і смисложиттєві цінності», «Пошук смислу життя 

літературними 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»), 

практико-орієнтовані («Як знайти своє покликання», «Пʼять кроків до 

мети», «Як намічати цілі і досягати їх», «Як позбутися комплексів і страхів та 

стати успішним») проекти формували навички самостійної і командної 

роботи, відповідальності, здатності визначати для себе посильну цікаву 

проблему, презентувати своє рішення і своє бачення, відстоювати свою точку 

зору, а також брати участь в обговоренні інших проектів також. 

Так, наприклад, робота над філософським проектом «Любов як смисл 

життя» включала написання ессе з зазначеної теми, чітке визначення мети і 

задач дослідження. Опрацювання творів Е. Фромма, Г. Сковороди склало 

основу розуміння учнями характеристики ключового поняття, типізації 

любові у науковій і філософській літературі. Учнями також було розроблено 

анкету для однокласників (Додаток З) про любов як смисложиттєву цінність, 

в якій взяли участь 27 учнів 10 класу. Аналіз анкет проведений школярами 

показав, що старшокласники вважають, що пошуки смислу життя та мета 

життя складають смисл життя. У виборі смислу життя вирішальними є 
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особистий життєвий досвід, спілкування та приклад дорослих. Переважно 

школярі розглядають гендерну любов як таку, що має смисл життя, а її 

втрату чи нерозділену любов вважають такою, що призводить до втрати 

смислу життя. Серед рекомендацій одноліткам автори проекту виділили: 

повагу гідності та почуттів інших людей, неприпустимість жартів над 

почуттями інших людей чи помсти, повагу вибору та моральних рішень, 

уміння піклуватися, радіти чужим успіхам, активно розвиватися, бути 

добрим і чуйним. 

Цікавою для дітей була робота над практико-орієнтованим проектом 

«Як намічати цілі та досягати їх». Виконуючи проект, діти розробили 

рекомендації для своїх однолітків, які полягали у наступному: 

- визначити одну ключову мету, досягненню якої служать інші цілі; 

- підтвердити причину, чому для Вас це важливо; 

- встановити термін досягнення цілей (у межах 3-х місяців); 

- чітко охарактеризувати зусилля, які потрібно докласти задля їх 

досягення; 

- розробити план дій чи поетапну програму та звітувати собі щодо їх 

реалізації; 

- виробити позитивні звички, які би сприяли досягненню мети. 

Таким чином, перевагами проектів було вивчення реального досвіду 

вирішення різних смисложиттєвих проблем, а також реальних ситуацій, які 

були у центрі уваги школярів, що мотивувало їх до вироблення зваженої 

життєвої стратегії, моральної поведінки. 

Окрім того, за оцінкою батьків, участь у проектній діяльності сприяла 

розвитку таких якостей у дітей, як самостійність, упевненість у собі, 

комунікабельності, активності, оптимізму та позитивного ставлення до 

життя, навичок презентації та самопрезентації. 

Діти відзначили, що робота у проекті навчила їх працювати у команді 

(32,5%), краще формулювати свої думки (24,6%), бути наполегливими у 

досягненні цілей (18,9%), дослухатися до думки інших (16,4%), перевіряти 
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слушність власних висновків (10,9%), зваженості у думках і спілкуванні (9,3%), 

відповідальності за результати діяльності (8,7%), критичному мисленню (7,5%), 

навичкам аналізу (6,4%). Діти також відмітили, що проектна діяльність 

допомогла їм краще зрозуміти себе (5,2%), перевірити свої сили і можливості 

(4,8%), отримати цінний досвід, який обов’язково пригодиться у житті (3,5%), 

подолати комплекси і страхи (2,8%), навчила самостійності і самодостатності 

(1,8%). 

Практика показала, що гуманізація виховного середовища закладу 

загальної середньої освіти сприяла повному саморозкриттю можливостей і 

здібностей школярів та педагогічної майстерності вчителів, стала важливим 

чинником подолання авторитарного стилю виховання, недовірʼя, напруги, чому 

сприяли суб’єкт-субʼєктні стосунки дорослих та дітей. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що особистісно орієнтована 

технологія має відповідати вимогам часу; орієнтуватись на прогресивні 

педагогічні досягнення, ідеї, духовні цінності і культурні надбання людства, 

нації, виховувати у дітей смисложиттєві цінності; у процесі реалізації 

гуманістичної парадигми сучасного виховання; сприяти творчій 

самореалізації всіх учасників виховного процесу у тренінговій і проектній 

діяльності. Особистісно орієнтована технологія спрямована на осягнення 

вищих життєвих смислів, цінностей, сутнісному розкриттю особистості, 

гармонізації стосунків з оточуючими, адаптації в соціумі, формуванню 

впевненості у собі і власних силах. 

 

5.2. Доцільне використання активних та інтерактивних методів і 

форм виховання смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої 

школи у позакласній діяльності 

 

Розуміння смисложиттєвих цінностей як прояву креативного начала в 

життєдіяльності школяра, а також у творчому процесі розгортання його 

сутнісних сил, дозволяє розглядати сучасне виховання у синергетичному й 
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аксіологічному контексті. З цієї точки зору позакласна діяльність володіє 

потужним потенціалом для виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи, усвідомленні ними себе творцями своєї долі і 

життя, а запропонована нами методика виховання дає змогу зробити цей 

процес більш ефективним. 

Позакласна діяльність відіграє надзвичайно важливу роль у вихованні 

смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи, значною 

мірою тому, що її метою є задоволення моральних потреб і запитів дітей, 

розкриття їхніх здібностей, нахилів, сутнісних сил у неформальній 

обстановці. 

До переваг позакласної діяльності можна віднести її добровільність, 

творчу орієнтованість, соціальну спрямованість, відповідність віковим 

інтересам і бажанням школярів, можливість проявити ініціативу, 

самостійність та самодіяльність. 

Ефективність позакласної діяльності значною мірою залежить від 

підготовленості класного керівника, його організаторських здібностей, 

уміння зацікавити і згуртувати учнів у досягненні виховної мети. 

Організація позакласної діяльності для школярів основної і старшої 

ланки школи є багатоаспектною та характеризує не лише певне поле 

діяльності, реалізацію різних виховних завдань, а й якість, що зумовлює 

пошуки нових, відповідних сучасним вимогам, змісту, форм і методів 

виховної діяльності. 

У педагогічній діяльності зміст втілювався у конкретній організації 

виховного процесу експериментальних шкіл, які брали участь у 

формувальному етапі експерименту. 

Ми виходили з того, що позакласна діяльності спрямована на 

розширення світогляду особистості школяра, закріплення і поглиблення 

етичних знань про смисл життя, життєві цілі, перспективи, плани, 

формування життєвих компетентностей, відповідних практичних умінь і 

навичок, здатності самостійно вирішувати поставлені перед собою завдання, 
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ставити мету та досягати її, долати внутрішні протиріччя та труднощі, бути 

самодостатньою особистістю. 

Процес виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи був спрямований на: 

 формування у школярів позитивної Я-концепції, що виявляється у 

внутрішній свободі, почутті власної гідності та переконаності у власній 

значущості, об’єктивності самооцінки; упевненості в доброзичливому 

ставленні до себе дорослих і однолітків; усвідомленні себе суб’єктом життя, 

власних можливостей в успішному оволодінні різними видами творчої 

діяльності, досягненні поставленої мети; 

 розвиток у школярів основної і старшої школи таких моральних 

якостей, як свобода, любов, гідність і справедливість; 

 формування у дітей осмисленої поведінки, навичок партнерства, 

колективної взаємодії, дружби; 

 розвиток у школярів смисложиттєвої сфери та моральних потреб через 

ознайомлення та безпосередню участь у різних видах діяльності; 

 формування у дітей бажання та позитивної мотивації до розвитку 

власної моральної самосвідомості, рефлексії, вироблення власних 

смисложиттєвих цінностей;  

 стимулювання до розширення знань про себе, смисложиттєву сферу та 

роботи над собою. 

З метою поліпшення виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи ми використовували різні форми позакласної 

виховної діяльності. 

Водночас, форми виховної роботи забезпечували реалізацію змісту, що 

відповідав би визначеним нами педагогічним умовам. Вибір форм виховної 

роботи з виховання смисложиттєвих цінностей у позакласній діяльності 

основної і старшої школи зумовлювався, зокрема, кількістю вихованців. За 

кількістю охоплених процесом виховання школярів форми поділяються на 

індивідуальні, мікрогрупові, групові (колективні) і масові. 
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У процесі дослідно-експериментальної роботи свою ефективність 

підтвердили індивідуальні форми роботи, які сприяли розумінню 

вихованцями себе як суб’єкта життя, більш глибокому осмисленню життя, 

розкриттю індивідуальності особистості учня, реалізації сутнісних сил, 

задоволенню моральних потреб. 

Індивідуальні форми роботи використовувалися на формувальному 

етапі дослідження з метою формування у школярів позитивної Я-концепції, 

позитивного самосприйняття, об’єктивної самооцінки та розвитку моральних 

якостей та особистісного потенціалу. Така робота допомагала педагогу краще 

пізнати і розкрити індивідуальність вихованців, їхні здібності і нахили, 

спрямовувати їхній розвиток, тоді як сам учень мав нагоду отримати 

кваліфіковану консультацію, конфіденційну пораду педагога з тих питань чи 

проблем, які його хвилювали. Обираючи індивідуальні форми роботи вчителі 

мали виявляти інтерес до дитини, володіти діагностувальними і виховними 

методиками, розуміти дитину у тій ситуації, в якій вона опинилась, 

проявляти педагогічний такт та спілкуватися з дитиною на суб’єкт-

субʼєктному рівні (Кремень, В. (Ред.), 2008, с. 967). Практика показала, що 

індивідуальна робота з школярами основної і старшої школи неможлива без 

скоординованих дій учителів, батьків і учнів як суб’єктів виховного процесу, 

що досягається за умови постійних контактів та довіри один до одного, 

обміну думками та життєвим досвідом. 

Перевіреними й ефективними формами індивідуальної роботи у 

вихованні смисложиттєвих цінностей були 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, життєві 

обставини з метою оптимізації виховного процесу. 

Використана нами робота у мікрогрупах обʼєднувала дітей за 

інтересами, що сприяло діалогічному спілкуванню на паритетній основі. 

Мікрогрупові форми роботи грунтувалися на активній взаємодії дітей між 
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собою та партнерстві усіх учасників виховного процесу. Це привчало дітей 

до роботи у команді, сприяло формуванню командного духу, почуття ліктя 

товариша. Водночас, робота у мікрогрупах активізувала процеси критичного 

і креативного мислення, самоосвіти і самовиховання школярів, сприяла 

корекції цілей та засобів, ураховуванню своїх інтересів та інших людей. 

Мікрогрупова діяльність підтвердила свою доцільність у пошуковій, 

проектній і творчій діяльності. 

Використання групових (колективних) форм роботи давало змогу 

педагогам спілкуватися одразу з усім класом, спостерігати за поведінкою 

дітей та їхнім спілкуванням, ставленням до життя, уміння  вирішувати 

проблеми, які виникають, розумінням та узгодженням дітьми індивідуальних 

й колективних цілей. Групові форми роботи показували, як в реальному 

житті діти розуміють та виявляють гідність, свободу, любов, справедливість. 

У своїй дослідно-експериментальній роботі ми використовували такі форми 

групової роботи як виховні години, тренінгові заняття, етичні і сократівські 

бесіди, міні-дискусії і дискусії, брейн-ринги, обговорення, читацькі 

конференції, гуртки, клуби, тощо. Перевагою групових форм роботи є 

порівняно невелика кількість учнів, партнерська взаємодія, наявність 

спільних інтересів і цілей. Групові форми роботи спонукали дітей до 

ініціативності, активності, сприяли розширенню і поглибленню світогляду, 

більш глибокому розумінню один одного, встановленню дружніх стосунків з 

однолітками. 

У своїй роботі ми також використовували і масові форми, як прості (з 

використанням одного методу), так і комплексні (з поєднанням різних 

методів і засобів) в залежності від виховних цілей і задач. 

У дослідно-експериментальній роботі нами використовувались різні 

групи методів: 

- вербальні (розповідь, пояснення, роз’яснення, умовляння); 

- інтерактивні (бесіда (етична, сократівська), дискусії, міні-дискусії, 

обговорення); 
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- рефлексивні (рефлексивно-експліцитний метод І. Беха, асоціацій, 

аутотренінгу); 

- 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. 

Спосіб організації кожного виду діяльності потребував творчого 

підходу з боку педагога. При цьому слід враховувати, що одні і ті самі форми 

можуть стосуватися різних напрямів діяльності школярів. 

Порівняння ефективності різних форм свідчить, що у педагогічній 

практиці найбільш ефективними є індивідуальні і мікрогрупові форми 

завдяки можливості оперативно змінювати педагогічну тактику за зміни умов 

чи обставин в яких перебуває дитина. 

Психолого-педагогічний супровід як система діяльності психолога і 

педагога була спрямована на створення педагогічних умов з виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи ґрунтувався 

на гуманістичному та особистісно орієнтованому підходах. Психолого-

педагогічний супровід є персоніфікованим  та спрямованим на особистість 

конкретної дитини, що давав змогу дитині розраховувати на підтримку у 

ситуаціях морального вибору, не полишаючи її сам на сам з проблемами. 

Педагоги не могли вказувати чи нав’язувати якусь лінію поведінки дитині, 

але могли використовувати методи пояснення, розʼяснення, умовляння, 

моделювання життєвих ситуацій, з тим щоб допомогти зрозуміти причинно-

наслідкові зв’язки власних дій чи рішень. Завданням психологів і педагогів 

було допомогти дитині осмислити власний досвід, помилки, з тим щоб 

рухатися уперед у своєму розвитку, краще зрозуміти себе, смисл життя та 

виробити власні смисложиттєві цінності. 

Психолого-педагогічний супровід є важливим чинником розвитку 
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когнітивної, емоційно-ціннісної, вольової і діяльнісної сфери особистості, а 

також її саморегуляції. Метою психолого-педагогічного супроводу, з точки 

зору нашого дослідження, є підвищення рівня вихованості смисложиттєвих 

цінностей кожного школяра, та відповідність смисложиттєвих потреб 

засобам їх досягнення. 

Позитивна динаміка виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи, була можливою завдяки обʼєктивній діагностиці 

їхньої смисложиттєвої сфери на констатувальному етапі дослідження, 

постійному педагогічному спостереженню, виявленню потреб та розробці 

індивідуальних програм розвитку і саморозвитку зростаючої особистості. 

Важлива роль у цьому плані відводилася  консультуванню. У своїй 

роботі ми керувалися положенням С. Гальцової, згідно якого: «Основні цілі 

психологічного консультування респонденти бачать в отриманні 

кваліфікованої поради, можливості навчитися новим способам поведінки і 

подивитися на ситуацію з «іншої точки зору», отримати підтримку 

сторонньої людини і знайти для себе відповіді на такі глобальні питання як 

«У чому сенс мого життя?», «Навіщо я живу?»» (Гальцова, С., 2012, с. 48). 

Основними умовами індивідуального консультування були 

конфіденційність, добровільність, відповідальність. 

Консультування включало три етапи: 

- діагностувальний – ставив за мету визначення проблем дитини, 

використання методів педагогічного спостереження, бесід, вивчення 

моральних особливостей стосунків, взаємин, ставлення до себе, до життя, до 

проблем; 

- планування здійснювалося з урахуванням індивідуальних і вікових 

особливостей, потенціалу, з опорою на сильні сторони дитини, підсиленням 

відповідальності та мотивації у прийнятті моральних рішень, моделюванням 

можливих шляхів вирішення проблеми, вироблення власних смисложиттєвих 

цінностей, цілей, перспектив, планування власного життя; 
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- психокорекційний – включав комплекс різноманітних методів, технік і 

вправ, залежно від плану. На цьому етапі перевага надавалася особистісно 

зорієнтованому підходу та методам стимулювання (заохочення, спонука, 

подяка, логічна послідовність). 

Виходячи із завдань нашого дослідження індивідуальне 

консультування передбачало: 

- емоційну підтримку, інтерес та увагу до смисложиттєвої сфери і 

переживань дітей підліткового і раннього юнацького віку; 

- розширення моральної свідомості і самосвідомості особистості; 

- зміну ставлення до проблеми, визначення перспектив, вибір 

морального рішення замість «глухого кутка» та підвищення моральної 

відповідальності особистості; 

- розроблення стратегії і плану досягнення мети та вироблення 

смисложиттєвих цінностей. 

В організації консультативної роботи з школярами основної і старшої 

школи ми використовували методику О. Хухлаєвої, яка передбачала: 

- встановлення контакту з учнями; 

- запит учня та опис труднощів; 

- окреслення бажаних змін у собі та інших людях у ситуації; 

- психодіагностичну бесіду; 

- спільний пошук причин труднощів; 

- використання методу «чужих проблем» в усвідомленні своєї проблеми 

школярами; 

- реорієнтацію як спільне розроблення конструктивного шляху 

подолання проблем (Хухлаєва, О., 2001). 

Ефективними на формувальному етапі дослідження виявилися активні 

та інтерактивні форми і методи роботи. Якщо активні форми і методи 

використовувалися здебільшого з метою активізації виховної діяльності, то 

інтерактивні – ґрунтувалися на суб’єкт-субʼєктній взаємодії учасників 

виховного процесу і окрім пізнавальної мали яскраво виражену соціальну 
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спрямованість. Інтерактивні форми і методи роботи розглядалися нами як 

діалогічні, а то й полілогічні, де кожен міг висловити свою думку, навіть 

якщо вона не співпадала з іншими. Важливою була можливість не лише 

висловитися чи відстояти свою думку, а обмінятися поглядами, думками, 

досвідом щодо проблеми, уміння працювати в команді, робити свій внесок у 

загальну справу, шукати спільне рішення попри розходженнях у думках.  

Якщо в активних формах і методах акцент був на взаємодії педагога і 

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 (здатність аналізувати, співставляти, аргументувати, 

узагальнювати, виконувати творчу і пошукову роботу), смислотворчість 

(усвідомлене ставлення до діяльності, оцінка явищ, подій, власних здібностей 

і можливостей, творення нового, набуття досвіду, вироблення цінностей, 

смислів, розширення моральної самосвідомості), свободу вибору (право 

особистості визначати власні пріоритети, обумовлене моральними 

переконаннями, прагненнями, інтересами та життєвими цілями особистості) і 

рефлексію (процес пізнання самого себе, дослідження своїх можливостей і 

здатностей, саморозвитку, станів, а також переосмислення власних 

цінностей). 

Опитування вчителів по завершенню роботи показало, що активні та 

інтерактивні форми і методи є дієвими у вихованні смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи та сприяли формуванню 

інтересу до смисложиттєвої сфери (32,2%), підвищенню рівня активності у 

дітей (31,4%), їхньої самостійності (26,5%), емпатії (23,1%), здатності 

осмислювати події свого життя, інформацію (19,8%), сприяли проявам тих 

моральних якостей, які рідко виявляються у житті, однак є важливими у 

моральному житті особистості (15,4%), а також набуттю досвіду командної 

роботи (12,8%), підтримки (11,9%), поваги до думки оточуючих (10,5%), 

навичок партнерської взаємодії (9,7%), а також мали позитивний вплив на 
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професійну мотивацію педагога (8,5%). 

Поширеною формою позакласної виховної діяльності були виховні 

години, які передбачали створення оптимальних умов для спілкування 

класного керівника з школярами з метою виховання у них смисложиттєвих 

цінностей.  

Ми радили вчителям будувати класну виховну годину як відверту, 

довірливу розмову і в її організації звертати увагу на систематичність 

подання матеріалу, добір цікавої дітям тематики. Як правило, виховні години 

присвячувались актуальним проблемам, які стосувалися осмисленого 

ставлення до життя, смислу і мети життя, подолання протиріч, життєвих криз 

чи проблем, визначення перспектив життя тощо. Формувальний етап 

експерименту передбачав проведення виховних годин за планом, 

систематично. Зверталася увага на позитивну подачу матеріалу, в 

оптимістичному ключі, у зв’язку з життям. Спілкування на виховних годинах 

здійснювалося з опорою на думку школярів, з урахуванням їхніх 

особистісно-психологічних особливостей, що давало змогу розвивати 

критичне мислення, конструктивізм. Як правило, педагог намагався залучити 

усіх учнів до спільної розмови, дати змогу кожному висловити свою точку 

зору. 

У розроблених нами виховних годинах для школярів 5–11-х класів з 

виховання смисложиттєвих цінностей, велика увага приділялася ставленню 

особистості до себе; розумінню себе і власних моральних потреб. Виховання 

смисложиттєвих цінностей на виховних годинах в основній і старшій школі 

включало наступні напрямки: 

- ставлення до себе (самопізнання, самооцінка, самоприйняття); 

- цінність людського життя та шляхи самореалізації; 

- смисл життя і мета життя; 

- життєві плани та перспективи; 

- життєві випробування, труднощі та потенціал людини; 

- смисложиттєві цінності; 
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- творення людиною себе та власної долі. 

Наводимо нижче тематику виховних годин для школярів 5–11-х класів. 

Тематика виховних годин з виховання смисложиттєвих цінностей  

для школярів 5–11-х класів 

5 клас 

1. «Я» у різних вимірах. 

2. Життя – найдорожчий скарб. 

3. Для чого люди живуть? 

4. Кожен фініш - це по суті старт. 

5. Кожен має свій талант і своє призначення. 

6. Любов і правда, на яких тримається світ. 

7. Як стати кращим? 

6 клас 

1. Який я? Яким я хочу бути? 

2. Життя як найвища цінність. 

3. У пошуках мети життя. 

4. На крилах мрій. 

5. Життєва мужність. 

6. Честь і гідність. 

7. А долю свою ми творим самі. 

7 клас 

1. Дужий той, хто самого себе перемогти може. 

2. Життя прожити, не поле перейти. 

3. У чому полягає смисл життя. 

4. Близькі, середні і далекі життєві перспективи.  

5. Любити життя. Не дивлячись ні на що. 

6. Чи щось без серця зрозумієш? 

7. Бути завжди оптимістом. 

8 клас 

1. «Плюси» і «мінуси» твого характеру. 
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2. «Бо ти на землі людина». 

3. Смисл життя і життєві цілі. 

4. Наодинці з собою. 

5. Як долати життєві труднощі і випробування. 

6. У пошуках власного ідеалу. 

7. Доки ти не зневірився, ти – непереможний. 

9 клас 

1. Як ти до себе, так і люди до тебе. 

2. У житті як на довгій ниві. 

3. «Сенс життя — самовираження». Уайльд О. 

4. Життєві цілі та засоби. 

5. Можливості людини безмежні. 

6. Справедливість як основа життя. 

7. Бути вірному собі і власному покликанню. 

10 клас 

1. Будь світочем собі 

2. Цінувати кожну мить свого життя 

3.«У житті немає іншого сенсу, крім того, який людина сама надає йому, 

розкриваючи свої сили, живучи плідно». Фромм Е. 

4. Стратегія прийняття моральних рішень. 

5. Надія живе у нашому серці. 

6. Свобода і відповідальність. 

7. Культура бажань. 

11 клас 

1. Знайти себе. 

2. Ми самі пишемо книгу свого життя. 

3. Мета, яка нас підносить. 

4. Життєві плани і стратегія життя. 

5. Як навчитися використовувати свій потенціал. 

6. Життя не вічне – вічні цінності людські. 
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7. Секрети життєвого успіху. 

Так, на виховних годинах «Я» у різних вимірах» (5 клас), «Який я? 

Яким я хочу бути? (6 клас ), «Плюси» і «мінуси» твого характеру (8 клас), 

Будь світочем собі (10 клас), Знайти себе (11 клас) учитель приділяв увагу 

уявленням дітей про себе, рефлексії, за допомогою проблемних питань, ігор 

розвивав у дітей розуміння власної індивідуальності та неповторності. 

На виховній годині «Я у різних вимірах» для п’ятикласників, дітям 

пропонувалося підібрати до слова «Я» слова-асоціації. Як правило, діти 

(33,2%) називали свої різні соціальні ролі надаючи їм звичного для себе 

емоційного забарвлення. Наприклад: «Я татова і мамина донька», «бабусине 

щастя», «мамин захисник/ помічник», «улюблена онучка/онук», «татова 

зірочка», «я школяр/школярка». Також у своїх асоціативних судженнях 

(26,5%) діти звертали увагу  на вікові особливості «я майже дорослий», «я 

вже сам», «я не хочу, щоб мені допомагали», «я хочу самостійно». Також 

цілий ряд асоціацій (24,2%) були пов’язані з характеристикою, яка на думку 

дітей є домінуючою у їхньому характері: «Я чутлива», «я чесний», «я 

емоційна», «я завжди говорю правду», «я прудкий», «я завжди посміхаюся», 

«я роблю усе дуже добре», «я про все маю свою думку». Ще частина 

асоціацій  (8,5%) носила антагонічний характер: «я не хочу бути поганим», «я 

не люблю, коли на мене кричать», «я не хочу залежати від чужої думки», «я 

не люблю обманювати». А також ряд асоціацій (7,6%) носили позитивний 

прогностичний характер: «я обов’язково буду успішним/успішною», «я 

досягну у житті всього сам», «я буду гарною і розумною», «я буду 

щасливою/щасливим». 

Підсумовуючи виконання вправи, вчитель звертав увагу на те, що 

слова-асоціації передають почуття, різні барви сприйняття зовнішнього і 

внутрішнього світу людини та підкреслював розуміння дітьми унікальності і 

неповторності свого Я, пропонуючи поміркувати над такими запитаннями:  

– З чого складається «Я» людини? 

– Від чого залежить прояв нашого «Я»?  
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– Чи можна, тільки зустрівши людину, визначити її характер, людські 

якості?  

– Що впливає на формування внутрішнього світу людини? 

На виховній годині для 6-го класу «Який я? Яким я хочу бути?» 

(Додаток К 1) акцент робився на унікальності та індивідуальності, Я-

реальному та Я-ідеальному підлітків. Розмірковуючи над узгодженістю Я-

реального і Я-ідеального, діти дійшли висновку, що значні розбіжності, а то й 

суперечності здатні негативно впливати на життя особистості, що може 

виявлятися у невпевненості, несприйнятті себе, а також викликати зневагу чи 

глузування в інших людей.  

Аналіз проблемних ситуацій зі зміною Я-ідеального (зниження рівня 

цілей), зміною Я-реального (ідеалізацією себе самого), самовиправданням 

власного небажання працювати над собою та самоудосконалення показали 

необхідність формування адекватної самооцінки та роботи над собою. 

У використанні проблемних ситуацій у виховній роботі ми виходили з 

того, що «усвідомлення відомого і невідомого в ситуації, прийняття 

проблеми створюють стан збентеженості, психологічного дискомфорту, що і 

спонукає шукати вихід із створеної ситуації невизначеності, дефіциту 

інформації» (Зазвязинский, В., 2008, с. 84).  

Вирішення проблемної ситуації здійснювалось через актуалізацію 

знань, висунення гіпотез, після чого учні висували свої, ідеї, припущення 

щодо мотивів дій, вирішення проблеми, які перевірялись, що дозволяло дійти 

згоди та обґрунтувати рішення. Навички вирішення проблемної ситуації 

ставали етичними здобутками школярів. 

У ході роботи нами використовувалась техніка візуалізації з метою 

створення в уяві дитини картини власного успіху. В основному діти уявляли 

себе реалізованими у житті, гідними, упевненими у собі людьми, здатними дати 

раду різним життєвим випробуванням, протистояти труднощам, з легкістю 

вирішувати різні проблеми. Свою ефективність підтвердила зазначена техніка, 

коли пропонувалось учням уявити себе і у складних ситуаціях чи ситуаціях 



 346 

невдач, які вони вже переживали та знайти для них оптимальне рішення. 

Нами також використовувалась техніка позитивного підкріплення, коли 

батьки чи вчителі відмічали найменші зрушення у поведінці і досягненнях 

школярів. 

Виховна година для семикласників «Дужий той, хто самого себе 

перемогти може» (Додаток К 2) була спрямована на формування у дітей 

інтересу до самопізнання, розвиток навичок самовиховання. 

У ході заняття дітям пропонувалося намалювати дерево самопізнання, 

де коріння – це основні життєві принципи, взяті від батьків, якими вони 

керуються у житті; стовбур – власне життєве кредо, а також те, заради чого 

людина живе; гілки – вчинки; листочки – риси характеру; опале листя – це те, 

що вдалося подолати у собі. 

У ході обговорення вдалося виявити, що дослідно-експериментальна 

робота в експериментальних класах позитивно вплинула на бажання 

школярів працювати над собою. Діти також вказали, що і раніше вони також 

намагалися це робити, однак, не маючи підтримки, вони легко втрачали 

інтерес до такої кропіткої діяльності. І хоча діти не завжди дотримувалися 

своєї стратегії чи обраної лінії поведінки, вдалося сформувати у них стійке 

бажання до позитивних самозмін, усвідомлення їх необхідності. Проведена 

робота сприяла розумінню дітьми мети самовиховання у шкільному віці для 

їхнього самостійного життя. Діти також відмітили, що їм вдалося добитися 

певних змін у своєму характері, відмовившись від звичок чи стереотипів 

поведінки, що на їх думку можуть стати причиною проблем у майбутньому 

чи могли би впливати на думку про них. Цього дітям вдалося досягти через 

вироблення певної лінії поведінки, однак, їм все ще доводиться 

контролювати себе, робити установки щодо власної поведінки. 

На виховних годинах («Кожен фініш – це по суті старт» (5 клас), 

«Життєва мужність» (6 клас), «Любити життя, не дивлячись ні на що» 

(7 клас), «Як долати життєві труднощі і випробування» (8 клас)) значна увага 

приділялася формуванню життєстійкості школярів та вмінню осмислювати 
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свої вчинки життя, що на наш погляд, є важливим чинником у вихованні 

смисложиттєвої сфери школярів основної і старшої школи. 

Зокрема, у ході виховної години «Як долати життєві труднощі і 

випробування» (8 клас) (Додаток К 3) педагог допомагав дітям краще 

зрозуміти себе, свої тривоги, страхи, проблеми та справитися з ними через 

створення стратегії, аутотренічні вправи, аналіз проблемних ситуацій. 

Заняття викликало емоційний відгук у школярів, які при підведенні підсумків 

вказали, що отриманні знання і навички є дуже корисними для них, оскільки 

вчать керувати своїми емоціями та справлятися з проблемами, 

налаштовуючись на позитив. Ця тема знайшла своє продовження у виховній 

годині для десятикласників «Стратегія прийняття моральних рішень» 

(Додаток К 4), яка проводилася у формі міні-тренінгу. 

Педагоги й учні відзначили результативних виховних годин «Честь і 

гідність» (6 клас) (Додаток К 5), «Чи щось без серця зрозумієш?» (7 клас) 

(Додаток К 6), «У пошуках власного ідеалу» (8 клас) (Додаток К 7), які 

допомогли поглибити і розвинути їхні уявлення про смисложиттєві цінності. 

Оскільки виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи є не лише важливим, а й складним завданням, ми 

використовували авторський рефлексивно-експліцитний метод, розроблений 

академіком НАПН України І. Бехом, що апелює до позитивного 

поведінкового досвіду підлітка чи юнака та сприяє глибинному зануренню у 

особистісну самосвідомість вихованця. Назва методу походить від лат. 

reflexio – вигин, відображення – мислення, яке спрямовує особистість на свій 

внутрішній світ, самоаналіз; та експліцитний від лат. еxsplicitus – 

розгорнутий, тобто явний, чіткий, доступний зовнішньому спостереженню і 

розумінню. 

Суть методу полягала в тому, щоб через атмосферу довіри педагога до 

вихованця, впевненості в наявності у молоді основ шляхетності, самоповаги, 

їх орієнтації на добро, удосконалення повсякденного шкільного життя 

спонукати підлітків до ґрунтовного усвідомлення свого внутрішнього світу 
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(емоцій, почуттів, мотивів, цінностей, потреб, інтересів, бажань, прагнень, 

ідеалів). Адже без розуміння цієї психічної сфери не можливо вести мову про 

вихованця як самодостатню особистість, суб’єкта духовної діяльності, на 

основі якої відбувається особистісний саморозвиток та боротьба зі своїм 

егоїстичними потягами. Рефлексія виступає основою моральної 

самосвідомості та смислотворення особистості. 

Процес занурення вихованця у свої душевні глибини, їх осмислення і 

перебудова здійснювала під керівництвом педагога, який активізував 

рефлексивне мислення вихованця та сприяв винесенню його результатів 

назовні, тобто готував їх експлікацію з метою більшого усвідомлення і 

надання їм індивідуальної значущості. 

Застосування методу здійснювалося у такій послідовності: 

- Глибоке ознайомлення зі змістом виховного матеріалу. 

- Визначення засобів формування, механізму виховання даної 

якості чи цінності. 

- Усвідомлення, як Я – доброцентроване вплине на стимулювання 

позитивної спрямованості дитини. 

- Як усвідомлення себе вплине на зменшення егоїзму (Я – 

егоцентроване). 

- Як сприймають дитину інші люди? Як вони її оцінюють? 

- Чи визнають її права і досягнення?  

- Які є перепони на шляху до мети життя? 

- Які обставини можуть завадити досягненню мети життя? 

- Якими засобами можна цього уникнути? 

Основна перевага рефлексивно-експліцитного методу полягала в тому, 

що вихованець не відчував себе об’єктом педагогічного впливу, залежним від 

моральної норми, не переживав стану підкорення моральним істинам, а 

сприймав їх як власний вільний вибір. 

Окрім того, унікальність даного методу полягала в тому, що його 

застосування посилювало виховну ефективність переважної більшості форм 
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та методів виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи: бесід, круглих столів, дискусій, диспутів, мозкового штурму, 

педагогічних ситуацій, ділових ігор та ін. 

Саме тому, на виховних годинах, тренінгах, де частіше всього 

використовувався рефлексивно-експліцитний метод І. Беха, педагоги 

апелювали до морального досвіду вихованців. 

Однією з ефективних форм роботи була етична бесіда, спрямована на 

вироблення в учнів умінь і навичок моральної поведінки, оволодіння такими 

смисложиттєвими цінностями, як свобода, любов, справедливість, гідність. 

Педагогам доводилося враховувати той факт, що інформацію про 

смисложиттєві цінності діти отримують з різних джерел (сім’я, школа, ЗМІ, 

вулиця), яка буває не лише доволі суперечливою, а й хибною, що 

позначається на переконаннях та поведінці школярів. Це потребувало уваги 

до моральної сфери школярів основної та старшої школи в етичних бесідах, 

які зазвичай будувалися у формі діалогу, що допомагало дітям краще 

виразити свої моральні переживання, почуття, сформулювати й узагальнити 

думки, краще зрозуміти сутність смисложиттєвих цінностей. 

При підготовці до проведення етичних бесід вчителі: 

- визначали тему, мету, завдання етичної бесіди; 

- враховували вікові особливості та інтереси дітей, їхні моральні запити; 

- намагалися мотивувати і зацікавити дітей, пропонуючи їм завдання ще 

на етапі підготовки; 

- повʼязували етичну бесіду з реальним життям; 

- долучали до участі в етичній бесіді усіх учнів, оскільки думка кожного 

є важливою для педагога; 

- з метою посилення виховного ефекту вчителі широко використовували 

цікаві матеріали (відео-, фото-, аудіо-, Інтернет), різноманітні виховні методи 

і прийоми, спрямовані на активізацію учнів; 

- намагалися передбачити вплив бесіди на емоції та поведінку школярів; 
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- забезпечували зв'язок етичної бесіди з позакласною роботою чи КТС 

(колективними творчими справами).  

В етичних бесідах піднімались проблеми, які хвилювали в першу чергу 

самих учнів. Тематика етичних бесід обумовлена запитами і потребами самих 

школярів, а також викликами життя. В етичних бесідах обговорювалися 

проблеми і наслідки ризикованої поведінки підлітків, незадоволеності 

життям, ефективні стратегії поведінки, приклади розуміння свого 

призначення, смислу життя та необхідності змінюватися самим. Підліткові 

кризи є не лише проблемою для дорослих, а й для самих підлітків, які не 

знають як собі зарадити. Практика показала, що етичні бесіди допомагають 

школярам краще осмислити власні вчинки, справитися з розчаруваннями чи 

проблемами, орієнтуючись на позитивні приклади чи установки. В етичних 

бесідах важливою є думка однолітків, які також мають схожі проблеми чи 

цікавилися ними, а тому вчителю важливо спрямовувати бесіду у необхідне 

русло, підкріплюючи важливі положення позитивними прикладами та 

аргументами. 

Якщо у роботі з молодшими і старшими підлітками переважно 

використовувалися етичні бесіди, то у роботі зі старшокласниками свою 

дієвість довели сократівські бесіди, на основі суб’єкт-суб’єктних стосунків 

педагога та учнів. Як правило такі бесіди будувалися у вигляді діалогу-

обговорення актуальних потреб старшокласників, важливих світоглядних 

питань. Через послідовно поставлені запитання та відповіді на них учитель 

підводив дітей до правильних висновків. Запитання для обговорення 

педагоги також запозичували з бесід Сократа (Верне, Ж., 1777; Туманс, Х., 

2011) та із сучасного життя для прикладу наводимо декілька з них: 

 Хто отримує більше задоволення: той, заради кого роблять добро, 

чи той, хто сам його робить? 

 Що краще ставити перед собою цілі, яких легко можна досягти чи 

такі - до яких можна йти все життя? 

 Чи може бути справедливим життя? 
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 Чи позбавляє дисципліна свободи? 

 Чи щасливий той, у кого є все, чого він забажає? 

 Ким краще бути: тим, хто любить, чи тим, кого люблять?  

Підготовка до бесід вимагала від педагога чіткого розуміння морально-

етичних категорій свободи, любові, справедливості, гідності, філософського 

осмислення життя, урахування вікових особливостей старшокласників, 

уміння вести діалог, ставити запитання, спираючись на моральний досвід 

дітей та крок за кроком підводити їх до потрібного висновку. На початку 

сократівської бесіди, як правило, проводилася етична розминка чи 

пропонувалися учням мотиваційні вправи, з тим щоб зацікавити та 

налаштувати на відверту розмову. Організовуючи бесіду, педагоги брали до 

уваги її тривалість. Бесіда не повинна надто затягуватись і завершуватись 

одразу після досягнення кульмінації, щоб не втомлювати учнів. Типовим 

варіантом фіналу могла бути робота в етичних щоденниках, де діти 

записували свої думки чи враження щодо обговорюваної проблеми. Так як 

сократівські бесіди присвячені смисложиттєвим цінностям і їх пошукам 

старшокласниками, їхні думки і записи в етичних щоденниках носили 

особистий характер. Часто учні писали про те, до чого би вони хотіли 

повернутися аби дізнатися про це більш детально, на що їм варто було би 

звернути увагу. Тому педагоги могли лише з дозволу учнів чи за їхнім 

проханням читати і аналізувати етичні щоденники. Сократівські бесіди 

проводилися постійно, але не часто, щоб формувати у школярів звичку до 

аналізу смисложиттєвих проблем. У роботі педагоги використовували 

доцільний музичний фон, репродукції картин, фрагменти з кінофільмів, 

творів світової і української літератури. Такі бесіди стали своєрідною 

традицією у спілкуванні педагога зі старшокласниками. Як приклад, можна 

навести враження школярів про етичні і сократівські бесіди, які брали участь 

в експериментальній роботі. «Етичні бесіди навчили мене замислюватися над 

тими речами, які були поза моєю увагою. Я завжди думала, що батьки мають 

піклуватися про те, якою я виросту. А виявилося, що я сама» (Олеся Р.). «Я 
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хочу подякувати моєму педагогу Наталії Іванівні Коваленко за сократівські 

бесіди, де вона ставила непрості, але цікаві запитання. Пошук відповіді хоча і 

займав чимало часу, але це дозволило мені зрозуміти, що у житті не має 

готових рецептів і шукати відповіді ми маємо самі» (Людмила К.). «Був 

момент у житті, коли весь світ мені здавався не справжнім. Кому вірити? 

Куди йти? Що робити? І тут така тема обговорюється про самопізнання. Цей 

день став поворотним для мене. Я не помʼятаю, що тоді говорила я сама, але 

запам’ятала, починати треба з себе» (Каріна В.). 

У різних виховних ситуаціях педагоги використовували методи 

розповіді (ознайомлення школярів основної і старшої школи з матеріалом 

щодо смислу життя, смисложиттєвих цінностей, спонукальної дії), пояснення 

(розкриття сутності і значущості смисложиттєвих цінностей), переконання 

(як логічне доведення значущості смисложиттєвих цінностей з 

використанням необхідної аргументації без тиску, в період життєвої 

невизначеності, розгубленості, втрати мети чи неправильного розуміння 

смисложиттєвих цінностей), умовляння (звернений до особистості учня 

вплив, що ґрунтувався на глибокому розумінні причинно-наслідкових 

зв’язків з метою упередження чи корекції небажаної поведінки), прикладу 

(орієнтація школярів на позитивні зразки реалізації смислу життя та 

значущості смисложиттєвих цінностей у життєвому досвіду інших людей). 

Перехід до підліткового віку супроводжується зменшенням ролі 

дорослих у житті дитини, формуванням самостійності, бажанням виконувати 

нові соціальні ролі, що визначає такі якості, як самооцінка, критичність, 

соціальна активність, прагнення самостійно розібратися у складних 

моральних питаннях, здатність до смисложиттєвого осмислення дійсності. 

Тому важливо було залучати дітей до дискусій, під час яких вони б могли 

висловити свою думку щодо моральних проблем з метою формування 

власної думки, поглядів про смисл життя, найважливіші смисложиттєві 

цінності. 

Як правило, дискусіям передувала відповідна підготовка, а також 



 353 

використання активних методів, серед яких доцільність підтвердили 

«Відкритий мікрофон», «Вільна трибуна», які давали змогу учням бути 

почутими. Зокрема, «Відкритий мікрофон» був шансом не лише висловити 

думку, міркування, позицію, а й незгоду з якимись сторонами життя, 

спонукати однолітків і дорослих до вирішення наболілих проблем. Тут 

важлива роль відводилася вчителю, який мав допомогти учням у підготовці 

до участі у «відкритому мікрофоні», спонукати учнів до відкритості, 

справедливості і, водночас, виховувати уміння аргументувати, 

використовувати об’єктивну критику, не переходячи на персоналії та образи. 

При організації «відкритого мікрофону» вчителям потрібно було звертати 

увагу на організаційну, технічну, змістовну й естетичну сторони такої форми 

роботи. Теми виступів у «відкритому мікрофоні» формулювалися таким 

чином: «Що я хотів (ла) би сказати...», «Хочу привернути Вашу увагу…», 

«Давайте шукати рішення…», «Прошу слова». Перш ніж працювати у 

режимі відкритого мікрофону, учитель пояснював учням, що усі виступи 

будуються за схемою: «Теза – аргумент – ілюстрація».  

З точки зору школярів, найбільшою проблемою для сучасної молоді є 

обмеженість перспектив в Україні через корумпованість суспільства, 

боротьбу України за свою територіальну цілісність, відсутність правової 

держави в Україні, перманентні кризи в політиці і економіці, які негативно 

позначаються на смисложиттєвих цінностях молоді є фактором зневіри, 

розчарувань, змушуючи планувати життя за межами України, тоді як самі 

школярі мають бажання самореалізуватися в Україні, що для них дуже 

важливо. Діти дійшли згоди, що їхнє майбутнє залежить від зусиль кожного. 

Якщо у роботі зі школярами середньої ланки здебільшого 

використовувалися міні-дискусії, то зі старшокласниками – дискусії, брейн-

ринги. 

Міні-дискусії, зазвичай, використовували з метою актуалізації етичних 

знань про базові смисложиттєві цінності, пошуку смислу життя, осмислення 

своїх вчинків і життєвого досвіду, уміння визначати важливі і другорядні цілі 
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та ін. У міні-дискусіях діти вчилися не лише висловлювати власні судження, 

але й засвоювали культуру дискутування. Зокрема, учням радили: чітко 

формулювати думку, дотримуватися певної логіки, бути послідовним, 

підкріплювати власні думки аргументами, дотримуватися мовленнєвої 

культури, не перебивати, не підвищувати голос, говорити чітко і спокійно. 

Закінчувати думку узагальненням, висновками. 

Так, у проведеній міні-дискусії для семикласників «Чи вміємо ми 

цінувати людей на своєму життєвому шляху» розглядалися наступні питання: 

- Що означає цінувати людей? 

- Чи одне й те саме цінувати людей і використовувати їх? 

- Чи можна вимагати поваги до себе, принижуючи інших? 

- Чи позначаються помилки, які ми допускаємо у житті, на ставленні до 

нас інших людей? 

- Чи вміємо ми виявляти свої достоїнства? 

- У чому полягає ціннісне ставлення до себе та до інших людей ? 

Такі міні-дискусії, стимулювали школярів до самопізнання, об’єктивної 

самооцінки та самоаналізу, спонукали замислитися над важливими 

питаннями. Для учнів 5–9-х класів було проведено ряд міні-дискусій з 

наступних тем: 

- Чи потрібно шукати смисл життя? 

- Чи можна жити без смисложиттєвих цінностей? 

- Бути гідним власного вибору. 

- Свобода і сваволля. 

- Чи повинні друзі допомагати нам у досягненні мети? 

- Якщо мета не одна… 

- Критика і самокритика. 

- Чи можна цивілізовано відстоювати гідність? 

- Правда у кожного своя чи одна на всіх? 

- Якою буває любов? 

- Любов і егоїзм. 
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У процесі міні-дискусій школярі дійшли згоди, що смисложиттєві 

цінності є характеристикою моральної зрілості особистості, яка добре 

розуміє, чого вона прагне у житті, якою хоче бути: «Дуже важливо знати, що 

для тебе важливе, а що другорядне», «Кожен має у душі те, заради чого живе 

і що має для нього величезне значення», «Досягають успіху як правило ті, 

хто добре розуміє свої сили й здібності і наполегливо крок за кроком прямує 

до мети», «Коли людина не знає, чого вона хоче, не намагається зрозуміти 

саму себе, то може стати іграшкою в чужих руках», «Можна змінюватися 

самому, можна змінювати свої цілі у житті, але не можна зраджувати своєму 

серцю». 

Разом з класними керівниками учні визначили, що найбільше заважає в 

осягненні смислу життя та виробленню власних смисложиттєвих цінностей: 

- копіювання інших; 

- заздрість; 

- зосередженість на минулих успіхах чи заслугах; 

- ставлення до себе як об’єкта, а не суб’єкта життя; 

- переконання, що існує лише один вірний шлях; 

- негативне програмування; 

- пошук винних у своїх невдачах; 

- невизначеність; 

- залежність від чужої думки. 

Натомість, школярі визначили сім кроків, які допомогли би їм у 

виробленні власних смисложиттєвих цінностей: 

- зрозумій чого насправді хочеш; 

- обирай тільки гідну мету; 

- чітко визнач цілі і задачі, що ти маєш робити в першу чергу, а що 

потім; 

- не лінуйся, роби щось щодня заради мети; 

- вір у себе; 

- не бери на себе більше, ніж можеш, не намагайся когось обігнати; 
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- обирай свій шлях і будь на ньому першим! 

У деяких випадках педагогами використовувалися прийоми 

загострення дискусії, серед яких: 

- нерозуміння проблеми, що дає можливість уточнити аргументи та 

формулювання учнів; 

- сумнів, щодо ідей чи достовірності фактів, потреба у ґрунтовному 

підтвердженні; 

- проблематизація та загострення уваги  на  ключових позиціях спонукає 

учнів до активної роботи і пошуку ґрунтовних аргументів та  прикладів; 

- альтернатива як протиставлення точок зору, що сприяє всебічному 

аналізу дискутованої проблеми; 

- доведення до абсурду, активізує пошук зваженого рішення, 

прийнятного для всіх. 

Інтерес у старшокласників викликала така інтерактивна форма роботи, 

як брейн-ринг, з роботою у командах. Для учнів 10–11-х класів був 

проведений брейн-ринг «Свобода» «для» чи «від»?. Повністю сценарій 

наводиться у додатку Л. 

Метою брейн-рингу було: формувати уявлення дітей про свободу і 

відповідальність, власні права, виховувати розуміння свободи як 

смисложитєвої цінності, розвивати навички дискусії, уміння відстоювати 

власні погляди, поваги до опонентів. 

У своєму вступному слові вчитель звертав увагу на актуальність 

проблеми та її значення для кожного, знайомив з правилами дискусії. Сама ж 

дискусія розгорталася за правилами дискусійних орелей, коли кожне 

дискусійне питання розглядалося з полярних позицій, що посилювало 

дискусію і робило її цікавішою для усіх учасників. На кожне запитання для 

підготовки відводилося 2 хвилини, в обговоренні брала участь уся команда, 

по завершенні відповідав капітан, або той, кому він надавав слово. 

У ході брейн-рингу перед командами ставилися наступні питання. 

Свої відповіді на запитання представники команд розпочинали з: 
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1. Чи потрібна свобода? 

- Людині потрібна свобода, бо… 

- Людина боїться свободи, бо … 

2. Для чого потрібна свобода? 

- Свобода людині потрібна для… 

- Свобода людині потрібна від… 

3.Чи має свобода якісь межі? 

- Людина вільна, бо має право… 

- Свобода людини обмежується… 

4. Якою має бути свобода? 

- Свобода – це відповідальність, бо… 

- Свобода – це свавілля… 

5. Чим регулюється свобода? 

- Свобода регулюється… 

- Перешкодами для свободи є… 

Брейн-ринг також передбачав презентацію домашнього завдання 

«Захист свобод громадян на законодавчому рівні», де кожна команда 

висвітлювала найважливіші міжнародні документи та закони Конституції 

України, що забезпечують захист свобод громадян. 

Обовʼязковим був і конкурс капітанів «Права і обов’язки», де 

учасникам пропонувалося назвати права, якими вони активно користуються і 

ті, якими мало користуються та обов’язки, які завжди виконують і ті, якими 

нехтують. 

Виконання різноманітних вправ та участь у вікторині показали інтерес 

учасників брейн-рингу до такої смисложиттєвої цінності як свобода, 

дозволили усвідомити її значення у житті людини. 

Також, на уявлення дітей про смисл життя, життєві плани і цілі 

великий вплив мали зустрічі з відомими людьми, захисниками Вітчизни. Так, 

на базі експериментального закладу НВК «Домінанта» у 2015 році відбулися 

зустрічі з народним депутат України, українським військовим льотчиком 1-го 



 358 

класу, полковником Повітряних Сил ЗС України, Ю. Мамчуром, який провів 

зустріч зі старшокласниками за «круглим столом», А. Сеїтаблаєвим, 

українським актором та режисером, заслуженим артистом, ведучим 

військово-патріотичного ток-шоу «Хоробрі серця» на телеканалі «1+1», 

режисером, сценаристом, актором театру і кіно, який поспілкувався з учнями 

8-х класів, почесним гостем на День Наума 2015 р. М. Величковичем – 

народним депутатом України, президентом Всеукраїнської федерації 

українського рукопашу гопака, істориком і дослідником українського 

козацтва. У 2016 році до Дня Героїв Небесної Сотні відбулися зустрічі з 

народним депутатом України, Головою комісії Верховної Ради України з 

питань охорони здоров’я, Заслуженим лікарем України, доктором медичних 

наук, відомим політиком та громадським діячем О. Богомолець; першим 

космонавтом незалежної України, Героєм України, народним депутатом 

України 4-го скликання, Народним Послом України, кандидатом технічних 

наук, Л. Каденюком; відомим українським політиком та громадським діячем, 

народним депутатом України багатьох скликань, екс-прем’єр-міністром 

України, екс-міністром економіки України, президентом Українського союзу 

промисловців і підприємців А. Кінахом. 

У ході таких зустрічей діти не лише дізнавалися про досягнення і 

здобутки відомих гостей, а й про уміння протистояти тиску, правильно 

визначати життєві пріоритети, відмовлятися від другорядних цілей заради 

життєвої мети, планувати і програмувати власнє життя, життєстійкість, 

долання труднощів, здатності відмовитися від шкідливих звичок та роботу 

над собою, власним характером. 

Читацька конференція є способом долучення школярів до спадщини 

світової і української літератури шляхом осмислення художніх творів. 

Проблема смислу життя, мети життя є провідною у багатьох літературних 

творах, що посилює до них інтерес школярів основної і старшої школи, які 

роблять перші спроби осмилення свого місця у житті, вибору 

смисложиттєвих цінностей як провідних орієнтирів життя. Обговорення 
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літературних творів дає змогу переконатись у значущості смисложиттєвих 

цінностей для кожної людини, труднощах як їх вибору, так і їх реалізації, 

необхідності розвитку відповідних моральних якостей. Читацькі конференції 

проводилися раз чи двічі на рік за участі бібліотекарів та класних керівників 

на матеріалі одного твору або декількох творів, в залежності від поставлених 

задач. Проведення читацької конференції потребувало попередньої 

підготовки, в ході якої вивчалися уподобання школярів, підбиралися цікаві 

твори, які би відповідали моральним запитам школярів, готувалися 

презентації, з портретами авторів, книжкова виставка, дитячі малюнки за 

мотивами творів, твори-роздуми, читацькі щоденники. Така форма роботи 

допомагала школярам краще зрозуміти зміст та образи твору, дати етичну 

оцінку діям персонажів, їхній здатності долати протиріччя завдяки 

смисложиттєвим цінностям, ставити мету і визначати засоби її досягнення, а 

також знайти для себе моральний взірець, приклад, який би спонукав до 

роботи над собою. Структура проведення читацької конференції залежала від 

теми і класу, але обов’язково включала читання вголос, по ролям з 

наступним обговоренням. Якщо у 5–6-х класах вона проводилася у вигляді 

бесіди з елементами інсценізації, перегляду кінофільму чи мультфільму, то в 

7–9-х класах могла передбачати проектну діяльність, презентації, доповіді, 

повідомлення тощо.  

Зокрема, на базі експериментальних закладів були проведені наступні 

читацькі конференції: 

- «Уявлення людини про себе і про світ в українських народних 

казках», «Уроки дружби» (на матеріалах творів Л. Керолла, П. Маара, 

М. Твена) для учнів 5-х класів; 

- «Якою бути людині» (за творами Б. Грінченка), «Життя як найвища 

цінність» (за творами Ч. Діккенса, Дж. Лондона та Г. Бічер-Стоу) для учнів 6-

х класів; 

- «Жити з гідністю в серці», «Чому присвятити життя?» (за творами 

А.Міцкевича, Дж. Олрідж, Р.Стівенсона, Г.Уелс) для учнів 7-х класів; 
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- «Найвищі цінності життя» (за творами  М. Коцюбинського), «Ключі 

від щастя» (за творами Р. Баха, А. Сент-Екзюпері, Мольєра, В. Шекспіра) для 

учнів 8-х класів; 

- «Жити, як підказує серце», «За людину говорять її вчинки» (за 

творами О. Бальзака, Р. Бредбері, Б. Шоу) для учнів 9-х класів; 

- «Любов, як смисложиттєва цінність у творах Лесі Українки», 

«Літературні герої у пошуках смислу життя» (за творами І. Гете, 

В. Шекспіра) для учнів 10-х класів; 

- «Самоіронія або, як стати впевненим у собі» (на основі творів 

української та зарубіжної літератури), «Життєві випробування та гартування 

характеру» (за творами М. Булгакова, Я. Кавабата, Е. Хемінгуея) для учнів 

11-х класів. 

На одній із читацьких конференцій для старшокласників було зачитано 

та обговорено промову Курта Воннегута до випускників Массачусетського 

технологічного інституту (Додаток М). Учні також підготували повідомлення 

з презентацією про відомого американського письменника ХХ століття, 

автора книг «Бійня номер п’ять, або Хрестовий похід дітей», «Колиска для 

кішки», «Король і королева Всесвіту», «Утопія», «Кудлатий пес Тома 

Едісона», «Фантастичні винаходи», «Практичний винахід», «Продається 

планета» та ін. 

Промова стала відомою на весь світ саме тому, що в ній автор 

звертається до смисложиттєвої сфери молоді, зосереджуючись на буденних 

та смисложиттєвих цінностях, високому і приземленому, реальному і 

ідеальному. Промова виражає авторське ставлення до життя та його мети і 

побудована у формі іронічних настанов. Обговорення показало, що дітям 

дуже близькі ідеї Курта Воннегута, щодо життя і вони спробували розширити 

її своїми порадами до себе самих, серед яких були: 

- Завжди посміхайся, твоя посмішка може змінити день, а можливо і 

життя; 
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- Не впадай у відчай, якщо у тебе щось не виходить, вихід завжди є, 

потрібно його добре пошукати; 

- Якщо тебе критикують, ти цікавий, те, що ти робиш не залишає людей 

байдужими. Часто наші критики є нашими самими палкими прихильниками; 

- Деколи змінюються життєві обставини і те, що було важливим вчора, 

здається наївним сьогодні, це означає, що ми подорослішали і наші цілі 

змінилися; 

- Будь завжди вірним собі і своїм ідеалам, втілюй свої мрії в життя; 

- Бути мрійником непогано, бо мрійники рухають прогрес. 

Важливою складовою виховної системи експериментальних закладів 

загальної середньої освіти була гурткова робота, спрямована на розвиток 

смисложиттєвої сфери школярів основної і старшої школи. Прикладом може 

слугувати гурток особистісного зростання, де акцент робився на розкритті 

моральних задатків і якостей школярів, життєвих компетентностей, 

необхідних для самореалізації. Велика увага приділялась формуванню 

позитивного ставлення до життя, готовності до змін і самозмін, умінню 

приймати моральне рішення, визначати життєву мету, планувати життя, 

обирати відповідні засоби. Різні стратегії відпрацьовувалися у ході ігрової 

діяльності, яка, на наш погляд, найкраще підходила для відпрацювання 

необхідних умінь і навичок у школярів. 

У гуртковій роботі широко використовувалися рольові і ділові ігри. У 

цьому випадку рольові ігри характеризувалися поставленою задачею чи 

проблемою, яка вирішувалася у ході розподілу ролей, а ділові ігри виступали 

імітаційним моделюванням різних явищ чи процесів, реальної діяльності, що 

допомагало школярам в ігровій діяльності краще зрозуміти ситуацію та 

набути навичок конструктивної взаємодії. 

Ігрова діяльність здійснювалася за такими етапами: 

- визначення теми і мети гри; 

- ознайомлення усіх учасників з сюжетом гри; 

- розподіл ролей та інструктаж; 
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- моделювання процесу діяльності та визначення рольових задач; 

- рольова взаємодія учасників гри та  пошук рішення; 

- розгляд альтернативних рішень; 

- аналіз гри. 

Так, у сюжетно-рольовій грі «Життєві уроки від Аліси з Країни Чудес» 

та «Дружні поради Маленького Принца» учні розподіляли між собою ролі за 

персонажами відомих творів та розігрували сценки, використовуючи цитати 

з відомих творів. Так, у сюжетно рольовій грі «Життєві уроки від Аліси з 

Країни Чудес» Кіт запитував у дітей: «Чи маєте Ви мету?», після чого інші 

герої намагалися допомогти Алісі і підказати їй, як не заблукати у дрімучому 

лісі життя. Серед підказок використовувалися цитати з твору, які діти 

повинні були розтлумачити для інших. 

Важливим напрямком гурткової роботи була корекційна робота та 

допомога підліткам і старшокласникам, які переживали вікову кризу, 

життєву розгубленість, трансформацію чи втрату смисложиттєвих цінностей.  

Корекційна робота здійснювалася з тими школярами, які 

проблематизували своє життя, не бачили шляхів самореалізації, перекладали 

провину чи відповідальність на інших. Психокорекційна робота з такими 

дітьми була спрямована на: 

- посилення процесу інтерналізації (засвоєння) учнями знань про 

смисложиттєві цінності, моральні якості, мотиви та зразки; 

- розвиток моральної рефлексії та інтроспекції, тобто здатності до 

самодослідження, самоаналізу, внутрішнього діалогу; 

- осмислення власних переживань, почуттів через самоствердження; 

- стимулювання і розвиток моральної відповідальності перед собою та 

іншими людьми у процесі різноманітної діяльності; 

- формування ціннісного ставлення до себе та до інших людей; 

- удосконалення навичок самоконтролю і моральної регуляції; 

- стимулювання підлітків і старшокласників до здійснення морального 

вибору в альтернативних моральних ситуаціях. 
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Ми звертали увагу і на мотиви школярів, які прагли осмислити власне 

життя, визначити мету, зрозуміти смисл чи підлаштуватися до обставин, 

використати на свою користь інших. Зверталася увага і на те, що батьки 

часто мету свого життя намагалися втілити в дітях, навʼязуючи їм власну 

програму життя. Не можна допустити ізольованості дитини, відірваності від 

життя. Надмірна опіка, прагнення дорослих все зробити за дитину може 

спричинити кризові стани, через які дитина відчуватиме себе відчуженою і 

осмислюватиме власне життя і саме з такої точки зору шукатиме опертя на 

цінності. Визначаючи для себе головне і другорядне у житті, школярам 

важливо було навчитися ставити завдання у житті, які б відповідали меті і 

смислу їхнього життя. Наприклад, приборкувати якісь якості, проявляти 

волю, усвідомлювати, що вироблення смисложиттєвих цінностей є постійним 

рухом, пошуком себе, де життєві домагання виступають рушієм власного 

розвитку. З цією метою проводилися арт-терапевтичні заняття. 

Головною метою арт-терапевтичних занять була емоційна підтримка та 

гармонізація особистості. Використані нами арт-терапевтичні методики 

допомогли школярам краще зрозуміти себе, свої бажання, підняти рівень 

самосприйняття. 

Ефективність використаних нами арт-терапевтичних методик полягала 

у свободі й самостійності учасників, які визначали міру участі у груповому 

процесі. 

У цьому випадку педагог виступав рівноправним партнером, 

«фасилітатором», який не «формує» і не «коригує» особистість, а допомагає 

їй відкрити в собі глибинний позитивний потенціал, який міг би бути 

викривлений і прихований (Бондар, Н., 2007, с. 34). 

Арт-методики передбачали зняття напруги та змагальності у групі, що 

досягалося завдяки використанню відповідних вправ, а також відсутності 

оцінок та інтерпретацій результатів творчої діяльності дітей. 

Так, згідно використаної нами методики Н. Бондаря «Трояндовий кущ» 

(Бондар, Н., 2007, с. 35), дітям пропонувалося уявити себе кущем троянд й 
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дослідити власне буття у його якості.  

У своїх малюнках діти мали змогу осмислити власне життя, 

опираючись на власний досвід, використовуючи різні елементи. 

Як показав аналіз результатів робіт 16,5 % покладаються лише на себе, 

18,9% готові обходитись без сторонньої допомоги, 27,9 % потребують 

підтримки лише у складних ситуаціях. Частина вихованців (28,4%) прагнуть 

реалізувати власне призначення, як то: дарувати красу, пахощі, нектар, бути 

корисним, піднімати настрій, дивувати, заспокоювати, вносити гармонію. Ще 

частина (4,8%) – зайняла егоцентричну позицію, що виражалось у зверхності, 

домінуванні над іншими квітами, не такими гарними, почутті власної 

переваги і значущості для господарів, потреби у постійній увазі 

(прополюванні, поливанні, підстриганні та ін). 

Ще одна група школярів (3,5%) демонструвала залежність від різних 

обставин: стихії, господарів, дітей «обламали квіти», «перестали поливати», 

«замело снігом» та страхи «боюсь морозів, засухи», боюсь тварин, дітей 

тощо. 

Отримані дані показали, що виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи потребує пильної уваги у різних видах 

діяльності, корекції та узгодженості виховних впливів для більшої 

ефективності. 

Позитивний відгук отримав колаж «Мої життєві цілі». Усім учасникам 

пропонувалось на аркуші символічно відобразити життєві цілі, 

використовуючи з цією метою вирізки ілюстрованих журналів та будь-які 

зображувальні матеріали. 

Метою роботи було спонукати школярів основної і старшої школи 

усвідомити свою життєву перспективу, смисл життя, цілі та мрії, створити 

образи успіху, досягнень, стимулювати емоційну реалізацію та особистісне 

зростання. 

Особливістю виконання роботи стало те, що у своїх коментарях колажу 

всі учасники уявляють своє майбутнє оптимістично: «Моє життя цікаве», 
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«Мене всі люблять», «Я щасливий», «Я живу у справедливому суспільстві», 

«Україна нарешті стала правовою державою, де цінують, поважають гідність 

громадян». 

Переважна частина школярів вважає, що швидко досягне своєї 

життєвої мети, принаймні за найближчих 10 років для підлітків, тоді як для 

старшокласників цей відрізок збільшується до 15-20 років. 

Пріоритетними цілями для школярів були наступні: щасливе життя 

(сімʼя, злагода, благополуччя, здоровʼя), самореалізація (вибір життєвого 

шляху, життєві перспективи і плани), саморозвиток (самоосвіта, 

самовиховання, готовність до змін, мобільність), стосунки з іншими людьми 

(любов, дружба, партнерство, комунікації), ставлення (повага, турбота, 

захист, моральна, відповідальність). 

Підводячи підсумки групової роботи, учасники арт-терапевтичних 

методик відзначили, що така діяльність допомогла їм відчути себе 34,2% 

творцями себе і власного життя, 28,4% - відчули інтерес до такої роботи, 

21,2 % – усвідомили свою унікальність та унікальність своїх друзів («Мої 

роботи відрізняються від інших» (Марина Ч.), «У кожного робота по-своєму 

цікава» (Олена Г.), «Я відкрив для себе нове у друзях» (Олег К.), 15,3% – 

відчути згуртованість («Ми одна команда» (Микита Ш.), «Ми найкращі 

друзі» (Вадим О.), «Ми всі різні, але доповнюємо один одного» (Ірина С.), 

«Ми класні, ми найкращі» (Сергій М.). 

Для позитивного прикладу і підкріплення, у роботі гуртка 

використовувалися мультфільми та кінофільми, в яких би піднімалась 

проблема смислу життя, пошуку свого шляху у житті, морального вибору, 

досягнення мети (Додаток Н). Переживання на емоційному рівні 

смисложиттєвих пошуків і пригод героїв мультфільмів і кінофільмів з 

наступним обговоренням сприяло більш глибокому осмисленню власних 

проблем, запитів, розмежуванню головного і другорядного, відмови від 

шкідливих звичок чи негативних стереотипів, подолання боязні чи страхів 

тощо. Діти не лише ділилися враженнями від побаченого, але мали 
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усвідомити життєвий урок мультфільму чи кінофільму. Якщо на початку 

роботи мультфільми пропонувалися лише молодшим підліткам, то в процесі 

роботи виявилося, що вони також були цікаві для старших підлітків і 

старшокласників. Так само і кінофільми, які спочатку рекомендувалися  для 

перегляду старшокласників були цікаві молодшим підліткам, які їх повторно 

дивилися разом з батьками у сімейному колі. Однак, обговорення показало, 

що діти розуміють і розкривають твори відповідно до їхнього віку, роблячи 

акцент на тому, що їх хвилює найбільше. Таким чином, використання 

мультфільмів і кінофільмів у гуртковій роботі було обґрунтованим та мало 

виховний ефект. 

Практика показала, що гурткова робота сприяла набуттю нового 

значущого досвіду для школярів через поглиблення самопізнання, позитивне 

самоприйняття, гармонізацію внутрішнього світу, особистісного зростання. 

Важливим аспектом смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи був процес самовиховання. Ми розглядали самовиховання, як 

діяльність індивіда спрямовану на самозміни, поліпшення моральних якостей 

характеру, що відповідають уявленню школярів про смисложиттєві цінності. 

В основі самовиховання – повага до себе, прагнення до самореалізації через 

визначення мети і смислу життя. 

В організації процессу самовиховання, ми опиралися на положеня 

І. Беха стосовно того, що процес самовиховання проходить пять стадій: 

- процесуально-ситуативна, на якій відсутній звязок між вчинками і 

якостями особистості; 

- якісно-ситуативна, що характеризується встановленням 

прямолінійних звязків між вчинками і якостями; 

- якісно-статична супроводжується руйнуванням прямолінійних 

звязків між вчинками і якостями та недостатньою усвідомленістю нових 

діалектичних звязків; 

- якісно-динамічна визначається подоланням розриву та встановленням 

діалектичних звязків між особистісними якостями і вчинками; 
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- якісно-перспективна, де оцінюються не лише власні якості, а й 

потенційні можливості і перспективи власного розвитку (Бех, І., 2008b). 

Важливим чинником самовиховання в осягненні смисложиттєвих 

цінностей школярами основної і старшої школи було самовипробування, яке 

націлювало дітей на досягнення успішного результату і за І. Бехом виступало 

стимулом до доброчинності, морального перетворення; повернення минулого 

духовного діяння у внутрішню духовну структуру теперішнього, що також 

позначалося на диференційованому ставленні вихованця до життя; подоланні 

розщепленості складових внутрішнього світу як умови морального 

зростання. 

Самовипробування характеризувало спосіб досягнення 

смисложиттєвих цінностей, спробу діяти цілеспрямовано, максимально 

використовуючи власні резерви та можливості. Високі вимоги до себе та 

оточуючих, у дітей підліткового і раннього юнацького віку, можна було 

пояснити пошуком себе, свого призначення, смисложиттєвих цінностей. 

Ще одним чинником було самостимулювання, як застосування до себе 

таких прийомів самовиховання, як заохочення чи самообмеження, де під 

самозаохоченням діти розуміли переживання радості і гордості за свої 

досягнення, самовинагороду як отримання задоволення від спілкування, 

відпочинку, улюбленої справи, а під самообмеженням відмову від небажаних 

стереотипів поведінки, невдоволення собою, самокритику. 

Самостимулювання у школярів основної і старшої школи відігравало 

мотиваційну роль, спонукаючи особистість до роботи над собою, організації 

свого часу, життєдіяльності, націлюючи особистість на результат. 

Свої думки, щодо самовиховання та самозмін діти фіксували в етичних 

щоденниках, які лише за власним бажанням могли показати батькам чи 

педагогам, запитати поради чи консультації. Практика показала загалом 

позитивну динаміку та налаштованість дітей до роботи над собою та спільну 

зацікавленість дорослих і дітей у самовихованні. 

Таким чином, запропоновані нами зміст, активні й інтерактивні методи 
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та форми підтвердили свою ефективність у вихованні смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи та можуть 

використовуватися у масовій практиці. 

 

5.3. Підготовка педагогів до виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи  

 

Сучасне суспільство зацікавлене не лише у навчанні дітей, а й у їх 

моральному вихованні, формуванні світогляду, розвитку духовного 

потенціалу, розумінні життєвих пріоритетів та перспектив. 

Педагог має значний вплив на моральне становлення школярів 

основної і старшої школи, їхньої особистості та виховання смисложиттєвих 

цінностей. 

Для педагогів важливо не лише зберегти, а й розвинути дитячу 

самобутність і унікальність, створити умови для духовного і морального 

зростання вихованців, осмислення життя і себе в ньому, розкриття 

особистісного потенціалу та можливостей. Все це потребує від вчителя 

творчого підходу, уміння проектувати педагогічний процес, в основі якого 

субʼєкт-субʼєктна взаємодія педагога і учня. Ми погоджуємося з 

С. Сисоєвою, що така педагогічна взаємодія є «особистісно орієнтованою, а 

процеси творчого розвитку кожного її субʼєкта взаємообумовленими та 

взаємоповʼязаними» (Сисоєва, С., 2008, с. 53).  

Окрім того, педагог проводить значну роботу з підготовки батьків до 

виховання смисложиттєвих цінностей у власних дітей в умовах сімʼї та 

виступає посередником між родиною та соціумом. 

«У вихованні молодого покоління велике значення має єдине 

спрямування обох сторін виховання: об’єктивної, тобто такої, що 

визначається у процесі повсякденного життєвого досвіду, і цілеспрямованої, 

свідомої. Школа прищеплює своїм вихованцям високі істини, розкриває їх 

благородство. Надзвичайно важливо, щоб ці істини, на очах людини, яка 
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формується, дорослі втілювали в життя» (Сухомлинський, В., 1977а, с.62). 

Тому, однією з педагогічних умов, ми визначили підготовку педагогів 

до виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої 

школи.  

Педагог є прикладом для дітей, а тому успішність виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи, у першу 

чергу, залежить від особистих і моральних якостей педагога, його рівня 

професіоналізму, здатності вчитися і розвиватися самостійно та отримувати 

додаткові знання, необхідні для виховання дітей. 

Виховна діяльність педагога має ґрунтуватися на пріоритеті інтересів 

та прав дитини, гуманістичних цінностях, педагогічній етиці, урахуванні 

вікових особливостей вихованців та плинності умов за яких відбувається 

становлення дитини, підтримці та розвитку сутнісних сил дитини. 

Водночас, негативно позначаються на вихованні смисложиттєвих 

цінностей у дітей кризові явища в освіті і суспільному житті, низький рівень 

життя, життєва невизначеність педагога й відсутність високих цілей, брак 

педагогічного досвіду та несформованість відповідних компетентностей, 

зосередженість на власному житті чи особистих проблемах, протиріччя між 

декларованими і реальними цінностями тощо. 

У роботі з педагогами ми керувалися положеннями, зафіксованими у 

міжнародних та вітчизняних державних документах: Резолюції 66/137 

Генеральної Асамблеї ООН Декларація ООН щодо освіти та навчання у галузі 

прав людини від 19.12.2011 р., Декларації ООН і Плану дій: «Світ, сприятливий 

для дітей» прийнятої резолюцією S-27/2 спеціальною сесією Генеральної 

Асамблеї ООН у 2002 р.; Конституції України, Законах України «Про освіту» 

від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 

651-ХІV; розпорядженні Кабінету Міністрів від 14.12.2016 № 988-р «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від 
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25.06.2013 р. № 344/2013, Новій українській школі: концептуальні засади 

реформування середньої школи (Рішення колегії МОН № 10 від 27.10.2016). 

Діяльність педагогів, задіяних в дослідно-експериментальній роботі, 

спрямовувалася на створення педагогічних умов виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи. Методична допомога 

вчителям надавалася на базі закладів післядипломної освіти, зокрема, 

Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради та Рівненського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних працівників, а також на методичних 

обʼєднаннях, педагогічних радах, ЗМІ та включала методологічний (закони, 

принципи, філософські і психолого-педагогічні закономірності, наукові 

підходи до виховання смисложиттєвих цінностей зростаючої особистості), 

концептуальний (ідеї, тенденції, психологічні механізми, передовий 

педагогічний вітчизняний і зарубіжний досвід), акмеологічний (людина як 

суб’єкт життєвого шляху, засоби досягнення смисложиттєвої та професійної 

вершини, визначення нових цілей професійного розвитку), моральний 

(моральні цінності і переконання педагога, гуманістична спрямованість 

виховної діяльності, визнання дитини найвищою цінністю), 

компетентнісний (знання і вміння на практиці використовувати традиційні 

та інноваційні методики і технології, доцільне використання виховних форм і 

методів), індивідуальний (вікові особливості, індивідуальні якості, життєві 

пріоритети і плани) рівні. 

Методична робота з педагогами основної і старшої школи 

спрямовувалася на: 

- оволодіння методологією й теорією виховання смисложиттєвих 

цінностей зростаючої особистості; 

- осмислення тенденцій, закономірностей, психологічних 

механізмів виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи; 

- ознайомлення педагогів із нормативними документами, 
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сучасними вітчизняними і зарубіжними концепціями, програмами з 

виховання смисложиттєвих цінностей у дітей шкільного віку; 

- вивчення та впровадження у виховну практику загальноосвітніх 

навчальних закладів передового педагогічного досвіду, сучасного змісту та 

інноваційних методик з виховання смисложиттєвих цінностей; 

- дослідження динаміки рівнів вихованості смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи; 

- спонукання педагогів до самостійної роботи, професійного 

саморозвитку у плані підвищення рівня їхньої педагогічної компетентності з 

питань виховання смисложиттєвих цінностей у школярів у сучасних умовах. 

Виходячи з концептуальних положень нашого дослідження, розроблена 

нами методика підготовки педагогіів до виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи включала виступи на 

методичних обʼєднаннях, координаційних та педагогічних радах, а також 

участь у семінарах 

Наводимо приблизну тематику повідомлень лекційних занять: 

1. Особистісний вимір смисложиттєвих цінностей 

2. Смисл життя в очікуваннях зростаючої особистості. 

3. Вітчизняний і зарубіжний передовий педагогічний досвід 

виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

4. Вікові особливості виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи. 

5. Гуманістичний підхід до виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи. 

6. Роль педагога у вихованні смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи. 

7. Приклад батьків у вихованні смисложиттєвих цінностей школярів 

основної і старшої школи. 

8. Сучасні програми і концепції з виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів та учнівської молоді. 
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9. Труднощі та проблеми у вихованні смисложиттєвих цінностей 

школярів основної і старшої школи та шляхи їх подолання. 

10. Використання потенціалу навчальних предметів та позакласної 

діяльності у вихованні смисложиттєвих цінностей школярів основної і 

старшої школи.  

11. Психологічна допомога дітям, що переживають смисложиттєву 

кризу. 

12. Самооцінка школярів підліткового й раннього юнацького віку та 

вибір життєвих цілей і життєвої програми. 

13. Інноваційні методики виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи. 

14. Програма педагогічного спостереження і вивчення рівнів 

вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

15. Причини і наслідки несформованості смисложиттєвої сфери 

школярів основної і старшої школи. 

Також підготовка педагогів до виховання смисложиттєвих цінностей 

школярів основної і старшої школи здійснювалася на семінарських і 

практичних заняттях. Наводимо тематику семінарських і практичних занять, 

що проводилися у школах Черкаської та Рівненської області на 

формувальному етапі дослідження. 

1. Виховання смисложиттєвих цінностей у школярів в контексті 

реформування освіти в Україні. 

2. Свобода, любов, справедливість, гідність як смисложиттєві 

цінності та їх розуміння школярами основної і старшої школи. 

3. Мета і задачі виховання смисложиттєвих цінностей школярів 

основної і старшої школи. 

4. Організація та проведення діагностики вихованості 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

5. Залучення різних соціальних інститутів до виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів. 
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6. Батьківська підтримка дітей у складні періоди їхнього життя та 

безумовна батьківська любов. 

7. Організація роботи психологічної служби, спрямована на 

подолання втрати смислу життя, вікових криз, депресій у школярів основної і 

старшої школи. 

8. Особливості використання тренінгової роботи у вихованні 

смисложиттєвих цінностей та життєвої програми у школярів основної і 

старшої школи. 

9. Формування у дітей життєвих перспектив у процесі проектної 

діяльності. 

10. Використання арт-методик у корекційній роботі з виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

11. Створення виховного середовища школи, сприятливого для 

самореалізації дітей. 

12. Формування критичного і креативного мислення у школярів 

основної і старшої школи у процесі виховання смисложиттєвих цінностей. 

13. Використання прикладів життєстійкості у вихованні 

смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої школи. 

14. Створення умов для самовиховання школярів основної і старшої 

школи. 

15. Робота з програмами життєвого успіху з дітьми різних вікових 

груп. 

Проблема виховання смисложиттєвих цінностей обговорювалася і на 

педрадах. Нами була розроблена технологія підготовки і проведення 

педагогічної ради з проблеми виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи, яка була впроваджена в практику 

експериментальних шкіл та наводиться нижче. 

Технологія педагогічної ради з питань виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи 

Мета: визначити ефективні педагогічні умови виховання 
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смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи у закладі 

загальної середньої освіти. 

Задачі: розробити систему виховних заходів, спрямованих на 

покращення виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи. 

Методи збору інформації: опитування, анкетування, інтерв’ювання 

усіх суб’єктів виховного процесу; спостереження за виховною діяльністю 

педагогів, їх взаємодією з учнями, батьками; аналіз й узагальнення зібраної 

інформації. 

Для забезпечення підготовки з проведення тематичної педради 

«Виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої 

школи» було створено творчі групи з 5 чоловік, кожна з яких мала вирішити 

свою задачу. 

Зокрема, перша творча група працювала над проблемою «Передовий 

педагогічний досвід виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи», та висвітлювала наступні питання: 

1. Програми для школярів основної і старшої школи, націленні на 

виховання смисложиттєвих цінностей (досвід США). 

2. Особливості виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи в країнах ЄС. 

3. Практика виховання смисложиттєвих цінностей у школярів в країнах 

Азії. 

4. Досвід виховання смисложиттєвих  цінностей у школярів основної і 

старшої школи у пост-радянських країнах. 

5. Український досвід виховання смисложиттєвих цінностей у дітей та 

учнівської молоді. 

Друга творча група досліджувала «Проблеми виховання 

смисложиттєвої сфери у школярів основної і старшої школи» через 

висвітлення наступних питань: 

1. Вікові кризи підлітків і старшокласників та їхній вплив на 
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смисложиттєву сферу дітей. 

2. Дитячі суїциди та їх причини (втрата смислу життя, смисложиттєвих 

цінностей). 

3. Життєві плани школярів та смисложиттєва невизначеність. 

4. Формування у підлітків і старшокласників відповідального ставлення 

до життя. 

5. Формування у школярів основної і старшої школи здатності 

приймати рішення та протистояти несприятливим життєвим обставинам. 

Третьою творчою групою опрацьовувалися питання «Виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи у 

позакласній діяльності». Питаннями до розгляду були: 

1. Створення виховного середовища, сприятливого для дітей та 

розвитку їхньої смисложиттєвої сфери. 

2. Виховання у дітей шкільного віку життєвого оптимізму та 

життєстійкості на годинах психології. 

3. Використання потенціалу виховних годин для виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

4. Діяльність шкільних гуртків та факультативів у вихованні 

смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи. 

5. Сучасні інноваційні форми і методи виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів. 

Четверта творча група обрала для вивчення «Виховання 

смисложиттєвих цінностей дітей у підлітковому і ранньому юнацькому віці в 

сімʼї». 

1. Особистий приклад батьків та членів родини як важливий чинник у 

подоланні життєвих проблем у зростаючої особистості. 

2. Вплив батьків на вибір смисложиттєвих цінностей дітьми. 

3. Формування у дітей уявлень про вибір смисложиттєвих цінностей 

членами родини. 

4. Віра у дітей та їхні здібності як умова досягнення ними життєвої 
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мети. 

5. Створення умов в сімʼї для прийняття дітьми життєвих рішень та 

вибору моральних засобів у досягненні мети. 

Такий розподіл завдань між творчими групами, дозволив всебічно 

розкрити проблему і показати її з різних сторін, усвідомити її значущість та 

зробити свої пропозиції, побажання щодо організації навчально-виховного 

процесу в основній і старшій школі. 

Учасники педради, які не увійшли до творчих груп виконували роль 

експертів та аналізували й порівнювали пропозиції колег, уточнювали 

важливі положення, узагальнювали. Проведена робота давала змогу 

визначити систему заходів, запропонованих усіма творчими групами, які б 

оптимізували виховний процес навчального закладу та сприяли вихованню 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

Окрім, того на педагогічних радах заслуховувалися наступні питання: 

«Діагностика рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної та старшої школи», «Оптимізація роботи вчителя з виховання 

смисложиттєвих цінностей в учнів 5–11-х класів», що свідчить про 

практичну зацікавленість педагогів у такого роду діяльності. 

Підготовча робота педагогів до виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи передбачала участь у тренінгу «Інновації 

та педагогічна практика виховання смисложиттєвих цінностей у школярів». 

Тренінг для педагогів був орієнтований на творче вирішення педагогічних 

завдань, спонукання до особистісного і професійного зростання. 

Функції тренінгу: 

- ревізія власної педагогічної діяльності; 

- оволодіння інноваційними методиками виховання; 

- визначення перспектив особистісного і професійного розвитку 

(зростання). 

У тренінгу для педагогів визначалась специфіка формування «досвіду + 

рефлексія досвіду», що включала наступні етапи: нова ідея, визначення 
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проблеми, пошук нестандартних рішень, вибір оптимального рішення, 

прийняття рішення, рефлексія. 

Постановка проблеми, генерування ідей, пошук нестандартних рішень, 

їх шліфування, розв’язання проблеми. 

Аналіз тренінгу показав, що найбільшу потребу в участі у тренінгу 

мали педагоги з авторитарним стилем виховання. 

Нами був розроблений дистанційний спецкурс «Теорія і практика 

виховання смисложиттєвих цінностей зростаючої особистості» в рамках 

Інтернет-школи професійної майстерності на базі Черкаського інституту 

післядипломної освіти педагогічних працівників, яка діяла у міжкурсовий 

період. В анотації до дистанційного курсу було вказано перелік тем, до яких 

додавався інформативний матеріал, презентації, практичні завдання для 

самостійного виконання, питання або тести для самоперевірки, список 

рекомендованої літератури та посилання на Інтернет-ресурси з зазначеної 

проблематики. Також педагогам для самостійної роботи пропонувалися 

ресурси з теорії і практики виховання смисложиттєвих цінностей лабораторії 

громадянського та морального виховання розміщені в Електронній бібліотеці 

НАПН України, а також електронній базі Черкаського освітянського порталу, 

ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського тощо. 

Програма дистанційного спецкурсу містила змістову, мотиваційно-

ціннісну, контрольно-аналітичну складові, які забезпечували цілісність 

навчального процесу у формах відео-лекторію (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 у зазначений час); 

консультацій on-line (самостійне опрацювання матеріалу передбачало 

консультації індивідуальні і групові з кожної теми у режимі телефонної 

розмови, електронного листування, а також chat чи skype); навчальних 

дискусій (здійснювалися при вивченні тем у форумі та передбачали 
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висловлювання власної думки, дискутування, відповіді на проблемні 

запитання); контрольного діагностування (електронне тестування рівня 

опанування теоретичного матеріалу з зазначеної проблеми). 

Наводимо тематику дистанційного курсу «Теорія і практика виховання 

смисложиттєвих цінностей зростаючої особистості»: 

- Сучасні підходи до виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи. 

- Роль педагога у вихованні і корекції смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи. 

- Вплив підліткової кризи на формування «Я-концепції» особистості. 

- Особливості самопізнання і самооцінки у підлітківому та ранньому 

юнацькому віці і шляхи її корекції. 

- Пошук особистісних смислів і особливості смислоутворення у 

підлітковому і ранньому юнацькому віці. 

- Моральна потреба у повазі до себе та визнанні у школярів основної і 

старшої школи. 

- Свобода та відповідальність у підлітковому і ранньому юнацькому віці. 

- Справедливість та її прояви у підлітковому та ранньому юнацькому 

віці. 

- Роль і значення любові та дружби у становленні особистості у 

підлітковому і ранньому юнацькому віці. 

- Підліткова і юнацька самодостатність як прагнення до автономії. 

- Методика виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи у позаурочній діяльності. 

- Рефлексія та саморефлексія у вихованні смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи; 

- Оволодіння новими техніками і засобами у вихованні смисложиттєвих 

цінностей зростаючої особистості. 

Підготовка педагогів до виховання смисложиттєвих цінностей в учнів 

основної і старшої школи включала і роботу з батьками, як партнерами у 
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вихованні дітей. На наш погляд, підготовка педагогів до взаємодії з батьками 

забезпечує оптимізацію виховного процесу та ефективне використання 

сильних сторін суб’єктів виховання у вирішенні таких важливих виховних 

завдань як: 

– створення сприятливих педагогічних умов для виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи; 

– ставлення до кожної дитини як найвищої цінності, визнання її 

моральних потреб, створення умов для життєвого самозначення та 

самореалізації; 

– гуманізація стосунків у родині, покращення виховного 

психологічного клімату сім’ї; 

– подолання у дітей невпевненості, страхів, неадекватної самооцінки, 

депресивних станів, життєвої та моральної невизначеності, песимістичного 

ставлення до життя, які негативно позначаються на смисложиттєвій сфері 

дитини. 

Зазначений  напрям передбачав залучення педагогів до індивідуальної і 

групової проектної діяльності з вивчення передового педагогічного досвіду, 

розробки форм роботи з батьками та методичних рекомендацій з метою 

підвищення педагогічного рівня батьків. 

Так, у методичних рекомендаціях «Батьки і діти – кращі друзі», 

педагоги розробили пам’ятку для батьків, в якій радили: 

 Своїм прикладом демонструйте відданість смисложиттєвим цінностям; 

 Навчайте дітей бачити різницю між моральними та аморальними 

засобами у досягненні мети; 

 Будьте завжди відкритими і чесними у родині та дітьми, діти 

надзвичайно чутливі до неправди та несправедливості; 

 Намагайтесь вловити зміни у поведінці чи інтересах своєї дитини; 

 Давайте можливість своїм дітям самостійно приймати рішення; 

 Виховуйте у дітей смисложиттєві цінності у повсякденному житті, щоб 

вони бачили їх переваги, як то: любити батьків, братиків і сестричок, 
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старших, піклуватися про них, виявляти повагу до гідності кожного, бути 

чесним і справедливим, бачити у кожному індивідуальність, уміти приймати 

рішення і нести за них відповідальність; 

 Спільно моделюйте різні ситуації, які можуть мати місце у реальному 

житті та аналізуйте їх; 

 Зрозумійте, що діти живуть в інших умовах аніж батьки; 

 Не потрібно нав’язувати дітям свою думку стосовно їхнього 

майбутнього, проектувати негативні події чи намагатись реалізувати у дітях 

свої нездійснені плани чи мрії; 

 Виявляйте мудрість до бажання дітей знайти свою стежину у житті; 

 Не потрібно тиснути на дитину чи забороняти; 

 Будьте своїй дитині найкращим другом. 

Інтерес у педагогів викликали такі форми роботи з батьками, як 

тренінгові заняття з підвищення педагогічного рівня батьків, батьківські 

збори з елементами тренінгу, інформаційні лекторії з елементами 

практикуму, батьківсько-педагогічні брифінги, батьківські форуми, які 

вчителі активно апробували у своїй практиці. 

Тренінгові заняття для батьків з розвитку педагогічної компетентності 

допомагали кращому розумінню дитини, аналізу ситуації з позиції дитини, 

знайомили батьків з окремими педагогічними методами, прийомами таким 

чином, щоби батьки могли їх використовувати у своїй практиці виховання та 

розуміли доцільність їх використання в тій чи іншій ситуації. Так, у ході 

тренінгу «Саморозвиток батьків і формування навичок конструктивної 

взаємодії з дітьми» батьки опановували такі різновиди критики, як критика-

похвала, індиферентна критика, критика-занепокоєність, критика-

співпереживання, критика-жаль, критика-подив, критика-помʼякшення, 

критика-попередження, критика-вимога, підбадьорувальна критика, критика-

докір, критика-надія, критика-аналогія, критика-зауваження, конструктивна 

критика, критика-побоювання, що допомогло батькам краще зрозуміти свій 

стиль виховання, доцільність та наслідки використання критики у вихованні 
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дітей. Надзвичайно важливо, щоб діти адекватно сприймали критику батьків 

та дослуховувалися до їхніх порад. 

Свою ефективність у тренінговій роботі з батьками підтвердила техніка 

афірмацій (установок). 

Спілкування батьків з дітьми 

 

Установки Повідомлення  Дії 

Ти єдина (ий) 

Ти унікальна (ий) 

Ти маєш право на свою 

думку 

Я люблю тебе не за 

щось, а за те, що ти є 

Я люблю тебе такою 

(им) як ти є 

Ти самостійна (ий) 

Ти відповідальна (ий) 

особистість 

Я поважаю твоє рішення 

Ти маєш право на 

помилку і шанс на її 

виправлення. 

Я завжди любитиму 

тебе 

Я вірю, що ти зможеш 

Завжди розраховуй на 

мою підтримку 

У тебе великий 

потенціал 

Докладай зусиль і в тебе 

все вийде 

Перш ніж прийняти 

рішення добре подумай 

про наслідки 

Шукай вихід, він поруч 

Ми пишаємось твоїм 

досягненням. 

Ти завжди маєш ще 

один шанс. 

Завжди готові вислухати 

дитину 

Спільно проводите час 

Маєте спільні справи 

Виявляєте позитивні 

емоції по відношенню 

до дитини 

Створюєте умови для 

самореалізації дитини, 

вияву її здібностей і 

можливостей  

Підбадьорюєте дитину  

Вчите дитину бачити 

себе зі сторони 

Знайомите з прийомами 

самоконтролю 

Вчите знаходити 

альтернативу у 

складних ситуаціях 

Куточок досягнень 

дитини (пам’ятні 

нагороди, призи, фото) 

 

Рисунок 5.1. Використання техніки афірмації у спілкуванні батьків з дітьми 

 

- Певна установка має значення для конкретної дитини і є 

індивідуальною; 

- Установка завжди позитивна і оптимістична; 
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- Установки не містять частки «не». Наприклад «Я не боюсь 

перепон» правильно «Я долаю перепони». Так педагоги радили батьками 

узгоджувати свої слова і дії у вихованні власних дітей, що має великий 

вплив на їхню смисложиттєву сферу. 

Проводячи батьківські збори з елементами тренінгу ми 

використовували різноманітні вправи та ділову гру. Так, на початку зборів 

педагог пропонував батькам вправу «А мoя дитина…», де кожен з батьків 

характеризував позитивні якості своєї дитини, а всі батьки підтримували 

оплесками та словами: «Ми за неї (за нього) дуже раді» . Вправа давала змoгу 

налаштувати батьків на позитивне сприйняття власних дітей та спільну 

ефективну роботу.  

Була також проведена ділова гра з батьками «Життєвий вибір». В її 

організації ми використовували методику В. Киричука, Л. Єнотаєвої, 

Ю. Веселки, що мала на меті виявити «уявлення батьків з oзначенoї 

прoблеми, шляхи та спoсoби її вирішення, а так самo сприяти oб'єднанню 

батьківськoгo кoлективу, фoрмуванню дoбрoзичливих і дoвірчих віднoсин 

між батьками та педагoгами» (Киричук, В., Єнотаєва, Л, & Веселка, Ю., 2015, 

с. 19). 

Ділова гра передбачала роботу дорослих в групах «діти», 

«адміністрація шкoли», «вихoвателі», «батьки», які  виконували  свої рoлі у 

грі згідно вказаної назви. У ході ділової гри розглядалися  ситуації життєвого 

вибору, подолання барʼєрів чи вибору засобів у досягненні мети, а також 

ситуацій, з якими часто діти стикаються у житті. Кожна група пропонувала 

своє бачення проблем та спосіб їх вирішення, обґрунтовуючи свою позицію.  

Групу експертів як правило oчoлював шкільний психолог, а також туди 

входили діти, які оцінювали рішення дорослих. Наприкінці гри учасники 

вказували, які їхні очікування виправдалися, а які ні, що вони зрoзуміли. 

Батьківсько-педагогічні брифінги передбачали певну підготовку і 

вчителів, і батьків. До участі у брифінгах запрошувалися науковці Інституту 

проблем виховання, медики, психологи, представники різних соціальних 
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інститутів з метою всебічного висвітлення проблеми. Як правило, батьки за 

тиждень отримували інформацію про проведення брифінгу та його тематику і 

мали змогу підготувати запитання, які їх хвилюють. На початку брифінгу 

оприлюднювалася доповідь з заявленої теми, яку потім обговорювали 

педагоги з батьками та ставили бліц-запитання. Батьки були зацікавлені 

отримати вичерпні відповіді на поставлені запитання. Зазвичай, батьківсько-

педагогічні брифінги тривали біля 30 хвилин і були інформативно 

насиченими. Темами батьківсько-педагогічного брифінгу були: «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». 

Інформаційні лекторії з елементами практикуму для батьків 

поєднували педагогічну теорію і практику та давали змогу формувати у 

батьків необхідні  педагогічні уміння та навички. Наводимо нижче тематику. 

Для батьків учнів 5-6-х класів 

– Смисл життя на прикладі поколінь; 

– Повага до особистісної гідності дитини; 

– Як ставитися до секретів та таємниць дітей. 

Для батьків учнів 7-9-х класів 

– Свобода і відповідальність у старшому підлітковому віці; 

– Як правильно сприймати поразки і перемоги у житті; 

– Особистий приклад  життєстійкості батьків та інших членів родини. 

Для батьків учнів 10-11-х класів 

– Як ставитися до першого кохання старшокласників; 

– Юнацький максималізм та боротьба за справедливість; 

– Формування самодостатності в ранньому юнацькому віці в сімʼї. 

В рамках VІІ Міжнародного Фестивалю педагогічних інновацій на базі 

ЧОШППОП (м. Черкаси, 2015 р.) в секції «Досвід виховної діяльності 

сучасного закладу освіти» обговорювалися вікові особливості виховання 
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смисложиттєвих цінностей школярів основної та старшої школи. У діалозі 

брали участь як педагоги експериментальних шкіл, так усі бажаючі, кого 

хвилювала проблема виховання смисложиттєвих цінностей у школярів. У 

роботі секції піднімалися такі важливі питання як вплив окремих методик на 

рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої 

школи, доцільність виховних впливів та вибору методів виховання, 

порівнювалася результативність виховання в різних класах, які мали схожі 

показники. Педагоги висловлювали свої міркування, спостереження, щодо 

ефективності методик та їх подальшого застосування чи, навпаки, потреби у 

їх підсиленні іншими методиками., що допомогло у практичній роботі, 

дозволило внести відповідні корективи у виховні методики. 

У роботі з педагогами свою ефективність підтвердили «круглі столи», 

де також піднімалися проблеми виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів. Особливістю «круглих столів» є можливість ідентифікувати та 

колегіально вирішувати проблеми, створення рівних умов для всіх як основи 

партнерської взаємодії педагогів. Прикладом може слугувати «круглий стіл» 

проведений у Володимирецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 

Володимирецької районної ради Рівненської області «Діти у пошуках смислу 

життя» за участі педагогів з експериментальних закладів, де розглядалися 

наступні питання: 

- підлітки і старшокласники у пошуках себе й свого призначення: 

основні проблеми і специфіка; 

- конфлікт з собою: підтримка, допомога, прагнення змін; 

- вольові механізми самотворення особистості у загальній структурі 

смислу життя; 

- педагогічний такт та педагогічна етика у вихованні смисложиттєвих 

цінностей школярів; 

- сучасні технології виховання смисложиттєвих цінностей в учнів 

основної і старшої школи. 

Наукова дискусія сприяла виробленню спільної позиції щодо 
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виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи 

та сприяла більш глибокому розумінню зазначеного феномену, ролі педагога 

у цьому процесі та підтримки дітей. 

В рамках круглого столу також було проведено work-shop на тему 

«Використання Інтернет-ресурсів та соцмереж у вихованні смисложиттєвих 

цінностей в учнів середньої і старшої школи». Обговорення показало інтерес 

педагогів до зазначеної проблеми. Педагоги відзначили, що і раніше мали 

деяке уявлення про виховний потенціал згаданих ресурсів, однак не завжди 

їх використовували або не наважувалися їх використовувати у своїй 

практиці. Work-shop допоміг педагогам сформувати новий досвід роботи з 

дітьми і батьками. 

Забезпечення наступності між різними ланками освіти є важливою 

умовою ефективності виховання смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи. Це обумовило потребу в узгоджених діях 

педагогів, які працюють з різними віковими групами (молодшими 

підлітками, старшими підлітками, старшокласниками). Проведений нами 

«Методичний міст» обʼєднав педагогів, які працюють з дітьми зазначених 

вікових груп, а також педагогів початкової школи. Педагогам пропонувалося 

схарактеризувати можливості кожної вікової групи дітей стосовно 

вироблення ними смисложиттєвих цінностей, а також окреслити коло 

невирішених проблем. 

Така спільна робота дозволила виявити взаємозалежність усіх ланок 

освіти та взаємообумовленість виховних впливів, а також виробити спільну 

лінію і стратегію виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи на базі навчального закладу та забезпечити принципи 

систематичності, холізму і центрації розвитку. 

Традиційно складовою «Методичного мосту» були майстер-класи, де 

презентувався передовий педагогічний досвід, щодо підвищення 

ефективності виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи відповідно до чинних виховних програм. Майстер-класи були 
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площадкою для обміну та ознайомлення з новим педагогічним досвід, де 

представлялися інноваційні форми і методи виховання школярів як на 

уроках, так і в позакласній діяльності. Педагоги представляли фрагменти 

уроків та виховних занять, після чого вони аналізувались та обговорювалися. 

У ході майстер-класу «Етична культура сучасного вчителя» С. Гарячої 

(ЧОІППОП) було проведено вправу «Дорога мого життя», де командам 

пропонувалося скласти автошлях життя, використовуючи різні дорожні 

знаки, а також вводити свої авторські знаки та пояснити, що відбувається на 

перехресті долі, узбіччі життя, вершині життя, які смисложиттєві цінності є 

найбільш важливими у різні періоди людського життя. 

Завершувався «Методичний міст» «Листом колезі», де 

узагальнювалися усі рекомендації та поради педагогам з виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

Контрольний зріз на основі проведеного опитування, показав, що 

найбільш ефективними формами підготовки педагогів до виховання 

смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи є тренінги 

(22,0%), обмін ресурсами (книги, статті, дослідження з проблеми) (9,5%), 

збагачення педагогічного досвіду через семінари, практичні заняття, виступи 

науковців і практиків на базі навчального закладу (9,1%), консультації та 

педагогічні консиліуми (8,5%), участі у конференціях та круглих столах 

(7,8%), презентації (7,2%), участь у різноманітних проектах (6,7%), 

висвітлення результатів діяльності педагогічних колективів на сайтах закладу 

та в соцмережах (5,8%), розвиток партнерства з педагогами і батьками 

(5,2%), можливість брати участь у майстер-класах (4,9%), ретельний аналіз 

педагогічних здобутків і помилок (4,5%), доступ до електронних бібліотек та 

Інтернет-ресурсів (3,2%), відвідування відкритих занять (2,9%), вивчення 

зарубіжного досвіду (1,5%), курси підвищення кваліфікації (0,7%), 

самоосвіта (0,5%). 

Слід відмітити важливу роль самоосвіти педагогів в організації процесу 

виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи, 
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які виявили бажання підвищити свій фаховий рівень саме у цій царині. З цією 

метою нами був розроблений і запропонований список рекомендованої 

літератури для самостійного опрацювання «Виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів у педагогічних джерелах» (Додаток П). 

Також, педагоги самостійно опрацьовували розроблені та 

запропоновані нами методики та методичні матеріали, щодо організації 

виховної роботи в основній і старшій школі, а також методичні рекомендації 

щодо педагогічного спостереження, діагностики й виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів. 

Найбільш досвічені і зацікавлені педагоги долучалися до пошукової 

діяльності з вивчення окремих аспектів виховання смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи та самостійно працювали над 

вирішення дослідницьких завдань на своїх уроках. Прикладом може бути 

дослідження особливостей виховання смисложиттєвих цінностей школярів 

на уроках зарубіжної літератури Н. Коваленко, вчителя вищої категорії НВК 

«Домінанта», яка брала активну участь у розробці уроків та впроваджувала 

ідеї виховання смисложиттєвих цінностей у своїй практиці. 

На уроці у 5-тому класі «Ідея радості життя й відкриття світу у романі 

Е. Портер «Полліанна», який проводився у формі гри, діти, виконуючи 

різноманітні творчі завдання під керівництвом педагога, дійшли висновку, 

що від самої людини залежить, якими фарбами буде яскравіти її життя, 

оскільки вона сама здатна змінювати своє життя на краще. Для цього людина 

повинна прагнути до внутрішніх змін, сповнювати своє життя добром і 

турботою, виявляти любов до ближніх. На уроці використовувалися спочатку 

гра «Мікрофон», де учні в ролі кореспондентів, розповідали про життя 

мешканців містечка Белдінгсвіль до появи Полліанни, а потім інтерактивна 

гра «Синтез думок», спрямована на створення портрета Полліанни та 

з’ясування проблемного запитання: чи може зміна зовнішності зробити 

людину щасливою. Діти відмітили, що попри те, що Полліанна не була 

красунею, соромилася ластовиння на обличчі, пережила чимало випробувань 
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(втратила батьків, була прикута до ліжка після травми), вона вміла радіти 

життю і знаходити позитивне у будь-якій ситуації). Після чого дітям 

пропонувалося намалювати кольорограму Полліанни та відтворити «Рецепт 

щастя від Полліанни», що спонукало школярів замислитися над 

смисложиттєвими цінностями і ставленням до своїх проблем. 

На уроці – подорожі у 6-ому класі «Гуманістичні цінності казки-притчі 

А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц», діти разом з учителем 

досліджували різні планети і разом з героєм твору та вибудовували ієрархію 

смисложиттєвих цінностей Маленького принца. На нашу думку, важливим 

було те, що педагог спонукав дітей замислитися над особистісними смислами 

та сенсом людського життя, виявити особистісне ставлення до морально-

етичних уроків Маленького принца. 

У підсумках до уроку діти обговорювали, які поради Маленького 

принца кожен візьме для себе. 

Варто відмітити, що ті діти (29,9%), які обрали пораду: «Є такий 

закон: прокинувся зранку, причепурився сам — причепури гарненько і свою 

планету», переважно апелювали до відповідальності за себе і довкілля, 

любові до всього живого на планеті Земля. 

Значна частина дітей (26,5%) переконана в особистій значущості 

поради: «Ми відповідальні за тих, кого приручили…» На думку дітей, вона 

розповсюджується не лише на відповідальність за домашніх улюбленців, а й 

на друзів, рідних й характеризує відповідальність особистості не лише перед 

собою, а й перед іншими людьми. 

Для школярів (24,5%), які відгукнулися на пораду: «Себе судити 

набагато важче, ніж інших. Якщо ти зможеш правильно судити самого 

себе, то ти справді мудрий», хвилювало як правильно чинити, коли 

неправим відчуваєш себе, що потрібно робити, щоб виправити помилку, як 

ставитися до чужих помилок, що можна прощати, а що ні. 

Для тих дітей (20,1%), що вважають «Добре бачить тільки серце. 

Найголовнішого очима не побачиш», найважливішими є душевна і духовна 
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краса, прагнення змінювати себе і світ довкола себе. Не можна переоцінити 

значущість добра, любові, дружби у житті людини, це те що вони 

цінуватимуть у житті попри будь-які зміни (Коваленко, Н., 2018, с. 68–71). 

Таким чином, робота педагога над педагогічним проектом спонукала 

до професійного зростання та використання виховного потенціалу свого 

предмету з метою виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної 

і старшої школи. 

По завершенню експериментальної роботи педагоги відзначили, що 

виховання смисложиттєвих цінностей у дітей вимагає у першу чергу 

напруженої і великої роботи вчителя над самим собою (24,6%), зміни 

власного світобачення (18,9%), позитивного ставлення до життя та оптимізму 

(12,6%), бачення перспектив і позитивних змін у собі і у вихованцях (9,4%), 

зорієнтованість на вищі цілі (8,8%), зацікавленості у власному розвитку і 

саморозвитку (7,2%), опанування новими компетентностями (5,2%), 

використання сучасних методик, технологій (4,0%), творчого підходу до 

роботи (3,4%), глибокого знання психології і вікових особливостей дітей 

(2,5%), здатності вчасно допомогти дитині, бути поруч в моменти пошуку та 

зміни смисложиттєвих цінностей, щоб ненавʼязливо спрямовувати її (1,9%), 

самоздійснення себе у педагогічній професії (1,5%). 

Таким чином, проведене дослідження підтвердило взаємозвʼязок 

ефективності виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи від підготовки педагогів до здійснення цього процесу, їхньої 

особистісної і професійної зацікавленості. Запропонована нами система 

роботи з педагогами опиралася на сучасні програми і концепції, 

дослідницький супровід, творчий підхід педагога, професійне зростання та 

створення оптимальних умов для виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи. 
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5.4. Аналіз ходу й результатів експерименту з виховання ціннісного 

ставлення до життя у дітей шкільного віку 

 

Дослідно-експериментальна робота проводилася в закладах загальної 

середньогї освіти відповідно до програми і методики, затверджених на 

засіданні лабораторії громадянського та морального виховання Інституту 

проблем виховання НАПН України і передбачала проведення 

експериментальної роботи та надання допомоги педагогам, батькам, учням.  

По завершенню формувального етапу експерименту, згідно визначених 

завдань, був проведений контрольний етап, організований так само як і 

констатувальний, що дало змогу виявити ефективність чи неефективність 

впроваджених нами педагогічних умов та методик виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів основної та старшої школи. Нами 

використовувалися критерії і показники, описані у розділі 4.1. 

На формувальному етапі нами було задіяно 1232 учні. 

Експериментальні групи (ЕГ ) 638 школярів, з них: 5–6-х кл. – 224 ; 7–9-х кл. 

– 205; 10–1-х  кл. - 209; Контрольні групи (КГ ) – 594 школярів з них: 5–6-х 

кл. - 198; 7–9-х кл. – 193;  10–11-х кл. – 203. 

З метою виявлення рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи нами були проведені опитування, 

анкетування, інтерв’ювання, етичні бесіди, педагогічні спостереження тощо. 

В оцінці ефективності вихованості смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи, опиралися на їхні уявлення, судження, 

про смисл життя, смисложиттєві цінності (свободу, любов, справедливість, 

гідність), розуміння власного призначення, мети, програми життя, 

усвідомлення значущості  вольових зусиль, морального вибору тощо. 

Якісна оцінка контрольних зрізів, з метою вивчення змін за 

когнітивним критерієм показала суттєві зрушення в експериментальних 

групах по завершенню формувального етапу експерименту, що 

підтверджуються грунтовними і повними відповідями 24,8% школярів 
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основної і старшої школи стосовно сутності смисложиттєвих цінностей, 

смислу життя особистості; трохи спрощенно розуміють зазначені поняття 

38,9% школярів; 26,8% мають фрагментарні уявлення, не змогли розкрити  це 

поняття 9,5%.  

У контрольних групах результати були гіршими. Це пояснюється тим, 

що там не проводилася відповідна виховна робота. А тому глибокі і 

правильні відповіді, щодо розуміння понять «смисл життяособистості» і 

«смисложиттєві цінності» дали 9,7% школярів основної і старшої школи; 

правильні, але неповні відповіді – 15,5%, не зовсім правильні або 

фрагментарні 40,0%, не змогли розкрити поняття – 34,8%. Відрізнявся також 

і характер бесіди з дітьми. Діти експериментальних груп охоче ділилися 

своїми думками, шукали підкріплення у прикладах, посилалися на власні 

спостереження. Діти з контрольних груп відповідали словами «так», «ні», «не 

знаю», намагалися не виділятися своїми відповідями, повторювали думки 

своїх однокласників, апелювали до думки дорослих чи колективного досвіду. 

Педагогам приходилося ставити уточнюючі запитання, додатково 

мотивувати до бесіди, активувати розмову. 

Контрольні зрізи підтвердили також і те, що у школярів основної і 

старшої школи ЕГ розширилося коло уявлень про такі смисложиттєві 

цінності, як свобода, любов, справедливість, гідність чому сприяли 

гуманізація виховного середовища, впровадження різноманітних форм і 

методів виховної роботи. 

Якщо на початку експерименту школярі КГ і ЕГ розуміли свободу, як 

неконтрольованість і нерегламентованість їхнього життя, відсутність будь-

яких обмежень і навіть потурання, то проведена робота спонукала  учнів 

експериментальних груп змінити свої уявлення на користь інших, де свобода, 

це в першу чергу відповідальність, за дії,  вчинки, ухвалені і не ухвалені 

рішення (24,9%), є виявом творчості, креативності для 21,2% школярів, як 

відкритість та здатність до самозмін – 15,6%, вибір своєї життєвої дороги -

10,9%, право на власну думку, життєву позицію – 10,2%, свобода завжди 
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передбачає альтернативність  чи різні варіанти, які може обирати особистість 

на своєму шляху до мети – 9,8%, а також творення себе і власного життя – 

8,6%. 

Погляди на гідність школярів основної і старшої школи ЕГ також 

зазнали змін. Значна частина дітей розуміє гідність як смисложиттєву 

цінність (32,8%). Якщо на початку роботи діти характеризували гідність як 

суспільну цінність, то по завершенню формувального етапу експерименту 

відмітили  її значення для кожної людини, з такими складовими як 

самоповага (12,9%), потреба у визнанні (13,8%), позитивне самоприйняття 

(15,7%). Окрім того, дослідження сприяло позитивним змінам у ставленні 

школярів до себе і до однолітків, знизився рівень конфліктів в учнівських 

колективах та скарг на приниження дітей з боку однолітків та старших дітей . 

Це самі діти пояснюють тим, що вони подорослішали (45,6%), стали 

розумнішими (26,7%), змінили свої погляди на життя і ставлення до 

оточуючих (17,8%), мали змогу переконатися на прикладах, якою має бути 

поведінка сучасного хлопця (дівчини) (12,4%), вони опанували нові правила 

поведінки і не збираються від них відмовлятися (10,9%), розуміють 

неприйнятність принижень чи грубощів (7,8%). Натомість, усвідомлення себе 

як людини гідної приносить їм задоволення (6,5%), відчуття себе унікальною 

особистістю (5,9%), здатною залишатися людиною у будь-якій ситуації 

(4,5%) і допомагати іншим (3,2%). У контрольних групах гідність не 

розглядалася дітьми як смисложиттєва цінність, 18,6% школярів зазначили, 

що для них вона не являється  життєвозначущою. 

Проведена робота сприяла більш глибокому осмисленню любові 

школярами основної і старшої школи ЕГ. У ході обговорень літературних 

творів та кінофільмів школярі відмітили, що завдяки виховним годинам, 

тренінгу, консультаціям з педагогами і психолога їм вдалося подолати 

проблему «батьків і дітей», усвідомити наскільки їхні батьки люблять і 

цінують їх. «Мені здавалося, що батьки тільки й роблять мені зауваження, 

щоб дошкулити, а виявилося, усе що вони роблять у житті заради мене» 
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(Олена Р.), «Я думав, що тільки маленькі хлопчики і дівчатка можуть 

проявляти любов до батьків. Для сташих дітей це видавалося мені смішним. 

Коли ми розігрували сценки різних ситуацій, я вів себе як завжди. Це дало 

змогу мені зрозуміти як я помилявся. Бо батьки можуть бути найкращими 

друзями, командою» (Роман Н.), «Я вважала, що дружба, то веселощі. 

Сьогодні ти маєш одних друзів, завтра інших. Це весело. Жодних обов’язків і 

нудьги. Однак, тренінг, в якому я брала участь став для мене справжньою 

школою дружби. Бо дружба це не тільки веселощі, а й відповідальність. Ми 

маємо усім серцем любити наших друзів. Допомагати не тоді, коли це 

вигідно, а коли потрібно» (Руслана В.). 

Для більшості дітей підліткового віку справедливість залишається 

смисложиттєвою цінністю і будь-яка несправедливість переживається ними 

доволі болісно. Через застосування педагогічного спостереження, 

проблемних ситуацій та сюжетно-рольових ігор нам вдалося встановити, що 

для дітей на початку експерименту більш важливою була справедливість для 

себе, тоді як справедливістю для інших вони могли знехтувати. Різні види 

групової роботи, консультування, доцільні корекційні впливи дозволили 

вирівняти ситуацію та узгодити справедливість до себе із справедливістю до 

інших. Батьки відмітили, що їхні діти намагаються бути об’єктивними в 

оцінці явищ, себе чи інших людей (21,4%), роблять спроби побудувати 

стосунки з молодшими чи старшими сестричками і братиками на засадах 

рівності і взаємності (17,9%), вимагають для усіх однакових умов (15,5%), 

зізнаються у своїх помилках (13,2%), пропонують свою допомогу у 

вирішенні проблеми (8,2%), не перекладають свою вину на інших (6,5%), 

завжди намагаються бути чесними і правдивими (3,2%). 

Аналіз отриманих даних, дав змогу встановити рівень вихованості 

смисложиттєвих цінностей за когнітивним критерієм після завершення 

формувального етапу експерименту, що наводиться у таблиці 5.1. 
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Таблиця 5.1. 

Рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної 

та старшої школи за показниками когнітивного критерію наприкінці 

формувального етапі експерименту ( у %) 

 

Рівні 5-6 кл. 7-9 кл. 10-11 кл. 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) 

Активний 17 8,6 45 20,1 19 9,8 54 26,3 21 10,4 58 27,7 

Конструктивний 26 13,2 82 36,6 29 15,1 81 39,5 36 17,7 84 40,2   

Залежний 82 39,4 74 33,1 77 39,8 50 24,4 82 40,4 48  23,0 

Пасивний 73 36,9 23 10,2 68 35,3 20 9,8 64 31,5 19 9,1 

Всього: 198 100 224 100 193 100 205 100 203 100 209 100 

 

Дані наведені у таблиці 5.1 свідчать про розрив у показниках між 

експериментальними і контрольними групами, що пояснюється 

впровадження педагогічних умов та систематичною роботою з боку 

педагогів, підтримкою та зацікавленістю батьків і самих школярів. Учні з 

експериментальних груп мають більш глибокі знання та уявлення про смисл 

життя, смисложиттєві цінності, життєві плани, мету і цілі життя, тоді як 

знання дітей контрольних груп залишаються неповними і фрагментарними. 

Діти намагаються самостійно шукати відповіді на питання, що стосуються 

їхнього смислу життя, вибору смисложиттєвих цінностей, проектування і 

програмування власного життя. Однак вони мають потребу у прикладах і 

позитивному досвіді та підтримці з боку дорослих. Динаміку рівнів 

вихованості за когнітивним рівнем представлено у таблиці 5.2. 
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Таблиця 5.2. 

Динаміка рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи за показниками когнітивного критерію (у%) 

 

Дані таблиці 5.2 свідчать, що різниця між кількістю школярів з 

активним рівнем вихованості становить 24,7- 8,5 = + 16,2 в ЕГ, 9,6 – 8,6 = +1 

в КГ. З конструктивним рівнем 38,8 - 13,5 = + 25,3 в ЕГ і 15, 4 – 13,4 =+2 КГ. 

З залежним рівнем 26,9 – 39,6 = - 12,7 в ЕГ, 39,9 – 39,9 = 0 в КГ. З пасивним 

рівнем 9,7 – 38,4 = -28,7 в ЕГ і 34,6 -38,1= -3,5 КГ. Таким чином, наведені 

дані свідчать, про збільшення  груп з активним та конструктивним рівнем та 

зменшення з залежним та пасивним рівнями вихованості смисложиттєвих 

цінностей в експериментальних групах, де велася експериментальна 

діяльність, а також незначними позитивними зрушеннями у контрольних 

групах, що ми пов’язуємо з виховною і освітньою роботою закладів 

середньої освіти та самостійною роботою школярів.  

Проведена експериментально-дослідна робота мала позитивний вплив 

Рівні Контрольна група 

Д
и

н
а

м
ік

а
 Експериментальн

а група 

Д
и

н
а

м
ік

а
 

Початок 

експерим

енту 

Кінець 

експери

менту 

 Початок  

експерим

енту 

Кінець 

експер

имент

у 

 

Активний 8,6 9,6 +1 8,5 24,7 +16,2 

Конструкт

ивний 

13,4 15,4 +2 13,5 38,8 +25,3 

Залежний 39,9 39,9 0 39,6 26,9 -12,7 

Пасивний 38,1 34,6 -

3,5 

38,4 9,7 -28,7 

Всього: 100 100  100 100  
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на емоційну та мотиваційну сферу школярів ЕГ основної і старшої школи. 

Контрольні зрізи показали наявність стійкого інтересу та бажання школярів 

експериментальних груп осягнути смисл життя, знайти своє покликання, 

свою життєву дорогу. На противагу школярам  контрольних груп, у яких 

переважали егоїстичні та конформістські мотиви, школярі 

експериментальних груп в основному керувалися гуманістичними мотивами 

у своєму моральному виборі і моральних рішеннях.  

Зросла кількість дітей ЕГ, порівняно з початком експерименту, які 

керувалися мотивами дружби по відношенню до однолітків (34,6%), любові 

до батьків (31,9%), братиків і сестричок (30,5%), бабусь і дідусів (28,9%), 

поваги власної гідності (26,5%), прагненням не лише відстояти 

справедливість для себе, а й для інших (24,3%), потребою бути корисним для 

інших (21,7%), переживання радості за досягнення іншими дітьми і визнання 

їхніх заслуг (18,2%), почуттям вдячності педагогам за підтримку і 

стимулювання учнів до зростання (17,8%), переживання відповідальності за 

спільний результат та відмови від власних егоїстичних устремлінь (16,1%), 

намаганням бути об’єктивним по відношенню до себе та до інших (10,2%). 

Суттєвим здобутком в експериментальних групах було подолання 

смисложиттєвої розгубленості, невизначеності і навіть криз у школярів 

основної і старшої школи. Проведена співбесіда з дітьми  та їхніми батьками 

дала змогу виявити  причини, серед яких були: надмірна опіка дітей 

батьками, бажання батьків повністю контролювати почуття і життя своїх 

дітей, а також тиск групи класу та нездатність дитини бути незалежною від 

думки товаришів, конфлікт цінностей дорослих і дітей.  

Вивчення причин та якостей дітей і дорослих здійснювалося у процесі 

консультативної роботи, яка проводилася як індивідуально, так і для груп 

дітей чи дорослих зі схожими проблемами. Використання широкого спектру 

форм і методів роботи, у тому числі і арт-терапевтичних, допомогло дітям і 

батькам ефективно вирішувати проблеми, активно використовувати 

психологічні резерви та свій особистий потенціал. 
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В центрі уваги педагогів і психологів були також проблеми пов’язані з 

завищеною чи заниженою самооцінкою. Також робота проводилася з дітьми, 

які в одних ситуаціях виявляли адекватну самооцінку, а в інших 

демонстрували – неадекватну. Педагогам важливо було виявити причини 

неадекватної самооцінки та навчити дітей співвідносити свої можливості з 

бажаними результатами. Позитивні зрушення в експериментальній роботі 

сталися завдяки розробці індивідуальної програми для дітей, де покроково 

ставилися завдання і розроблялися механізми їх вирішення. Такі програми 

дали змогу подолати дітям проблеми, пов’язані з невпевненістю, 

попередніми невдачами, страхом перед новим, розгубленістю, 

розчаруваннями і показати свою спроможність досягати результатів, 

добиватися успіху та пережити моменти загального визнання досягнень. 

Рівні вихованості школярів основної і старшої школи за показниками 

емоційно-ціннісного критерію наводяться у таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 

Рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної 

та старшої школи за показниками емоційно-ціннісного критерію 

наприкінці формувального етапі експерименту ( у %) 

 

Рівні 5-6 кл. 7-9 кл. 10-11 кл. 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) 

Активний 18 9,1  44 19,6 21 10,8 56 27,3 24 11,8 59 28,3 

Конструктивний 29 14,6 80 35,7 30 15,5 79 38,5 35 17,3 83 39,7  

Залежний 84 42,4   71 31,7 78 40,4 52 25,4 83 40,9 51  24,4 

Пасивний 67 33,9 29 13,0 64 33,3 18 8,8 61 30,0 16 7,6 

Всього: 198 100 224 100 193 100 205 100 203 100 209 100 

 

Дані таблиці 5.3. демонструють різницю у показниках 

експериментальної та контрольної групи, де позитивні результати в 

експериментальних групах обумовлені ефективність педагогічного 
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супроводу, консультативної і корекційної роботи, що проводилася на базі 

експериментальних закладів. У контрольних групах також відмічається 

незначне покращення у мотивації та виявленні емоцій, почуттів у школярів. 

Однак, посилились прояви і егоїстичної мотивації (10,7%), невдоволення 

своїми досягненнями та звинувачення інших у своїх проблемах (7,8%), 

почуття справедливості часто підмінювалося демонстрацією сили (4,6%), 

мали місце невірне розуміння почуттів свободи, любові, гідності, що 

створювало проблеми іншим людям і потребувало пелагічного вирішення 

(3,4%). В осмисленні власного життя чи життєвих подій школярі також 

звинувачували себе і відмовлялися від попереднього вибору, навіть якщо 

мали певні досягнення (3,2%). Динаміку рівнів вихованості за емоційно-

ціннісним критерієм представлено у таблиці 5.4 

Таблиця 5.4. 

Динаміка рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи за емоційно-ціннісним критерієм  

(у %) 

 

Рівні Контрольна група 

Д
и

н
а
м

ік
а
 Експериментальна 

група 

Д
и

н
а
м

ік
а
 

Початок 

експериме

нту 

Кінець 

експерименту 

 Початок  

експерименту 

Кінець 

експериме

нту 

 

Активний 10,2 10,6 +0,4 10,3 25,1 +14,8 

Конструктив

ний 

14,6 15,8 +1,2 14,5 37,9 +23,4 

Залежний 38,5 41,3 +2,8 38,6 27,2 -11,4 

Пасивний 36,7 32,3 -4,4 36,6 9,8 -26,8 

Всього: 100 100  100 100  

 

Дані таблиці 5.2 свідчать, що різниця між кількістю школярів з 

активним рівнем вихованості становить 25,1- 10,3 = + 14,8 в ЕГ, 10,6 – 10,2 = 
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+0,4 в КГ. З конструктивним рівнем 37,9 - 14,5 = + 23,4 в ЕГ і 15,8 – 14,6 

=+1,2 КГ. З залежним рівнем 27,2 – 38,6 = - 11,4 в ЕГ, 41,3 – 38,5 = +2,8 в КГ. 

З пасивним рівнем 9,8 – 36,6 = -26,8 в ЕГ і 32,3 - 36,7= -4,4 КГ. 

Проведення ділових ігор «На шляху до мети», «Готові долати бар’єри» 

та педагогічне спостереження допомогли виявити зміни за критерієм 

довільної спонуки, порівняти активність школярів на початку і в кінці 

експерименту, їхню готовність працювати над собою задля досягнення 

поставленої мети. Гра передбачала визначення головної мети і другорядних 

цілей, розроблення покрокового плану та стратегії, добре розуміння 

смисложиттєвих цінностей. Аналіз результатів гри показав високий рівень 

мотивації школярів на досягнення життєвої мети, пріоритет смисложиттєвих 

цінностей. Учні добре розуміють, що реалізація життєвої мети потребує 

значних вольових зусиль (76,3%), чесності з собою (56,8%), постійної праці 

(45,2%), відповідальності (38,9%), прагнення прожити змістовне і цікаве 

життя (36,7%), сформованості життєвих інтересів (34,2%), відповідальності 

(31,5%), здатності адаптуватися до життя (28,9%), намагатися реалізувати 

найкращі свої здібності (27,1%), не боятися критики (18,4%), іронізувати над 

собою (17,5%), бути оптимістом (16,8%), не відступати від своєї мети через 

тимчасові труднощі чи невдачі (15,2%), гартувати дух і тіло (10,8%), не 

намагатись вирішувати свої проблеми за чужий рахунок (7,8%), але 

змінювати стратегії (7,6%), оволодівати новими знаннями і вміннями (6,9%), 

активно пізнавати світ (5,7%), знаходити однодумців (4,8%), поступатися 

несуттєвим заради головного (4,2%), не звертати на манівці (3,5%), не 

розмінюватися на дрібниці (2,7%).  

Проведена робота сприяла не лише виробленню адекватної оцінки 

дітьми своїх можливостей, здібностей, самої життєвої ситуації, а також 

самоконтролю і самокорекції, готовності до рішучих дій задля досягнення 

мети. Узагальнені результати наводяться у таблиці 5.5. 
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Таблиця 5.5. 

Рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної 

та старшої школи за показниками критерію довільної спонуки 

наприкінці формувального етапі експерименту ( у %) 

 

Рівні 5-6 кл. 7-9 кл. 10-11 кл. 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) 

Активний 11 5,6 35 15,6 12 6,2 47 22,9 15 7,4 49 23,4 

Конструктивний 22 11,1 89 39,7 21 10,8 73 35,6 26 12,8 75 35,9   

Залежний 87 43,9 69 30,9 83 43,1 66 32,2 84 41,4 67  32,1 

Пасивний 78 39,4 31 13,8 77 39,9 19 9,3 78 38,4 18 8,6 

Всього: 198 100 224 100 193 100 205 100 203 100 209 100 

 

Дані таблиці 5.5 свідчать про значні зміни у показниках за критерієм 

довільної спонуки у школярів основної і старшої школи експериментальних 

груп, що пояснюється значною роботою, яку проводили вчителі та 

використанням особистісно орієнтованого, синергетичного, 

компетентнісного підходів, цілеспрямованої виховної роботи, участю 

школярів у тренінгу, проектній діяльності, колективних творчих справах, 

індивідуальних форм роботи, використання рефлексивно-експліцитного 

методу І. Беха тощо. 

Динаміку рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної і старшої школи за критерієм довільної спонуки представлено у 

таблиці 5.6. 

Дані таблиці 5.6 свідчать, що різниця між кількістю школярів з 

активним рівнем вихованості становить 20,6- 5,7 = + 14,9 в ЕГ, 6,4 – 5,5 = 

+0,9 в КГ. З конструктивним рівнем 37,1 – 11,3 = + 25,8 в ЕГ і 11,7 – 10,7 =+1 

КГ. З залежним рівнем 31,7 – 40,6 = - 8,9 в ЕГ, 42,8 – 40,9 = +1,9 в КГ. З 

пасивним рівнем 10,6– 42,4 = -31,8 в ЕГ і 39,1 -42,9= -3,8 КГ. 

Результати свідчать про зростання внутрішньої мотивації школярів, 
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їхній сконцентрованості на меті, рішучості у її досягненні. Однак, вольові 

зусилля задля досягнення життєвих цілей суттєво відрізняються у молодших 

і старших підлітків та старшокласників, що цілком природно. 

Таблиця 5.6 

Динаміка рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи за критерієм довільної спонуки  

(у %) 

 

Рівні Контрольна група 

Д
и

н
а

м
ік

а
 Експерименталь

на група 

Д
и

н
а

м
ік

а
 

Початок 

експеримен

ту 

Кінець 

експерим

енту 

 Початок  

експерим

енту 

Кінець 

експери

менту 

 

Активний 5,5 6,4 +0,9 5,7 20,6 +14,9 

Конструктивний 10,7 11,7 +1 11,3 37,1 +25,8 

Залежний 40,9 42,8 +1,9 40,6 31,7 -8,9 

Пасивний 42,9 39,1 -3,8 42,4 10,6 -31,8 

Всього: 100 100  100 100  

 

Молодші підлітки намагаються випробувати себе у різних видах 

діяльності активно шукають себе, тоді як старшокласники мають більш-менш 

чіткі уявлення про те чого вони хочуть досягти у житті, а тому їхня робота 

над собою є більш організованою, вони здатні жертвувати своїми 

другорядними інтересами, керувати своїм характером, проявляти 

наполегливість і обирати відповідні засоби. Однак, школярі основної і 

старшої школи потребують підтримки їхніх зусиль, заохочення та розуміння, 

що потребує подальшої  відповідної роботи. 

Найбільш важливими проявами вихованості смисложиттєвих цінностей 

у школярів основної і старшої школи були їхні дії, поведінка та вчинки, а 

тому рівні вихованості смисложиттєвих цінностей визначалися за 

показниками діяльнісно-поведінкового критерію. Узагальнені дані, отримані 
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в експериментальних та контрольних групах наводяться у таблиці 5.7.  

Таблиця 5.7 

Рівні вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної 

та старшої школи за показниками діяльнісно-поведінкового критерію 

наприкінці формувального етапі експерименту ( у %) 

 

Рівні 5-6 кл. 7-9 кл. 10-11 кл. 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) 

Активний 11 5,6 38 16,9 9 4,6 38 18,5 14 6,9 44 21,5 

Конструктивний 24 12,1 86 38,4 24 12,4 78 38,1 29 14,3 81 38,6   

Залежний 88 44,4 71 31,7 85 44,1 66 32,1 78 38,4 62  29,5 

Пасивний 75 37,9 29 13,0 75 38,9 23 11,3 82 40,4 22 10,4 

Всього: 198 100 224 100 193 100 205 100 203 100 209 100 

 

Отримані дані виявляють розрив між контрольними і 

експериментальними групами за показниками діяльнісно-поведінкового 

критерію, а також свідчать про те, що учні 7–9-х класів мають найсуттєвіші 

проблеми з поведінкою. Це пояснюється мінливістю життєвих планів, 

ризикованою поведінкою, яка є способом самоствердження серед однолітків, 

а також і віковими кризами. Проблему вдалося вирішити, залучивши 

старших підлітків до участі у тренінгах, проектної діяльності, виховних 

годинах, КТС, брейн-рингах тощо. Однак, на наш погляд, досягнутий нами у 

ході експериментальної роботи стійкий результат потребує продовження 

такої діяльності і в старших класах, де проблема зберігає свою актуальність. 

Динаміку рівнів вихованості за діяльнісно-поведінковим критерієм 

представлено у таблиці 5.8.  
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Таблиця 5.8 

Динаміка рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи за діяльнісно-поведінковим 

критерієм (у %) 

 

Рівні Контрольна група 

Д
и

н
а

м
ік

а
 Експериментальн

а група 

Д
и

н
а

м
ік

а
 

Початок 

експериме

нту 

Кінець 

експери

менту 

 Початок  

експерим

енту 

Кінець 

експерим

енту 

 

Активний 6,1 5,7 -0,4 6,2 18,9 +12,7 

Конструктивний 11,7 12,9 +1,2 11,8 38,4 +28,6 

Залежний 42,6 42,3 -0,3 42,2 31,1 -11,1 

Пасивний 39,6 39,1 -0,5 39,8 11,6 -28,2 

Всього: 100 100  100 100  

 

Дані таблиці 5.8 свідчать, що різниця між кількістю школярів з 

активним рівнем вихованості становить 18,9- 6,2 = + 12,7 в ЕГ, 5,7 – 6,1 = - 

0,4 в КГ. З конструктивним рівнем 38,4 – 11,8 = + 26,6 в ЕГ і 12,9 – 11,7 =+1,2 

КГ. З залежним рівнем 31,1 – 42,2 = - 11,1 в ЕГ, 39,1 – 39,6 = -0,5 в КГ. З 

пасивним рівнем 11,6– 39,8 = -28,2 в ЕГ і 39,1 -39,6= -0,5 КГ. Наведені дані, 

дозволяють зробити висновок про незначні зміни у контрольних групах, а 

також зниження рівня дітей з активним рівнем вихованості смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи, а також позитивні зміни у 

поведінці школярів експериментальної групи. 

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 
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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.5.9). Кількість молодших 

підлітків ЕГ з активним рівнем вихованості смисложиттєвих цінностей 

зросла на 11,6%, старших підлітків – на 16,1%, 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 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 3,8%, 2,3%, 2,4%. 

Таблиця 5.9. 

Динаміка рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів 

 

Рівні 

вихова-

ності 

смисло-

життє-

вих 

ціннос-

тей 

5–6-ті класи 

Д
и

н
а

м
ік

а
 

7–9-ті класи 

Д
и

н
а

м
и

к
а

 

10–11-ті класи 

Д
и

н
а

м
ік

а
 КГ 

Д
и

н
а

м
ік

а
 

ЕГ КГ 

Д
и

н
а

м
ік

а
 

ЕГ КГ 

Д
и

н
а

м
и
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ЕГ 
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о

ч
ат

о
к
 

ек
сп

ер
и

м
ен

ту
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ь 
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о
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о
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К
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м
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Активний 6,5 7,4 +0,9 6,5 18,1 +11,6 7,5 7,9 +0,4 7,6 23,7 +16,1 8,8 9,2 +0,4 8,9 25,3 +16,4 

Конструк-

тивний 11,6 12,7 +1,1 11,6 37,6 +26,0 12,5 13,5 +1,0 12,8 37,9 +25,1 13,9 15,5 +1,6 13,9 38,4 +24,5 

Залежний 40,7 42,5 +1,8 40,1 31,8 -8,3 40,9 41,8 +0,9 41,1 28,6 -12,5 39,9 40,3 -0,4 39,5 27,4 -12,1 

Пасивний 41,2 37,4 -3,8 41,8 12,5 -29,3 39,1 36,8 -2,3 38,5 9,8 -28,7 37,4 35,0 -2,4  37,7 8,9 -28,8 

  

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. 
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 Також отримані результати експериментального дослідження були 

статистично оброблені за допомогою критерію Пірсона (χ
2
), який був 

обраний нами для обробки даних, що дозволяє порівняти емпіричний 

розподіл рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної 

та старшої школи за показниками когнітивного, емоційно-ціннісного, 

довільної спонуки та діяльнісно-поведінкового критерію з теоретичним – 

рівномірним. Крім того, критерій Пірсона (χ
2
) зумовлений значним обсягом 

вибірки контрольних (198 – 5-6-х класів, 193 – 7-9-х класів і 203 –  10-11-х 

класів) та експериментальних (224 –5-6-х класів, 205 – 7-9-х класів і 209 – 10-

11-х класів) груп (594 та 638 дітей відповідно), що значно підвищує точність 

критерію Пірсона. 

Використання критерію Пірсона (χ
2
), для оцінки достовірності різниці у 

рівнях вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної та 

старшої школи між експериментальною та контрольною групами, спочатку 

здійснювався з урахуванням даних констатувального експерименту, зокрема, 

таблиць 4.14;4.15; 4.16;4. 17; 4.18; 5.9.  

З цією метою була сформульована гіпотеза: 

Н0: Розподіли рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної та старшої школи контрольних та експериментальних груп на 

констатувальному етапі експерименту не відрізняються між собою. 

Н1: Розподіли рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної та старшої школи контрольних та експериментальних груп 

на констатувальному етапі експерименту відрізняються між собою. 

Наступним етапом було визначення теоретичної частоти (ƒтеор). Це 

зумовлено тим, що кількісний розподіл за рівнями вихованості є 

нерівномірним. Нам необхідно було визначити пропорцію розподілу. З цією 

метою кількість школярів основної та старшої школи контрольних груп 

ділилася на загальну кількість учасників експерименту. Аналогічно 

обчислювалася частка розподілу для експериментальних груп. 

У нашому випадку частка для контрольних груп молодших підлітків 
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становить: 

198

422
= 0,47 

 

Для експериментальних груп молодших підлітків відповідно:  

224

422
= 0,53 

Обчислені теоретичні частоти для усіх рівнів (активного, 

конструктивного, залежного, пасивного) на констатувальному етапі 

експерименту: 

ƒАтеор= 27 ∙ 0,47 = 12,69 

ƒБтеор= 27 ∙ 0,53 = 14,31 

ƒВтеор= 49 ∙ 0,47 = 23,03 

ƒГтеор= 49 ∙ 0,53 = 25,97 

ƒДтеор= 170 ∙ 0,47 = 79,9 

ƒЕтеор= 170 ∙ 0,53 = 90,1  

ƒЖтеор= 176 ∙ 0,47 = 82,72  

ƒЗтеор= 176 ∙ 0,53 = 93,28 

Отримані дані порівнювалися з теоретичними частотами всіма 

емпіричними частотами, тобто частоти розподілу учасників контрольних та 

експериментальних груп за рівнями вихованості смисложиттєвих цінностей 

у молодщих підлітків. 

У таблиці 5.10  наводимо необхідні обчислення. 

Слід зазначити, що сума різниці між емпіричною та теоретичною 

частотами повинна дорівнювати 0. Якщо ця рівність не виконується, це 

означає, що у обчисленні частот або різниці допущена помилка. Необхідно її 

знайти та виправити, перш ніж переходити до наступних обчислень. 

Для того, щоб встановити критичні значення χ
2
, нам потрібно було 

визначити число ступенів свободи ν за формулою: 

ν = (k – 1)(с – 1)                                          

де k – кількість розрядів, 
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с – кількість розподілів, що порівнюються.  

У нашому випадку число ступенів свободи дорівнює: 

ν = (4–1)(2–1) = 3. 

 

На основі таблиці критичних значень критерію χ
2
 (Додаток Р) 

визначаємо, що χ
2

крит = 7,815 (р ≤ 0,05) і х
2
 крит = 11,345 (р ≤ 0,01).  

 

Таблиця 5.10 

Розрахунок критерію χ
2

емп під час порівняння емпіричного розподілу 

рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у молодших підлітків 

контрольних та експериментальних груп на констатувальному етапі 

експерименту 

Комірки 

таблиці 

частот 

Емпірична 

частота fej 

Теоретична 

частота fт 

(fej – fт) (fej – fт)
2
 (fej – fт)

2
 

/ fт 

А 13 12,69 0,31 0,0961 0,0076 

Б 14 14,31 − 0,31 0,0961 0,0067 

В 23 23,03 − 0,03 0,0009 0,00004 

Г 26 25,97 0,03 0,0009 0,00003 

Д 80 79,9 0,1 0,01 0,0001 

Е 90 90,1 − 0,1 0,01 0,0001 

Ж 82 82,72 − 0,72 0,5184 0,0063 

З 94 93,28 0,72 0,5184 0,0056 

Всього: 422  0  0,02647 

  

Оскільки χ
2

емп < χ
2

крит (0,02647 < 7,815 (р ≤ 0,05) і 0,02647 < 11,345  

(р ≤ 0,01), то гіпотеза Н1 відхиляється, а гіпотеза Н0 приймається. Отже, 

розподіли рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у молодших 

підлітків контрольних та експериментальних груп на констатувальному етапі 

не відрізняються між собою. 

У нашому випадку частка для контрольних груп старших підлітків 

становить: 
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193

398
= 0,48 

 

Для експериментальних груп старших підлітків відповідно:  

205

398
= 0,52 

Після чого ми обчислили теоретичні частоти для усіх рівнів (активного, 

конструктивного, залежного, пасивного) на констатувальному етапі 

експерименту: 

ƒАтеор= 30 ∙ 0,48 = 14,4 

ƒБтеор= 30 ∙ 0,52 = 15,6 

ƒВтеор= 52 ∙ 0,48 = 24,96 

ƒГтеор= 52∙ 0,52 = 27,04 

ƒДтеор= 163 ∙ 0,48 = 78,24 

ƒЕтеор= 163 ∙ 0,52 = 84,76  

ƒЖтеор= 153 ∙ 0,48 = 73,44  

ƒЗтеор= 153 ∙ 0,52 = 79,56 

Отримані дані порівнювалися з теоретичними частотами всіма 

емпіричними частотами, тобто частоти розподілу учасників контрольних та 

експериментальних груп за рівнями вихованості смисложиттєвих цінностей 

у старших підлітків. 

У таблиці 5.11 наводимо необхідні обчислення. 

Слід зазначити, що сума різниці між емпіричною та теоретичною 

частотами повинна дорівнювати 0. Якщо ця рівність не виконується, це 

означає, що у обчисленні частот або різниці допущена помилка. Необхідно її 

знайти та виправити, перш ніж переходити до наступних обчислень. 

Для того, щоб встановити критичні значення χ
2
, нам потрібно було 

визначити число ступенів свободи ν за формулою: 

ν = (k – 1)(с – 1)                                          

де k – кількість розрядів, 

с – кількість розподілів, що порівнюються.  
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У нашому випадку число ступенів свободи дорівнює: 

ν = (4–1)(2–1) = 3. 

 

На основі таблиці критичних значень критерію χ
2
 (Додаток Р) 

визначаємо, що χ
2

крит = 7,815 (р ≤ 0,05) і х
2
 крит = 11,345 (р ≤ 0,01).  

 

Таблиця 5.11. 

Розрахунок критерію χ
2

емп під час порівняння емпіричного розподілу 

рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у старших підлітків 

контрольних та експериментальних груп на констатувальному етапі 

експерименту 

Комірки 

таблиці 

частот 

Емпірична 

частота fej 

Теоретична 

частота fт 

(fej – fт) (fej – fт)
2
 (fej – fт)

2
 

/ fт 

А 14 14,4 − 0,4 0,16 0,0111 

Б 16 15,6 0,4 0,16 0,0103 

В 25 24,96 0,04 0,0016 0,00006 

Г 27 27,04 − 0,04 0,0016 0,00005 

Д 79 78,24 0,76 0,5776 0,0074 

Е 84 84,76 − 0,76 0,5776 0,0068 

Ж 75 73,44 1,56 2,4336 0,0331 

З 78 79,56 − 1,56 2,4336 0,0306 

Всього: 398  0  0,09941 

   

Оскільки χ
2

емп < χ
2

крит (0,09941 < 7,815 (р ≤ 0,05) і 0,09941 < 11,345 (р ≤ 

0,01), то гіпотеза Н1 відхиляється, а гіпотеза Н0 приймається. Отже, розподіли 

рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів старших підлітків 

контрольних та експериментальних груп на констатувальному етапі  

не відрізняються між собою. 

У нашому випадку частка для контрольних груп старшокласників 

становить: 

203

412
= 0,49 
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Для експериментальних груп старшокласників відповідно:  

209

412
= 0,51 

Після чого ми обчислили теоретичні частоти для усіх рівнів (активного, 

конструктивного, залежного, пасивного) на констатувальному етапі 

експерименту: 

ƒАтеор= 37 ∙ 0,49 = 18,13 

ƒБтеор= 37 ∙ 0,51 = 18,87 

ƒВтеор= 57 ∙ 0,49 = 27,93 

ƒГтеор= 57 ∙ 0,51 = 29,07 

ƒДтеор= 163 ∙ 0,49 = 79,87 

ƒЕтеор= 163 ∙ 0,51 = 83,13  

ƒЖтеор= 155 ∙ 0,49 = 75,95  

ƒЗтеор= 155 ∙ 0,51 = 79,05 

Отримані дані порівнювалися з теоретичними частотами всіма 

емпіричними частотами, тобто частоти розподілу учасників контрольних та 

експериментальних груп за рівнями вихованості смисложиттєвих цінностей 

у старшокласників. 

У таблиці 5.12 наводимо необхідні обчислення. 

Слід зазначити, що сума різниці між емпіричною та теоретичною 

частотами повинна дорівнювати 0. Якщо ця рівність не виконується, це 

означає, що у обчисленні частот або різниці допущена помилка. Необхідно її 

знайти та виправити, перш ніж переходити до наступних обчислень. 

Для того, щоб встановити критичні значення χ
2
, нам потрібно було 

визначити число ступенів свободи ν за формулою: 

ν = (k – 1)(с – 1)                                          

де k – кількість розрядів, 

с – кількість розподілів, що порівнюються.  

У нашому випадку число ступенів свободи дорівнює: 
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ν = (4–1)(2–1) = 3. 

 

На основі таблиці критичних значень критерію χ2 (Додаток Р) 

визначаємо, що χ
2

крит = 7,815 (р ≤ 0,05) і х
2
 крит = 11,345 (р ≤ 0,01).  

Таблиця 5.12 

Розрахунок критерію χ
2

емп під час порівняння емпіричного розподілу 

рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у старшокласників 

контрольних та експериментальних груп на констатувальному етапі 

експерименту 

Комірки 

таблиці 

частот 

Емпірична 

частота fej 

Теоретична 

частота fт 

(fej – fт) (fej – fт)
2
 (fej – fт)

2
 

/ fт 

А 18 18,13 − 0,13 0,0169 0,0009 

Б 19 18,87 0,13 0,0169 0,0008 

В 28 27,93 0,07 0,0049 0,0002 

Г 29 29,07 − 0,07 0,0049 0,0001 

Д 81 79,87 1,13 1,2769 0,0160 

Е 82 83,13 − 1,13 1,2769 0,0154 

Ж 76 75,95 0,05 0,0025 0,00003 

З 79 79,05 − 0,05 0,0025 0,00003 

Всього: 412  0  0,03346 

  

Оскільки χ
2

емп < χ
2

крит (0,03346 < 7,815 (р ≤ 0,05) і 0,03346 < 11,345 (р ≤ 

0,01), то гіпотеза Н1 відхиляється, а гіпотеза Н0 приймається. Отже, розподіли 

рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у старшокласників 

контрольних та експериментальних груп на констатувальному етапі не 

відрізняються між собою. 

Використовуємо критерій Пірсона (χ
2
), для оцінки достовірності 

різниці у рівнях вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів основної 

та старшої школи між експериментальною та контрольною групами по 

завершенню формувального етапу експерименту. Див. таблицю 5.9. 

Для цього сформулюємо гіпотези: 
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Н0: Розподіли рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у 

молодших підлітків школярів основної та старшої школи контрольних та 

експериментальних груп наприкінці формувального етапу експерименту не 

відрізняються між собою. 

Н1: Розподіли рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у школярів 

основної та старшої школи контрольних та експериментальних груп 

наприкінці формувального етапу експерименту відрізняються між собою. 

Оскільки кількість учасників експерименту не змінювалася, то частка 

розподілу для контрольних та експериментальних груп є однаковою як до 

початку експерименту, так і по його завершенню. 

Тепер ми можемо обчислити теоретичні частоти для кожної комірки у 

молодших підлітків контрольних та експериментальних груп наприкінці 

формувального етапу експерименту:  

У нашому випадку частка для контрольних груп молодших підлітків 

становить: 

198

422
= 0,47 

 

Для експериментальних груп молодших підлітків відповідно:  

 

224

422
= 0,53 

 

ƒАтеор= 56 ∙ 0,47 = 26,32 

ƒБтеор= 56 ∙ 0,53 = 29,68 

ƒВтеор= 110 ∙ 0,47 = 51,7 

ƒГтеор= 110 ∙ 0,53 = 58,3 

ƒДтеор= 155 ∙ 0,47 = 72,85 

ƒЕтеор= 155 ∙ 0,53 = 82,15 

ƒЖтеор= 101 ∙ 0,47 = 47,47 

ƒЗтеор= 101 ∙ 0,53 = 53,53 
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Порівнюємо з даними теоретичними частотами всі емпіричні частоти. 

У таблиці 5.13 наводяться необхідні обчислення. 

Таблиця 5.13 

Розрахунок критерію χ
2

емп з метою порівняння емпіричного розподілу  

рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у молодших підлітків  

в контрольних та експериментальних групах наприкінці формувального 

етапу експерименту 

Комірки 

таблиці 

частот 

Емпірична 

частота fej 

Теоретична 

частота fт 

(fej – fт) (fej – fт)
2
 (fej – fт)

2
 / fт 

А 56 26,32 29,68 880,9024 33,4689 

Б 56 29,68 26,32 692,7424 23,3404 

В 110 51,7 58,3 3 398,89 65,7426 

Г 110 58,3 51,7 2 672,89 45,8472 

Д 155 72,85 82,15 6 748,6225 92,6372 

Е 155 82,15 72,85 5 307,1225 64,6028 

Ж 101 47,47 53,53 2 865,4609 60,3636 

З 101 53,53 47,47 2 253,4009 42,0960 

Всього: 422  0  428,0987 

 

Слід зазначити, що число ступенів свободи залишається незмінним – 3. 

Тому відповідно до таблиці критичних значень χ
2
крит = 7,815 (р <0,05) і χ

2
крит = 

11,345 (р <0,01). 

Оскільки χ
2
емп > χ

2
крит (428,0987 > 7,815 (р < 0,05) і 428,0987 > 11,345 (р < 

0,01), то гіпотеза Н0 відхиляється, а гіпотеза Н1 приймається. Отже, розподіли 

рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у молодших підлітків в 

контрольних та експериментальних групах наприкінці формувального етапу 

експерименту відрізняються між собою. Розбіжності між розподілами як для 

рівня значущості 0,01, так і для рівня значущості 0,05 є статично 

достовірними. 

Тепер ми можемо обчислити теоретичні частоти для кожної комірки у 

старших підлітків контрольних та експериментальних груп наприкінці 
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формувального етапу експерименту:  

У нашому випадку частка для контрольних груп старших підлітків 

становить: 

193

398
= 0,48 

 

Для експериментальних груп старших підлітків відповідно:  

 

205

398
= 0,52 

 

ƒАтеор= 64 ∙ 0,48 = 30,72 

ƒБтеор= 64 ∙ 0,52 = 33,28 

ƒВтеор= 104 ∙ 0,48 = 49,92 

ƒГтеор= 104 ∙ 0,52 = 54,08 

ƒДтеор= 139 ∙ 0,48 = 66,72 

ƒЕтеор= 139 ∙ 0,52 = 72,28  

ƒЖтеор= 91 ∙ 0,48 = 43,68  

ƒЗтеор= 91 ∙ 0,52 = 47,32 

Порівнюємо з даними теоретичними частотами всі емпіричні частоти. 

У таблиці 5.14 наводяться необхідні обчислення. 

Таблиця 5.14 

Розрахунок критерію χ
2

емп з метою порівняння емпіричного розподілу  

рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у старших підлітків  

в контрольних та експериментальних групах наприкінці формувального 

етапу експерименту 

Комірки 

таблиці 

частот 

Емпірична 

частота fej 

Теоретична 

частота fт 

(fej – fт) (fej – fт)
2
 (fej – fт)

2
 / fт 

А 64 30,72 33,28 1 107,5584 36,0533 

Б 64 33,28 30,72 943,7184 28,3569 

В 104 49,92 54,08 2 924,6464 58,5867 
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Г 104 54,08 49,92 2 492,0064 46,08 

Д 139 66,72 72,28 5 224,3984 78,3033 

Е 139 72,28 66,72 4 451,5584 61,5877 

Ж 91 43,68 47,32 2 239,1824 51,2633 

З 91 47,32 43,68 1 907,9424 40,32 

Всього: 398  0  400,5512 

 

Слід зазначити, що число ступенів свободи залишається незмінним – 3. 

Тому відповідно до таблиці критичних значень χ
2
крит = 7,815 (р <0,05) і χ

2
крит = 

11,345 (р <0,01). 

Оскільки χ
2
емп > χ

2
крит (400,5512 > 7,815 (р < 0,05) і 400,5512 > 11,345 

(р < 0,01), то гіпотеза Н0 відхиляється, а гіпотеза Н1 приймається. Отже, 

розподіли рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у старших підлітків 

в контрольних та експериментальних групах наприкінці формувального 

етапу експерименту відрізняються між собою. Розбіжності між розподілами 

як для рівня значущості 0,01, так і для рівня значущості 0,05 є статично 

достовірними. 

 Тепер ми можемо обчислити теоретичні частоти для кожної комірки у 

старшокласників контрольних та експериментальних груп наприкінці 

формувального етапу експерименту:  

У нашому випадку частка для контрольних груп старшокласників 

становить: 

203

412
= 0,49 

 

Для експериментальних груп старших підлітків відповідно:  

 

209

412
= 0,51 

 

ƒАтеор= 71 ∙ 0,49 = 34,79 

ƒБтеор= 71 ∙ 0,51 = 36,21 
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ƒВтеор= 113 ∙ 0,49 = 55,37 

ƒГтеор= 113 ∙ 0,51 = 57,63 

ƒДтеор= 138 ∙ 0,49 = 67,62 

ƒЕтеор= 138 ∙ 0,51 = 70,38 

ƒЖтеор= 90 ∙ 0,49 = 44,1 

ƒЗтеор= 90∙ 0,51 = 45,9 

 

Порівнюємо з даними теоретичними частотами всі емпіричні частоти. 

У таблиці 5.15 наводяться необхідні обчислення. 

Таблиця 5.15 

Розрахунок критерію χ
2

емп з метою порівняння емпіричного розподілу  

рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у старшокласників в 

контрольних та експериментальних групах наприкінці формувального 

етапу експерименту 

 

Комірки 

таблиці 

частот 

Емпірична 

частота fej 

Теоретична 

частота fт 

(fej – fт) (fej – fт)
2
 (fej – fт)

2
 / fт 

А 71 34,79 36,21 1 311,1641 37,6880 

Б 71 36,21 34,79 1 210,3441 33,4257 

В 113 55,37 57,63 3 321,2169 59,9822 

Г 113 57,63 55,37 3 065,8369 53,1986 

Д 138 67,62 70,38 4 953,3444 73,2527 

Е 138 70,38 67,62 4 572,4644 64,9682 

Ж 90 44,1 45,9 2 106,81 47,7735 

З 90 45,9 44,1 1 944,81 42,3706 

Всього: 412  0  412,6595 

 

Слід зазначити, що число ступенів свободи залишається незмінним – 3. 

Тому відповідно до таблиці критичних значень χ
2
крит = 7,815 (р <0,05) і χ

2
крит = 

11,345 (р <0,01). 

Оскільки χ
2
емп > χ

2
крит (412,6595 > 7,815 (р < 0,05) і 412,6595 > 11,345 
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(р < 0,01), то гіпотеза Н0 відхиляється, а гіпотеза Н1 приймається. Отже, 

розподіли рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей у старшокласників в 

контрольних та експериментальних групах наприкінці формувального етапу 

експерименту відрізняються між собою. Розбіжності між розподілами як для 

рівня значущості 0,01, так і для рівня значущості 0,05 є статично 

достовірними. 

Отримані нами результати переконливо доводять, що розроблені нами 

педагогічні умови виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної 

та старшої школи (гуманізація виховного середовища, підготовка педагогів 

до виховання смисложиттєвих цінностей, впровадження особистісно 

орієнтованої технології, доцільне використання змісту, інтерактивних форм і 

методів) за показниками когнітивного, емоційно-ціннісного, довільної 

спонуки та діяльнісно-пведінкового критерію можуть використовуватися у 

масовій практиці загальноосвітньої школи. 

 

Висновки до розділу 5 

 

Формувальний етап експерименту ставив за мету розроблення 

структурно-функціональної моделі виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи з концептуальним, змістовим, 

діагностувальним, технологічним, результативним блоками та педагогічних 

умов, до яких відносяться: гуманізація виховного середовища; впровадження 

особистісно орієнтованої технології виховання смисложиттєвих цінностей у 

школярів основної і старшої школи; доцільне використання активних та 

інтерактивних методів і форм виховної роботи; підготовка педагогів до 

виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи.  

Гуманізація виховного середовища є динамічною системою 

педагогічних чинників (центрація на морально-духовних устремліннях 

дитини, узгодження її смисложиттєвої сфери, включеність у суспільно 

значущу позакласну діяльність), що позитивно впливають на процес 
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цілісного виховання. Важливим аспектом гуманізації виховного середовища 

була відмова від моралізаторства, формалізму і схематизму та суб’єкт-

суб’єктна взаємодія  педагогів і дітей. 

Виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої 

школи здійснювалося у позакласній діяльності, що дозволило формувати 

знання про смисл життя, смисложиттєві цінності, емоційно-почуттєву, 

вольову, мотиваційну сфери, а також відповідні компетентності і поведінку. 

У процесі роботи свою ефективність довели особистісно орієнтована 

технологія виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 

старшої школи, що включала тренінгову і проектну діяльність, а також 

консультативну роботу, виховні години, брейн-ринги, етичні і сократівські 

бесіди, зустрічі, читацькі конференції, гурткову роботу тощо. 

Доцільне використання активних та інтерактивних методів, зокрема, 

вербальних, інтерактивних, рефлексивних, ігрових, наочних, практичних, 

арт-терапевтичних та форм (індивідуальних, мікрогрупових, групових, 

масових) забезпечило позитивні зміни у рівнях вихованості смисложиттєвих 

цінностей у школярів основної і старшої школи. 

Підготовча робота з педагогами проводилася на методичних 

обʼєднаннях, координаційних та педагогічних радах, семінарах, практичних 

заняттях, у тренінгу «Інновації та педагогічна практика виховання 

смисложиттєвих цінностей у школярів», дистанційному спецкурсі «Теорія і 

практика виховання смисложиттєвих цінностей зростаючої особистості», 

круглих столах, work-shop, «Методичному мості», майстер-класах, 

пошуковій діяльності. Робота з батьками була важливим аспектом роботи 

педагогів і включала 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, батьківських форумах, ділових іграх, техніці 

афірмацій. 

Отже, за результатами дослідно-експериментальної роботи засвідчено 
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ефективність структурно-функціональної моделі та педагогічних умов 

виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи. 

Перевірка статистичної значущості одержаних результатів за 

допомогою критерію Пірсона (χ2) підтвердила позитивні висновки щодо 

ефективності розробленої структурно-функціональної моделі та педагогічних 

умов виховання смисложиттєвих цінностей школярів основної і старшої 

школи. 

Основні наукові результати розділу опубліковано у працях автора 

(Журба, К, 2008f, Журба, К, 2009b; Журба, К, 2013a; Журба, К, 2013b;  

Журба, К, 2013c; Журба, К., 2014a; Журба, К., 2014b; Журба, К., 2014c; 

Журба, К., 2015d; Журба, К.,2015f; Журба, К.,2016d; Журба, К.,2017a; Журба, 

К.,2017i, Журба, К. 2018a, Журба, К. 2018b; Журба, К. 2018c). 
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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 спілкуванні»; «смисложиттєва цінність як предмет 

виховання» у школярів основної і старшої школи є результатом взаємодії 

усіх суб’єктів виховного процесу, діяльності, спрямованої на формування 
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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 
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(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. 

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 
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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. 
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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. 

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 
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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%.  

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 
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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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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Вживання понять «смисл» і «сенс» 

 

 Смисл Сенс 

Значення 1.Уявлення про щось, 

поняття, розуміння ролі і 

значущості чого-небудь. 

2.Внутрішній зміст, суть 

чого-небудь. 

3. Мета, завдання, 

призначення чого-небудь. 

1. Суть, зміст, роль, 

виняткове значення, сила. 

2. Рація, розумна підстава, 

корисність, доцільність 

чого-небудь. 

3. Мета, основне 

призначення. 

4. Почуття, замисел. 

Синоніми Сутність, зміст, 

розуміння 

Рація, сенс, резон 

Запозичення З праславянського кн. 

«съмыслъ» - «думка, 

намір, погляд» 

З польської мови  sens від 

лат. sensus – «почуття, 

свідомість, розум, зміст, 

думка», пов'язаний з sentio – 

«відчуваю, розумію» 

Однокореневі 

слова 

Смисловий, осмислити, 

переосмислити, 

обезсмислювати 

Сенсуальний, сенсорний, 

сенсація, сенситивний 

Поняття не 

вживається 

Там, де йдеться про 

розумні підстави 

Там, де йдеться про 

уявлення, розуміння чого-

небудь, смислове 

навантаження 
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Додаток Б 

Анкета «Про смисл життя» (за Г.А. Вайзером) 

Просимо Вас відповісти на ряд запитань. Ваші відповіді потрібні для 

вивчення ролі смислу життя для людини, а також для виявлення умов, що 

допомагають віднайти смисл життя. (Відповіді можуть бути короткими чи 

більш розгорнутими). 

1. Що собою представляє, на Вашу думку, смисл життя? 

2. Яке значення має наявність смислу життя для кожної людини? 

3. Чи завжди наявність життя позитивно позначається на долі? 

4. Чого, на Вашу думку, в житті людини більше: смислу чи безглуздя? 

5. Чи змінюється смисл життя з віком? 

6. Чи відбулися у Вас зміни у розумінні смислу життя за останні роки? 

7. Що, по-Вашому, більшою мірою впливає на становлення смислу життя 

пронумеруйте в порядку значущості): 

а) приклад батьків; 

б)спілкування з однолітками; 

в) спілкування з педагогами; 

г) власний життєвий досвід; 

д) вплив засобів масової інформації; 

е) читання літератури (будь ласка назвіть художні твори, які допомогли 

Вам краще зрозуміти смисл життя); 

8. Які навчальні дисципліни допомогли (чи допомагають) Вам у пошуку 

смислу життя? 

9. Чи можете Ви сформулювати смисл власного життя? 

ДЯКУЄМО ЗА ВІДПОВІДІ! 

Вкажіть будь ласка, свою стать____, вік____, освіту_____ 

Анкета підписується за бажанням 
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Додаток В 

Анкета для вчителів з справедливості І. Д. Беха 

 

1.  Яким мене бачать мої вихованці 

2.  Чи відчувають вони мою любов? 

3. Чи є у них підстави вважати мене справедливою людиною, доброю, 

чуйною? 

4.  Чи подобається їм як я з ними спілкуюсь? 

5.  Чи хотів би я, щоб вони так розмовляли зі мною, як я з ними? 

6.  Чи хотів би я, щоб мене зараз виховували так, як я їх? 

7.  Яких тем я уникаю у розмові з ними? 

8.  Чи відчувають вони себе незрозумілими? 

9.  Від чого вони потерпають? 

10. Чи знаю я про ті переживання чи навіть не здогадуюсь? 

(Бех, І., 2008b, с.60). 
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Додаток Д 

Тестовий матеріал до модифікованої методики Д. Леонтьєва з СЖО  

Інструкція: «Вам пропонуються пари протилежних тверджень. Ваше 

завдання - вибрати одне з двох тверджень, яке, на Вашу думку, більше 

відповідає дійсності, і відзначити одну з цифр 1, 2, 3, в залежності від того 

наскільки Ви впевнені у виборі (або 0, якщо обидва твердження на Ваш 

погляд однаково вірні) ». 

  3 2 1 0 1 2 3  

1 Я зазвичай 

нудьгую 

       Я завжди 

сповнений 

енергії 

2 Життя видається 

мені 

хвилюючим і 

захоплюючим 

       Життя 

розмірене і 

рутинне 

3 Я не маю поки 

певних 

життєвих цілей і 

намірів 

       Я маю дуже 

чіткі життєві 

цілі і наміри 

4 Моє життя 

видається 

позбавленим 

сенсу і 

безцільним 

       Моє життя 

осмислене і 

цілеспрямова

не 

5 Кожен день  

видається новим 

несхожим на 

інші 

       Кожен день 

такий як і 

попередні 

6 Після школи на 

мене чекає 

цікаве і 

змістовне життя 

       По 

завершенню 

школи я буду 

розважатись 

7 Моє життя 

складається 

саме так як я 

хочу 

       Моє життя 

складається 

зовсім не так 

як я хочу 

8 Я поки не маю 

успіхів у 

здійсненні своїх 

життєвих планів    

       Я на шляху до 

реалізації 

своїх 

життєвих 
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планів і навіть 

вже дещо 

вдалось 

реалізувати 

9 Моє життя пусте 

і нецікаве 

       Моє життя 

наповнене 

цікавими 

справами 

10 Якби мені 

довелось 

підводити 

підсумок мого 

життя сьогодні, 

то я би сказав, 

що воно цілком 

осмислене 

       Якби мені 

довелось 

сьогодні 

підводити 

підсумок мого 

життя, то я би 

сказав, що 

воно 

позбавлене 

сенсу 

11 Якби я міг 

обирати, то 

побудував би 

власне життя 

інакше 

       Якби я міг 

обирати, то 

прожив би 

власне життя 

так само як 

зараз 

12 Коли я 

споглядаю 

оточуючий світ, 

то він навіває на 

мене неспокій і 

тривогу 

       Коли я 

споглядаю 

оточуючий 

світ, то він не 

викликає у 

мене 

неспокою і 

тривоги 

13 Я людина дуже 

обов’язкова 

       Я як людина 

зовсім 

необов’язкова 

14 Я вважаю, що 

людина має 

можливість 

здійснити свій 

життєвий вибір 

за своїм 

бажанням 

       Я вважаю, що 

людина 

позбавлена 

можливості 

обирати через 

вплив своїх 

природних 

здібностей і 

обставин 
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15 Я  можу назвати 

себе 

цілеспрямова 

ною людиною 

       Я не можу 

назвати себе 

цілеспрямова

ною людиною 

16 Я ще не 

знайшов 

призначення і 

ясної мети у 

житті 

       Я знайшов 

своє 

призначення і 

мету у житті 

17 Мої життєві 

погляди ще не 

визначились 

       Мої життєві 

погляди чітко 

окреслені 

18 Я вважаю, що 

мені вдалось 

знайти 

призначення і 

цікаві цілі у 

житті 

       Я мабуть не 

здатен знайти 

призначення і 

цілі життя, які 

б мене 

зацікавили 

19 Моє життя в 

моїх руках, і я 

сам кермую ним 

       Моє життя не 

підвладне 

мені і воно 

залежить від 

зовнішніх  

подій 

20 Мої повсякденні 

справи 

приносять мені 

задоволення  

       Мої 

повсякденні 

справи 

приносять 

мені одні 

неприємності 

і переживання 

 

Обробка результатів: 

Обробка результатів зводиться до підсумовування чисельних значень 

для всіх 20 шкал і переведення сумарного балу у стандартні значення 

(процентилю). 

Для підрахунку балів необхідно перевести відмічені випробуваним 

позиції за симетричною шкалою 3210123 в оцінки за зростаючою чи 

спадаючою асиметричною шкалою. Зростаюча послідовність градацій (від 1 

до 7) чергується у випадковому порядку зі спадаючою (від 7 до 1), причому 

максимальний бал (7) завжди відповідає полюсу наявності мети в житті, а 

мінімальний бал (1) - полюсу її відсутності. 

При підрахунку балів з ключем слід дотримуватись наступного 

правила: 
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- У зростаючу шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводяться пункти 1, 3, 4, 8, 9, 11, 

12, 16, 17. 

- В спадаючу шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводяться пункти 2, 5, 6, 7, 10, 13, 

14, 15, 18, 19, 20. 

Після чого підсумовуються бали асиметричних шкал, що відповідають 

позиціям, респондентів. 

Субшкала 1 (мета в житті) - 3, 4, 10, 16, 17, 18. 

Субшкала 2 (процес життя) - 1, 2, 4, 5, 7, 9. 

Субшкала З (результат життя) - 8, 9, 10, 12, 20. 

Субшкала 4 (локус контролю - Я) - 1, 15, 16, 19. 

Субшкала 5 (локус контролю - життя) - 7, 10, 11, 14, 18, 19. 

Загальний показник - осмисленість життя (ОЖ) - всі 20 пунктів. 

 

Інтерпретація 

Субшкала 1. Цілі у житті. 

Шкала характеризує наявність або відсутність у житті респондента 

цілей на майбутнє, що надають життю осмисленість, спрямованість і 

тимчасову перспективу. 

Низькі бали за цією шкалою навіть при загальному високому рівні 

свідомості життя (ОЖ) будуть властиві людині, яка живе сьогоднішнім або 

вчорашнім днем. 

Високі бали за цією шкалою можуть характеризувати не тільки 

цілеспрямованість людини, а й прожектерство, плани якої не мають реальної 

опори в сьогоденні і не підкріплюються особистою відповідальністю за їх 

реалізацію. 

Ці два випадки нескладно розрізнити, враховуючи показники за 

іншими шкалами СЖО. 

Субшкала 2. Процес життя, або інтерес та емоційна насиченість 

життя. 

Зміст цієї шкали збігається з відомою теорією про те, що єдиний смисл 

життя полягає в тому, щоб жити. Ця шкала - показник того чи сприймає 

респондент процес свого життя як цікавий, емоційно насичений і наповнений 

змістом. 

Високі бали за цією шкалою і низькі за рештою будуть характеризувати 
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гедоніста, що живе сьогоднішнім днем. 

Низькі бали але цією шкалою - ознака невдоволеності своїм життям у 

сьогоденні; при цьому, особистість може отримати смисл у спогадах про 

минуле або націленістю у майбутнє. 

Субшкала 3. Результативність життя, або задоволеність 

самореалізацією. 

Шкала відображає оцінку пройденого відрізку життя, відчуття того, 

наскільки продуктивною і осмисленою була прожита  частина. 

Високі бали за цією шкалою і низькі за рештою будуть характеризувати 

людину, яка доживає своє життя, у якої все в минулому, але це минуле здатне 

надати смисл усьому життю. 

Низькі бали - невдоволеність прожитою частиною життя. 

Шкала 4. Локус контролю - Я (Я - господар життя). 

Високі бали відповідають уявленню про себе як про сильну 

особистість, що володіє свободою вибору, здатна побудувати своє життя у 

відповідності зі своїми цілями і завданнями, а також уявленнями про його 

смисл. 

Низькі бали - невіра в свої сили, нездатність контролювати події 

власного життя. 

Субшкала 5. Локус контролю – життя, або керованість життя. 

При високих балах – переконання у тому, що людині дано 

контролювати своє життя, вільно приймати рішення і втілювати їх у життя. 

Низькі бали - фаталізм, переконаність у тому, що життя людини непідвладне 

свідомому контролю, що свобода вибору ілюзорна і безглуздо що-небудь 

загадувати на майбутнє. 
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Додаток Е 

Бланк Тесту життєстійкості (Д. Леонтьєв) 

Привіт, друже! Дай відповідь на наступні запитання, відмічаючи ті 

відповіді, які найкраще відображають твою думку. 

№ Запитання 

н
і 

ск
о
р
іш

е 

н
і,

 н
іж
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р
іш

е 

та
к
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н

іж
 н

і 
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к
 

1 Я часто не впевнений у  власних рішеннях.     

 
2 Інколи мені здається, що нікому до мене не має 

діла. 
    

3 Часто, навіть добре виспавшись, я ледве заставляю 

себе піднятися. 
    

4 Я постійно чимось занятий і це мені подобається.     
5 Для мене краще просто «плисти за течією».     
6 Я змінюю свої плани в залежності від обставин.     
7 Мене дратують події, через які я змушений 

змінювати порядок дня. 
    

8 Непередбачувані труднощі часом мене сильно 

втомлюють 
    

9 Я завжди контролюю ситуацію настільки, наскільки 

це необхідно. 
    

10 Часом я так втомлююся, що вже ніщо не може 

зацікавити мене. 
    

11 Часом все, що я роблю, видається мені зайвим.     
12 Я стараюся бути в курсі всього, що відбувається 

довкола мене. 
    

13 Краще синиця в руках, аніж журавель у небі.     
14 Увечорі я часто почуваюся абсолютно розбитим.     
15 Я волію ставити перед собою важкодоступні цілі і 

добиватися їх. 
    

16 Інколи мене лякають думки про майбутнє.     
17 Я завжди впевнений, що зможу втілити в життя те, 

що задумав. 
    

18 Мені здається, що я не живу повним життям, а лише 

граю роль. 
    

19 Мені здається, якби я пережив менше розчарувань і 

неприємностей, то мені було б легше жити на світі.  
    

20 Проблеми, що виникають часто здаються мені 

невирішуваними 
    

21 Переживши поразку я буду намагатися взяти 

реванш. 
    

22 Я люблю знайомитися с новими людьми.     
23 Коли хтось скаржиться, що життя нудне, це означає,     
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що він просто не вміє розгледіти цікаве. 

24 Мені завжди є чим занятися.     
25 Я завжди можу вплинути на результат, того що 

відбувається довкола. 
    

26 Я часто шкодую про те, що вже зроблено.     
27 Якщо проблема потребує більших зусиль, я 

намагаюсь її  відтермінувати.  
    

28 Мені важко зближуватися з іншими людьми      
29 Зазвичай оточуючі слухають мене уважно.     
30 Якби я міг, я багато би що змінив у минулому.     
31 Я досить часто відкладаю на завтра те, що важко 

здійснити, чи те, у чому я не впевнений. 
    

32 Мені здається, що життя проходить повз мене.     
33 Мої мрії рідко здійснюються.     
34 Несподіванки дарують мені інтерес до життя.     
35 Часом мені видається, що усі мої зусилля марні.     
36 Часом я мрію про спокійне розміренне життя.     
37 Мені не вистачає наполегливості закінчити 

розпочате. 
    

38 Буває, шо життя видається нудним і марним.     
39 У мене не має можливості впливати на раптові 

зміни 
    

40 Оточуючі мене недооцінюють.     
41 Як правило, я працюю із задоволенням.     
42 Інколи я відчуваю себе зайвими навіть у колі друзів.     
43 Буває, що через проблеми у мене опускаються руки.     
44 Друзі поважають мене за наполегливість і 

нездоланність. 
    

45 Я охоче втілюю нові ідеї.     

Обробка результатів  

 Прямі пункти (шкала 

0123), червоні запитання 

Обернені пункти 

(шкала 3210) 

Залученість 4, 12, 22, 23, 24, 29, 41 2, 3, 10, 11, 14, 28, 32, 37, 38, 40, 42 

Контроль 9, 15, 17, 21, 25, 44  1, 5, 6, 8, 16, 20, 27, 31, 35, 39, 43 

Прийняття ризику 34, 45 7, 13, 18, 19, 26, 30, 33, 36 

При обрахунку результатів, прямі пункти відповідей оцінюються від 0 до 3 («ні» — 

0 балів, «скоріше ні, ніж так»— 1 бал, «скоріше так, ніж ні» — 2 бали, «так» — 3 бали), 

відповіді на зворотні пункти  оцінюються наступним чином: «ні» — 3 бали, «скоріше ні, 

ніж так»— 2 бал, «скоріше так, ніж ні» — 1 бали, «так» — 0 бали. Після чого додається 

загальний бал життєстійкості і показники до трьох субшкал (залученості, контролю, 

прийняття ризику).   
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Додаток Ж 

Анкета «Життєві плани» 

1. Чи вважаєте Ви себе відповідальним за власне майбутнє? 

а) так, оскільки я є господарем свого життя; 

б) має майбутнє лише частково залежить від мене, дивлячись як 

складуться обставини; 

в) відповідальність за моє майбутнє несуть батьки, вони мають 

забезпечити мені гідне життя; 

г) моє майбутнє абсолютно від мене не залежить як складеться 

моя доля, так і буде. 

2. Які перспективи Ви визначаєте для себе ? 

а) в основному я визначаю для себе близькі перспективи на 

найближчий час, на тиждень, на місяць; 

б) найоптимальнішими бачаться мені середні перспективи, які я 

визначаю для себе на найближчий рік; 

в) для мене важливим є далекі перспективи, які дозволяють мені 

краще зрозуміти смисл життя, мету життя, обрати цінності, якими 

можна було б підпорядкувати близькі і середні перспективи; 

г) моє життя таке, що навряд чи можна визначити якісь 

перспективи, все залежить від випадку. 

3. Чи плануєте Ви своє майбутнє? 

а) я маю чіткі плани на майбутнє; 

б) мої плани на майбутнє час від часу змінюються; 

в) мої плани на майбутнє залежать від рідних, друзів та ін.; 

г) я не планую майбутнє, бо в цьому не має потреби. 

4. Що є визначальним у Вашому житті? 

а) у своєму житті я орієнтуюсь на смисложиттєві цінності 

(свобода, любов, гідність, справедливість); 

б) мені б хотілось більше гострих вражень та екстриму; 

в) я хотів (ла) би самоствердитись та досягнути певного статусу у 

суспільстві; 

г) мене приваблюють подорожі і розваги. 

5. Яким чином Ви би хотіли досягти життєвої мети? 

а) для досягнення мети всі засоби гарні; 

б) якщо мета благородна, то засоби мають бути моральними; 

в) завжди знайдеться той, хто стане у нагоді і допоможе тобі; 

г) хто вміє чекати, той отримає все, що захоче. 
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Додаток З 

Анкета  

«Любов як смисл життя» 

1. Смисл життя – це… 

2. Що впливає на формування смислу життя найбільшою мірою? 

- спілкування; 

- Інтеренет; 

- життєвий досвід; 

- мистецтво (кіно, театр, книги); 

- творча діяльність; 

- приклад дорослих; 

- друзі; 

- щось інше. 

3. Як ви розумієте поняття « любов»? 

4. Чому людина прагне любові? 

5. Яка любов може бути смислом життя? 

6. Чи веде відсутність любові до втрати смислу життя? 
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Додаток К 1 

ВИХОВНА ГОДИНА НА ТЕМУ: 

ТЕМА 3 «ЯКИЙ Я? ЯКИМ Я ХОЧУ БУТИ?» (1 год.) 

МЕТА: формувати уявлення про власне «Я», розвивати розуміння 

власної індивідуальності і неповторності, специфіки підліткового періоду, 

виховувати адекватне ставлення до себе через самооцінку. 

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ: індивідуальність, унікальність, підлітковий 

вік, «Я-реальне», «Я-ідеальне». 

ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ: пояснення, ігри, творчі вправи, 

малювання , тести, аутотренінг. 

ОБЛАДНАННЯ: набір геометричних фігур з кольорового паперу, 

кольоровий папір, клей, олівці чи фломастери, білий папір ,дзеркало. 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: унікальність, індивідуальність, 

неповторність кожної людини. Особливості підліткового віку. «Я-реальне» і 

«Я-ідеальне». Самоствердження та роль самооцінки у розвитку людської 

індивідуальності. 

ХІД ЗАНЯТТЯ: Вчитель називає тему і мету заняття. 

МОТИВАЦІЯ до заняття здійснюється у вигляді музичної гри 

«Здрастуйте ті, хто...» (слова і музика М.Шуть) , яка допоможе 

усвідомити учням власну унікальність і в той же час спорідненість з іншими 

людьми. 

ІНСТРУКЦІЯ ДО ГРИ 

Коли співається «Здрастуйте ті, хто народився взимку!», ті діти які 

народились взимку підіймаються зі своїх місць і говорять: «Здрастуйте!», 

махають рукою і сідають на свої місця. Так само на кожне  вітання 

піднімаються ті, кого воно стосується. Спробуймо заспівати разом. Будьте 

уважні. 

–Здрастуйте ті, хто народився взимку ! 

– Здрастуйте!  

–Здрастуйте ті, хто народився навесні ! 

– Здрастуйте!  

–Здрастуйте ті, хто народився в літню спеку ! 
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– Здрастуйте!  

–Здрастуйте ті, хто народився осінньою дниною ! 

– Здрастуйте!  

–Здрастуйте ті, хто обожнює звірів ! 

– Здрастуйте!  

–Здрастуйте ті, хто мріє пройти п’ять морів ! 

– Здрастуйте!  

–Здрастуйте ті, хто добрий до інших ! 

– Здрастуйте!  

–Здрастуйте ті, хто найшвидший ! 

– Здрастуйте!  

–Здрастуйте ті, кому було 10 років ! 

– Здрастуйте!  

–Здрастуйте ті, кому в середу 100 років ! 

– Здрастуйте!  

–Здрастуйте ті, хто хоч раз, але зустрічали світанок ! 

– Здрастуйте!  

–Здрастуйте ті, хто не любить цукерок ! 

– Здрастуйте!  

–Здрастуйте! Здрастуйте!Здрастуйте! Здрастуйте! 

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. Наша весела гра показала, які ми всі різні : хтось 

народився взимку, хтось влітку. У кожного з нас різні уподобання і в той же 

час є і  те, що нас об’єднує. Часто ми запитуємо себе: «Який я?», «Яким мене 

бачать інші?» І відповідь на це питання залежить від адекватної самооцінки, 

нашого ставлення до себе, до інших людей, до життя в цілому. Замисліться 

над тим, якою неповторною та яскравою є ваша особистість, ваша вдача, 

ваше життя. Як не існує двох однакових сніжинок, так немає двох однакових 

людей, двох однакових доль. Та людина живе не лише заради того, щоб 

усвідомлювати й пишатися власною самобутністю та індивідуальністю, а й 

для того щоб пізнавати і творити. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

ПРАВИЛА ЖИТТЯ 

Так вже повелось на білому світі, що одному легше, іншому важче, 

один здоровий і сильний, інший хворий, одному більше дано, іншому менше, 

– то нехай у крайньому разі не буде того, аби один радів, що зумів принести 

горе іншому, один плакав, а інший над цим сміявся. 
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Не знаю, що більше об’єднує людей – схожість чи відмінності? Одного 

я люблю за те, що ми схожі, а іншого за те, що не схожі. Раз веселий дружить 

з веселим, раз – зі спокійним і сумним. А інколи один з друзів якось опікає 

іншого. 

Я помітив, що тільки дурні люди хочуть, щоби всі були однаковими. 

Хто розумний, той радіє, що  на світі є день і ніч, літо і зима, молоді і старі, і 

різного кольору квіти і очі, і що є дівчатка і хлопчики. А хто не любить 

думати, того різномаїтість, що заставляє працювати  думку, дратує. 

(Я. Корчак) 

ЗАПИТАННЯ ДО ТЕКСТУ 

–Добре чи погано ,що всі люди різні? 

–Чим обумовлене таке різномаїття життя? 

ВПРАВА 1 

Учням роздаються однакові набори різнокольорових геометричних 

фігур (трикутники, квадрати, кружечки, прямокутники).Завдання – зробити 

аплікацію будь-якого візерунка на аркуші паперу. Працювати треба в 

швидкому темпі. По закінченні роботи розкладаються на столі, 

розглядаються, звертається увага на їх оригінальність і неповторність. По 

завершенні вправи учням ставиться запитання:  

– Чому роботи так відрізняються одна від одної, чому вони такі 

різноманітні? 

ВПРАВА 2 

Дітям пропонується назвати твори улюблених письменників, 

музикантів та пояснити у чому полягає їхня унікальність і несхожість на 

інших. 

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. Вам часто доводиться чути від дорослих: «Я – 

остання буква в алфавіті». Так дорослі зазвичай кажуть, коли їм здається, що 

ви занадто переймаєтеся власною персоною. Хоча інтерес до себе, 

дослідження власного «Я» – одна з найважливіших характеристик вашого 

підліткового віку. Тому хоча «Я» як буква і справді є останньою, а як слово – 
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перше і найцікавіше. У вашому віці активно формується «Я-концепція» – 

система стійких уявлень про самого себе, що складається з двох компонентів: 

– У чому полягає моя унікальність і неповторність, які відмінності між 

мною і оточуючими? 

– У чому я схожий з іншими людьми , що мене об’єднує з ними? 

Відповідаючи на ці два важливі запитання, ви не тільки краще і глибше 

пізнаєте себе, а й виробляєте так звану «внутрішню позицію» – усвідомлення 

себе, власного досвіду і місця у житті тепер і в майбутньому. Цікаво і те ,що 

уявлення про себе носять двоїстий характер. Кожен з вас знає насправді, 

яким він є, може дати собі об’єктивну  оцінку. У цьому випадку ми говоримо 

про «Я–реальне». Однак кожен з вас має ідеал чи зразок , на який  

орієнтуєтесь і хоче досягти в майбутньому, тобто «Я–ідеальне». 

Вчитель пропонує дітям намалювати «Я-реальне» і «Я–ідеальне» і 

розказати про них. 

Продовжуючи заняття, вчитель наголошує на тому, що «Я–реальне» і 

«Я–ідеальне» не завжди співпадають , тим більше, що більшість розумних 

людей справедливо не зовсім задоволені собою і бажають бути кращими, 

аніж вони є. І це цілком нормальний стан, без якого неможливий 

саморозвиток. Така спрямованість до вищих цілей стимулює до постійного 

розвитку. У тих випадках. коли «Я–реальне» і «Я–ідеальне» суперечать одне 

одному, особистість відчуває себе невпевнено і може навіть зневажати чи 

ненавидіти себе. З’являється бажання  подолати протиріччя. 

– Як ви думаєте, яким чином можна подолати ці протиріччя? 

(Діти аналізують можливі шляхи подолання кризового стану, серед 

яких найважливішими є : 

– самоудосконалення; 

–зміна «Я–ідеального», зниження рівня  цілей , які особистість ставить 

перед собою; 

–зміна «Я–реального» тобто у явлення про себе, ідеалізація себе; 

–буває таке, підліток вважає, що не відповідає «Я–ідеальному», але й 
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працювати над собою не хоче, постійно самовиправдовує себе «От якби я 

народився в іншій країні, сім’ї, то все було би по іншому, краще», «Якби 

були гроші, мені би все вдавалось» тощо). (Діти висловлюють поради, 

побажання кожному з зазначених типів). 

Бажання розібратись у собі виявити якості, які відрізняють від інших 

людей стимулює бажання самоствердитись – бути значущим у класі, 

користуватися повагою, виявляти ці якості, які є найбільш  значущими. Якщо 

потреба у самоствердженні є, а такі можливості – відсутні підлітки 

переживають стурбованість, кризу, бо не знають  як це зробити, не володіють 

ніякими засобами самореалізації. І в цьому не має ніякої вини підлітків, це 

загальна тенденція властива цьому віку. 

Порівнюючи себе з оточуючими, що підліткам властиво ,  і вже на цій 

основі оцінювати себе. Хтось вважає себе кращим за інших, а хтось навпаки 

переконаний ,що він ніщо. І від завищеної чи заниженої самооцінки не 

свідчить, що хтось із них поганий. Часто висока чи низька самооцінка 

залежить від об’єкта з яким себе співвідносить особистість. А цей об’єкт 

може бути досяжним або ні, і це впливає на якість самооцінки. Деколи 

дорослі натякають на неадекватну самооцінку молоді. 

– Якою ж має бути адекватна самооцінка? Це така оцінка власних сил і 

можливостей у тій чи іншій сфері життя, яка відповідає реальному стану 

речей. Тобто висока чи низька самооцінка залежить від реальних 

можливостей самої людини, знання нею себе, якостей, здібностей тощо. 

–Якщо ми вияснили, якою є об’єктивна самооцінка, то нам важливо 

визначити ,якою є неадекватна самооцінка? (Учні відповідають, що це 

самооцінка, яка не відповідає реальним можливостям індивіда ). 

Формуючи власну самооцінку варто пам’ятати, що : 

– Людина відноситься до інших не краще , ніж до себе; 

– Якщо оцінюєш себе високо, то це не означає, що інших можна 

оцінювати низько; 

– Потрібно оцінювати себе не якомога вище, а  критично ,адекватно; 
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– Співвідносити власні можливості з рівнем домагань. 

Пам’ятайте: уявлення людини про себе зумовлює її успіх і досягнення 

у житті. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

САМООЦІНКА ОСОБИСТОСТІ (за А.В. Петровським) 

Мета: допомогти з’ясувати власну самооцінку. 

Необхідний матеріал. Слова, що характеризують окремі якості 

особистості: акуратність, безпечність, вдумливість,  витривалість, 

вишуканість, гордість, грубість, життєрадісність, емпатійність, ентузіазм, 

заздрісність, закомплексованість, злопам’ятство, капризність, легковір’я, 

повільність, мрійливість, вразливість, впертість, миловидність, мстивість, 

ніжність, невимушеність, нервозність, нерішучість, нестриманість, 

образливість, обережність, педантичність, презирливість, поетичність, 

поміркованість, поспішність, поступливість, принциповість, рішучість, 

розкутість, рухливість, самопожертва, сором’язливість, стриманість, 

терпимість, чуйність, чутливість,холодність,  цілеспрямованість, щирість. 

Хід виконання завдання. 

Складіть із запропонованих слів два ряди (від 10 до 20 слів у кожному). 

У перший ряд впишіть ті слова, які на вашу думку, характеризують позитивні 

якості вашого суб’єктивного ідеалу (позитивні риси) – «позитивна множина», 

другий ряд –«негативна». Ці множини є еталонами. 

Виберіть з «позитивної» і «негативної» множини ті риси, якими Ви 

володієте. 

Обробка отриманих результатів. 

Для кожної множини підраховується кількість обраних рис, ділиться на 

загальну кількість слів у множині, що відповідає еталонному ряду (ідеал чи 

антиідеал). 

Якщо коефіцієнт у «позитивній» множині близький до 1, то це 

говорить про некритичне ставлення до себе і переоцінку себе. Коефіцієнт у 

«негативній» множині близький до 1 – про недооцінку особистості і 
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підвищений рівень критичності. 

Коефіцієнт з «позитивної» множини близький до 0, вказує про 

занижену самооцінку, з «негативної» множини близький до 0 – на завищену. 

Якщо коефіцієнт наближається до 0,5 – констатується нормальна адекватна 

самооцінка: респондент не переоцінює себе і в той час є досить критичним. 

ЯК ВИ РОЗУМІЄТЕ ВИСЛОВИ? 

«Чим більше людина любить себе, тим більше вона залежить від чужої 

думки» (Марк Аврелій ) 

«Ми помиляємося тільки двічі: коли  оцінюємо себе і коли   оцінюємо  

інших» (Л.Балцан ) 

«Якщо ви самі цінуєте себе невисоко, світ не запропонує вам ні копійки  

більше» (Соня Хені) 

«Невдахи вірять у везіння, а везучі люди вірять в себе» (А.Даніель-

Брюне) 

ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ 

Заключна частина заняття проводиться у вигляді тестування. Потім 

вчитель здійснює експрес-аналіз заняття.  

ЧИ ВПЕВНЕНИЙ ТИ В СОБІ? 

(Тест) 

«Необхідно вірити в себе», – кажуть вам батьки, вчителі, старші брати і 

сестри. А насправді  це легше сказати ,аніж втілити в життя. Якщо і навіть 

хтось з твоїх друзів і демонструє таку впевненість , то більшість весь час 

сумнівається у собі, своїх якостях, можливостях, силах. А  ти? Наскільки 

впевнений у собі? 

1. Чи вмієш ти визначати життєві пріоритети і переконувати у їх 

значимості друзів? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

2. Чи піднімеш ти руку, якщо знаєш відповідь на запитання вчителя? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди  

3. Чи можеш ти перервати дискусію, з тим аби висловити власну думку 

з приводу теми суперечки ? 

 Ніколи 



 496 

 Деколи 

 Завжди 

4. Чи можеш ти в кінотеатрі попросити порушників говорити тихіше і 

не заважати людям дивитись фільм? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

5. Якщо тобі подобається музика, ти будеш  танцювати на шкільному 

вечорі незалежно від того, скільки танцює людей? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

6. Якщо ти переконаний(на) у своїй правоті, чи зможеш відстоювати 

свою думку перед усіма? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

7. На свій день народження ти влаштовуєш грандіозне свято і 

запрошуєш всіх друзів? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

8. Ти завжди чиниш, як всі? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

9. Якщо драматичний гурток організовуватиме виставу ти спробуєш 

обов’язково отримати в ній роль? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

10. Ти одягаєш речі не тому що вони модні, а тому що вони тобі 

подобаються? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

11. Чи приходилось  тобі брати участь в екстремальних видах спорту? 

 Ніколи 

 Деколи  

 Завжди 

12. Чи хотів(ла) би ти запропонувати свою кандидатуру на посаду 

старости класу? 

 Ніколи 
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 Деколи  

 Завжди 

13. Чи вмієш ти швидко приймати рішення? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

14. Ти вважаєш себе дуже симпатичним(ою)? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

15.Чи можеш ти запропонувати першим(ою) дружбу товаришеві? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

16. Коли ти дивишся телевізор у родинному колі, пульт завжди у твоїх 

руках, бо ти вирішуєш, що ви будете дивитись? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

17. Якщо ти опинився(лась) у новому товаристві, чи зможеш ти разом з 

цими людьми розважатись? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

18. Чи можеш ти об’єктивно оцінити рівень власних знань після 

контрольної роботи? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

19. Ти реагуєш на жарти сміхом і реготом? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

20. Ти любиш фотографуватись? 

 Ніколи 

 Деколи 

 Завжди 

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ 

Підрахуйте, які відповіді у вас переважають. 

 

ЯКЩО ПЕРЕВАЖАЮТЬ ВІДПОВІДІ «НІКОЛИ». 

Ти дуже обережний(а). Ти не любиш перебувати у центрі уваги. Ти 

ніяковієш перед думкою, волею і бажанням людей, які тебе оточують, 
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вважаючи, що вони розумніші, красивіші і цікавіші за тебе. Вважаючи 

скромність своєю найважливішою чеснотою, ти відмежовуєшся від 

реального життя, знецінюєш себе у власних очах, відмовляєшся від власної 

індивідуальності і унікальності, сумніваєшся у власній значимості і 

душевних якостях. Для тебе важлива не власна думка, а думка оточуючих 

людей. Втім близькі люди і так цінують твою природну м’якість, 

доброзичливість. 

ЯКЩО ПЕРЕВАЖАЮТЬ ВІДПОВІДІ «ДЕКОЛИ» 

Ти вмієш лавірувати. Перш, як діяти ,ти завжди зважуєш всі «За» і 

«Проти». Не зважаючи на свою сором’язливість, ти у змозі її подолати, коли 

це потрібно. Ти намагаєшся уникати конфліктів і завжди через них нервуєш, 

хоча справедливість для тебе важливіша. У стосунках з людьми культивуєш 

рівні, виважені і добрі стосунки. Ти врівноважена людина, що добре знає про 

свої чесноти і недоліки. Ти добре почуваєшся будь-де. Щасти тобі. 

ЯКЩО ПЕРЕВАЖАЮТЬ ВІДПОВІДІ «ЗАВЖДИ» 

Ти у всьому виявляєш наполегливість. Ти лідер. Впевнена(ий) у собі. 

Ти нав’язуєш свою думку, свій вибір друзям ,які завжди діють за твоїми 

вказівками. Тебе важко чимось здивувати. Неможливо похитнути твою віру у 

себе. Тобі не вистачає у своїх вчинках самокритичності. Ти ж не хочеш стати 

диктатором для інших і через свої непомірні претензії втратити щирих 

друзів. Невелика доля скромності не завадить твоїй популярності. 

 

ПОЗАКЛАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Вправа «Дивлячись в дзеркало» 

Підійдіть до дзеркала і вдивляйтесь в своє обличчя не менше 10 хв. 

Розглядайте риси обличчя, яких ніколи раніше не помічали. Що ви 

побачили? 

Що в вашому образі є найкращим? Як би ви описали своє обличчя 

незнайомій людині? 

Уявіть, що ви бачите себе вперше. Яке ваше перше враження? Що 

потрібно, щоб це враження було кращим? 

Яка ваша зовнішня ознака вам найбільше не подобається ? 

Гіпертрофуйте її до потворності. 

А тепер покажіть собі язик і засмійтесь над цим образом як над 

зображенням в кривому дзеркалі. 

«Ніколи не думав, що можна так сміятись над собою, дивлячись на себе 

в дзеркало», – писав Генріх Гейне. 

 

Метод малювання «Автопортрета» 

Спробуйте створити свій портрет. Портрет тієї особистості, якою ви  є  

насправді. У цьому портреті  мають знайти відображення ті могутні сили, які 
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приховані у вас. У цьому портреті буде розказана вся правда про вас, як про 

сильну, красиву, люблячу, талановиту і щасливу людину. Саме таким ви є 

насправді. 

Розслабтеся на кілька хвилин і потім сконцентруйтеся. 

Перший крок. Уявіть собі пензель, олівець або крейду — що вам 

більше подобається. Починайте думкою малювати свій портрет. Спочатку 

намагайтеся намалювати тіло – овал (це голова), обриси тулуба, рук, ніг. Не 

обов'язково бути художником. Кожний здатний зробити  це в уяві. Малюючи 

тіло, прагніть дотримувати реальних розмірів – якщо ваш зріст біля двох 

метрів, то уявіть собі малюнок саме такого розміру. 

Що у вас на голові? Звичайно, волосся. І в першу чергу ми намалюємо 

його. Волосся – це ваша прикраса, тому додайте йому той колір, що 

подобається, адже ви малюєте себе таким, яким ви хочете себе бачити. 

Наступний крок – нанесення деталей. Далі, очі. Сила вашого «Я» у 

ваших очах. Нехай вони будуть яскравими. Нехай вони відбивають радість і 

спокій вашого серця, нехай вони будуть по-справжньому блискучими, нехай 

вони сяють. 

Тепер обличчя. Нехай ваше обличчя буде розслабленим. Тепер обличчя 

спокійною посмішкою, немов виліплене прекрасним скульптором. Нехай 

воно виражає любов, розуміння і прихильність до всіх, які ви насправді 

почуваєте. Ви дивна і чудова людина – і повинні це визнати. Створюючи свій 

портрет, намагайтеся відбити в ньому всі кращі якості;, якими ви володієте. 

Уявіть себе таким, яким ви хотіли б себе бачити. Одягніть себе так, як вам 

подобається. Створіть свою тканину, свій фасон, навіть свій колір. Зробіть це 

зараз, у цю саму хвилину. Не треба це занадто ретельно обмірковувати і 

розраховувати, – покладіться на ваш імпульс. Не забудьте ретельно 

вималювати руки, адже руки – це те, чим ви дієте у своєму житті. Намалюйте 

їх сильними і міцними, якими вони є, але при цьому досить тонкими і 

ніжними, щоб творити прекрасне. Не забудьте також взутися. 

Тепер огляньте поглядом весь свій доробок, Скажіть собі: «Це мій 
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портрет. Такий я насправді». Ну як, він вам подобається? Задайте собі це 

питання. Чи все вам у ньому подобається, чи не хочете ви що-небудь змінити 

або виправити? Ви можете це зробити. Пам'ятайте, ви творець свого життя. 

Додайте останні риси до портрета, доведіть його до досконалості – зробіть 

його справді красивим, схожим на вас, адже тільки ви знаєте, який ви. 

А тепер огляньте цей портрет. Подивіться на себе у всій пишноті. Ви – 

Людина з великої букви. Ви дуже талановиті. Ви – прекрасні. Тепер вам 

залишалося зробити останній крок. Уявіть собі напис над портретом, 

виконаній золотими буквами, «ЦЕ Я». 

Скажіть собі: «Так, це справді Я — прекрасна, любляча людина, що 

володіє величезною силою». Ви можете додати до цього й інші гарні слова, 

ще бажано сказати собі таке: «Внутрішня сила пронизує мене новим світлом, 

мої думки в порядку, я натхненний тим, що можу зробити в цьому житті. Я 

повний фізичної енергії, як ніколи. Цей портрет — правда про мене. І я 

закладаю його у свій мозок». 

Будь-яка думка, що виникає в людини, викликає певні хімічні і фізичні 

реакції в її мозку. Вдивляючись у цей портрет, міркуючи про нього, ви в 

такий спосіб на фізичному рівні закладаєте відбиток свого «Я» у мозок. А ті 

думки, що знаходяться там, немов магніт притягають до вас обставини. Ваш 

мозок — це ваш вірний слуга і все, на що ви його націлите, він виконає. 

Тому, якщо ви закладете в мозок портрет, ваш новий імідж, то ви обов'язково 

станете таким, як на цьому портреті. Те, що ви малюєте у своїй уяві, 

фіксується у свідомості. Ви творець, і ви здатні змінити все, включаючи себе 

самого. 

А зараз останній штрих. Уявіть собі могутній потік світла, що ллється 

на Вас. Ви бачите, як це світло опромінює очі, обличчя, усього вас. 
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Додаток К 2 

ВИХОВНА ГОДИНА НА ТЕМУ: 

«ДУЖИЙ ТОЙ. ХТО САМОГО СЕБЕ ПЕРЕМОГТИ МОЖЕ» 

МЕТА: формувати у дітей інтерес до самопізнання, розвивати навички  

самовиховання, виховувати бажання залишатись собою за будь–яких 

обставин. 

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ: самопізнання, самовиховання, бути собою. 

ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ: пояснення, вправи, обговорення, ігри, 

творчі завдання. 

ОБЛАДНАННЯ: етичні словники, щоденники, папір, кольорові олівці 

чи фломастери, роздатковий матеріал. 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: Самопізнання як важлива 

передумова особистісного розвитку. Секрети самовиховання. Мистецтво 

бути собою за будь-яких обставин. 

ХІД ЗАНЯТТЯ: 

Душа синя-синя, 

Своя, а незаймана 

Поїхати б у себе, 

Та далека дорога. 

(Є.Євтушенко) 

МОТИВАЦІЯ. Вчитель мотивує дітей до заняття за допомогою гри 

«Який я є і яким хотів би бути». 

«Який я є і яким хотів би бути». 

Кожен з учасників групи має продемонструвати жестами, мімікою, 

звуками (неартикульованими), яким він є, і потім – яким хотів би бути. 

Ведучий акцентує увагу на тому, хто демонстрував, який він є. 

Ведучий може запропонувати учасникам відгадувати почуття, які 

зображує їх товариш. 

Слово вчителя. На минулому занятті, ми чимало дізнались про себе, 

специфіку свого віку, самооцінку. Сьогодні ж спробуємо краще пізнати себе. 

Людині властиво замислюватися, якою вона є і як її сприймають інші. 

Поговоримо про те, яким чином можна впливати на себе, створити себе. 

Для початку себе треба пізнати. Чеський філософ і психолог Іржі 
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Томан рекомендував: 

«Використайте всі наявні можливості для пізнання себе самого, 

оскільки це є передумовою вашого подальшого самовдосконалення. 

Одержуйте інформацію про себе з розмов і реакцій людей, які вас 

оточують. Порівнюйте якомога об’єктивніше себе з іншими. Пізнай своє 

«Я» – через аналіз себе, власних можливостей, помилок і вад». 

Переконатись у тому наскільки добре ми себе знаємо нам допоможе 

вправа «Дерево самопізнання». 

ВПРАВА «ДЕРЕВО САМОПІЗНАННЯ» 

Намалюйте дерево: на корінні напишіть ті основні життєві принципи, 

які ви взяли від батьків, те, чого вони вас навчили і на що ви спиратиметеся 

все життя. На стовбурі напишіть власне життєве кредо, те, у що вірите, 

заради чого живете. На світлих гілках – ті вчинки, якими ви пишаєтеся, на 

темних – ті, про які хотіли б забути. На листі – ваші якості: на зелених – 

позитивні, на жовтих – негативні (або ті, якими ви незадоволенні); на тих, що 

подають на землю – шкідливі звизки, із якими збираєтеся боротися, на 

опалому листі – ті, які ви вже подолали.  

Слово вчителя: Самопізнання є важливою умовою для 

самовиховання, що ґрунтується на самокритичному ставленні до самого себе 

та свідчить про високий рівень інтелекту індивіда, що прагне самореалізації. 

Неможливо людині наказати  займатись самовихованням. Це обов’язково має 

бути тільки ініціатива, переконання і рішення самої людини. Так чи інакше, 

але кожній особистості доводиться займатися власним вихованням, для цього 

потрібне бажання, знання самого себе та уявлення про те, яким ви хотіли б 

бути. У деяких народів існують непересічні досягнення в організації 

самовиховання, які можна віднести до здобутків людства. Тут варто згадати 

тибетських монахів, йогів тощо. В Індії йоги привчають своїх дітей з самого 

раннього віку займатися самовихованням, починаючи з самих простих 

формул самонавіювання. Наприклад: Я – сміливий. І вже в шестирічному віці 

діти демонструють чудові результати самовиховання: стриманість, гідність, 
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сміливість, самовладання, цілеспрямованість. Самовиховання є позитивною 

програмою, що допомагає людині використовувати найповніше власні 

резерви – фізичні, інтелектуальні, творчі. Для того, щоб займатись 

самовихованням потрібні наполегливість і систематичність, звичка до 

самоконтролю. Потрібне постійне тренування у формуванні добрих звичок. 

ПИТАННЯ ДО РОЗГЛЯДУ 

– Чи були у вас спроби змінити себе і займатись самовихованням? 

– Чого вам вдалось досягти? 

– З якими труднощами ви зіткнулись? 

– Як ви можете пояснити висловлювання видатних людей? 

«Тільки через досягнення великих цілей, людина виявляє в себе 

великий характер, який робить її маяком для інших». (Г.Гегель). 

«Як часто ми хизуємось вадами, які не бажаємо 

виправляти».(Ларошфуко). 

«Не помічати власних недоліків – страшніше всіх недоліків». (Східна 

мудрість). 

«Людина повинна вчитися слухатися саму себе і виконувати власні 

рішення». (Цицерон). 

Яким чином можна добитися успіху? Вчені радять психологічно 

налаштовувати себе на цей процес, бо коли ви замислюєтесь про 

самовиховання, то, зазвичай, ставите за мету подолати негативні якості, а 

позитивні – розвинути. Доречним у цьому випадку є аутотренінг. Щоранку, 

стоячи навпроти дзеркала, можна себе підбадьорювати такими словами: «Я 

чудово справляюсь з самовихованням. Я обов’язково подолаю всі труднощі. 

Я досягну успіху. Я стану кращим. Я стану таким, яким хочу бути!»  

Про що слід пам’ятати, займаючись самовихованням? 

Це питання цікавило не тільки вас, а й багатьох відомих людей, які 

завдяки своїй праці над собою досягли визнання у своїх сучасників і 

нащадків. Вони залишили нам свої поради. І ви маєте нагоду ознайомитись з 

ними. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 

РОБОТА З КАРТКАМИ 

Вчитель роздає дітям картки з висловлюваннями відомих людей, 

просить уважно їх прочитати, подумати над ними, і своїми словами 

сформулювати основні положення своїми словами  та записати у свої  

зошити. 

1. «Треба визначити, чого ми хочемо і цілеспрямовано добиватись 

бажаного».(Сенека, філософ 1 в. н.е.) 

2. «Думай добре і думки дозріють у добрі вчинки». (Лев Толстой) 

3. «Просіть – і дано вам буде, 

Шукайте – і знайдете, 

Стукайте і відчинять вам» (Біблія) 

4. «Не дай мені заплутатись в дрібницях,  

не розміняй на спотички доріг,  

бо кості перевернуться в гробницях  

гірких і гордих прадідів моїх». (Ліна Костенко) 

5. «Вже почалось, мабуть, майбутнє.  

Оце, либонь, вже почалось…  

Не забувайте незабутнє,  

воно вже інеєм взялось! 

 

І не знецінюйте коштовне,  

не загубіться у юрбі.  

Не проміняйте неповторне  

на сто ерзаців у собі!» (Ліна Костенко) 

Через 5 хвилин діти діляться своїми думками, намагаючись 

сформулювати основні правила виховання. У наступному завданні вчитель 

разом з дітьми спробують доповнити  ці положення власними, які також 

запишуть у зошит. Такими  положеннями можуть бути: 

– Вір в себе. 

–Поважай себе. 

– Не обмежуй себе у часі чи термінами тощо. 

– Звітуйся перед собою. 

– Підраховуй свої успіхи, а не невдачі. 

– Стимулюй себе до більших досягнень. 

– Ніколи не опускай руки. 
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– Веди щоденник. 

Слово вчителя: Для кожного з нас важливо залишатися самим собою з 

– за будь яких обставин, навіть якщо ми ризикуємо видаватися смішними 

бути не зрозумілими. Що, на вашу думку, означає бути самим собою? Як ви це 

розумієте? (Зовнішній прояв людини в спілкуванні з іншими, так і більш 

глибоке — внутрішнє її ставлення до життя, людей, себе. А тут вже йдеться 

про питання совісті, честі, більш серйозне осмислення свого «я»). 

А от що з цього приводу говорить Анатолій Маркуша: «Мені здається, що 

головне правило по-справжньому гарного тону — будь самим собою в будь-

якій обстановці і намагайся не завдавати неприємностей оточуючим. 

Природність і доброзичливість цілком зводять нанівець можливі промахи. І 

ще одна практична порада: потрапивши в нове для себе середовище або в 

незнайому обстановку, уважно придивляйся до оточуючих, не лізь нікого 

повчати, намагайся не відрізнятися від більшості – і, запевняю, усе тоді буде 

гаразд. 

Але повернемося до взаємодії, що містить у собі, як уже було сказано, й 

уміння триматися серед людей. З чого починати?  

- Слухай більше, говори менше. 

- Будь уважним до оточуючих й у першу чергу до людей похилого віку, до 

старших. 

- Пообіцявши щось зробити, — зроби. Не можеш – не обіцяй. 

- Дивуйся, але не намагайся нікого здивувати. 

- Навіть переконавшись, що маєш справу з дурнем, не говори йому про це. 

У силу своєї дурості дурень зрозуміти тебе не зможе, а образиться неодмінно. 

- Говори тільки правду, а якщо правду сказати неможливо, то промовчи. 

Намагайся приховувати свої недоліки і ніколи не демонструй своїх переваг (ні 

явних, ні особливо – уявних!).  

Для початку, мабуть, досить. 

Самовиховання потребує наполегливості, спостережливості і часу. 

Самовиховання доступне виключно усім. Було б тільки бажання і терпіння! 
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Одного разу у колі вчителів розпочалася розмова на цю тему, і старий поважний 

географ сумно помітив: 

- Бути вихованим – дуже важка штука, куди легше здаватися вихованим. 

При всій повазі до сивини старого вчителя я дозволив собі не погодитися з 

ним і заперечив: 

- Бути вихованим – це все одно, що ходити у своїх черевиках, а здаватися – 

це все одно, що ходити в чужому взутті: або тисне, або звалюється. 

Ходіть у своїх черевиках, дітки, ходіть сміливо, з гідністю». («Абетка 

мужності»). 

ТВОРЧА РОБОТА 

Придумати закінчення до ситуації 

1. Ніна ловить на себе на тому, що вона не просто не любить себе, а 

ненавидить. От її старша сестра Оля, то інша справа... Вона і в школі 

відмінно навчається, і вдома – помічниця. Її в один голос хвалять і вчителі, і 

батьки, а вона, Ніна, просто нездара, а якщо подивитись у дзеркало, - ще й 

страшидло. Тільки на цьому тижні Ніна одержала дві двійки. Ні, - думає 

дівчинка. - Нічого з мене не вийде. Для чого намагатись щось зробити, якщо 

Оля все одно краща. І від цих думок у Ніни ще більше псується настрій. І в 

школу ходити не хочеться, і вдома погано. Та й друзі почали її уникати. Та 

раптом Ніні на думку спала блискуча ідея. 

2. У Михайлика широке коло інтересів і захоплень. Він береться і 

фотографувати, і майструвати, і малювати, і музиціювати... Проте тільки-но 

хлопчик стикається з першими труднощами, одразу ж втрачає бажання 

займатись тією чи іншою діяльністю. Що, на вашу думку, відбувається з 

хлопчиком? До чого це може призвести? Що б ви йому порадили? 

ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ 

Підводячи підсумок заняття вчитель  запитує у дітей, що означає бути 

самим собою? 

– Як ви розумієте самопізнання? 

– Чи можна якось себе покращити? 
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– Що означає займатись самовихованням? 

Вчитель завершує заняття віршем Л.Первомайського. 

*** 

Як важко все життя до себе йти, 

Дивитись в небо, чашею пролите ,- 

Спинятися, наводити мости 

І за собою зразу ж їх палити. 

 

Як добре знати, що тебе веде 

Твій власний шлях – єдиний із можливих, 

Що легші є, але нема ніде 

Таких упертих і таких щасливих. 

                                              Л.Первомайський 

ПОЗАКЛАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

РОБОТА ЗІ ЩОДЕННИКАМИ.  

1. У щоденниках записати свої позитивні і негативні якості, скласти 

план подолання негативних якостей.  

2. Прочитати  і пояснити вирази: 

«Пізнай самого себе і ти пізнаєш Всесвіт» (Сократ). 

«Розумна людина – не та, яка багато знає, а та, яка знає саму себе» 

(Гете).  

«Недостатньо знати собі ціну – треба вміти  ще себе реалізовувати» 

(Є.Сагановський). 

«Часто доводиться чути: «Він ще не знайшов себе». Але себе знайти 

неможливо – себе можна тільки створити» (Т. Сас) 

Чиї думки для вас близькі і зрозумілі, а чиї ні? Чому? 

Запиши в свій особистий щоденник ті вирази, які тобі найбільше 

сподобались. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Виховна система школи. (2005). В.В.Григораш (Упоряд.). Харків: 

Видавнича група «Основа». 
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Додаток К 3 

ВИХОВНА ГОДИНА НА ТЕМУ: 

ТЕМА 5.ЯК ДОЛАТИ ТРУДНОЩІ І ВИПРОБУВАННЯ (1 ГОД.) 

МЕТА: Виховувати ціннісне ставлення до життя, формувати волю у 

подоланні труднощів і випробувань та формувати відповідну життєву 

стратегію 

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ: подолання, труднощі, випробування, життєва 

стратегія, воля. 

ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ: гра, пояснення, бесіда, читання і 

обговорення літературних творів,  творче завдання, тест 

ОБЛАДНАННЯ: етичні щоденники 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: Труднощі і випробування у 

нашому житті. Наші побоювання, страхи. Стратегія поведінки у кризових 

ситуаціях. 

ХІД ЗАНЯТТЯ: 

МОТИВАЦІЯ. Вчитель мотивує дітей до заняття за допомогою 

гри «Так це ж чудово!» 

Мета: згуртувати дітей, налаштувати на позитив. 

Хід гри: учасники гри сідають у коло. Вчитель пропонує учневі, який 

сидить справа, назвати своє захоплення (наприклад: «Я люблю малювати», 

«Я люблю грати у футбол») 

У відповідь на  кожну фразу всі учасники дружно вигукують: « Так це 

ж чудово!» і підіймають уверх великий палець. 

Питання для обговорення: 

- Що нового ви дізнались  про учасників гри? 

- Як ви почуваєтеся після гри? 

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. У житті досить часто трапляються ситуації, які 

створюють для нас певні труднощі і проблеми.  Неможливо передбачити все. 

Але завжди можливо знайти вихід. Долаючи труднощі і випробування на 

життєвому шляху ми стаємо дорослішими, мудрішими, багатшими. Ми 

збагачуємо свій життєвий  досвід новими знаннями, розширюємо кругозір, 

вчимося цінувати життя і людей. Нам може здаватись, що всі обставини 

проти нас і нам немає чого чекати від життя і тоді ми ладні  втекти від життя, 

здатися, визнати власну поразку чи навпаки боротися до останнього і 



 509 

перемагати. Кожен з нас рано чи пізно стикається з труднощами і 

випробуваннями, але кожен з нас бачить різні шляхи їх вирішення. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

Вчитель пропонує дітям прочитати і обговорити вірш Р. Кіплінга. 

КОЛИ 

Спокійним будь, коли всі шаленіють 

І за шаленство ще й тебе клянуть; 

Коли ніхто тебе не розуміє – 

Звіряйсь на себе і спокійним будь. 

 

Чекаючи, не виснажись від втоми; 

Ошуканий не вдайся  до брехні; 

Не видавайся янголом нікому 

І не зважай на вигуки дурні. 

 

Свої думки завжди обстоюй тихо, 

В безодню марних мрій не поринай 

Готовий будь зустріти й Щастя й Лихо – 

Вони ж близнята, це ти добре знай. 

 

Тримайсь, коли твої слова злочинно 

Перевертають підлі брехуни; 

Коли ж усе, що ти створив загине – 

Перепочинь ізнову розпочни. 

 

Будь здатен все найкраще, що ти маєш, 

На стіл покласти,  взятися до гри, 

І не шкодуй, коли ти все програєш ,– 

Докупи  сили і думки збери; 

 

Умій примусить Серце, Нерви, М’язи, 

Позбавлені снаги тобі служить, 

Коли душа згорає вся одразу, 

І тільки Воля скаже :”Треба жить !” 

 

У натовпі собою залишайся, 

А з королями гідність зберігай. 

Ні ворогу, ні другу не піддайся, 

Надмірної поваги не шукай; 

 

Нехай секунда кожна у хвилині 

Тебе веде до вірної мети – 
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Тоді весь світ до ніг твоїх полине, 

І це не все – тоді людина – Ти! 

Кіплінг Р. (переклад М.Левіної) 

- Що вас найбільше вразило у вірші? 

- Як радить Р.Кіплінг ставитися до життєвих труднощів і 

випробувань? 

- Які поради Р.Кіплінга щодо подолання труднощів і випробувань ви 

намагатиметеся використати у своєму житті? 

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. Буває і так, що труднощі і випробування 

викликають у нас страх, а то й навіть жах. Ці неприємні відчуття 

супроводжуються своїми фізіологічними реакціями: у когось терпнуть окремі 

частини тіла, у когось блідне шкіра, в когось починає часто битися серце, а в 

когось воно «падає у п'яти». Можна ще продовжувати цей список, але якщо 

ви спостерігали за собою, то, певно, знаєте, які реакції притаманні саме вам. 

Спільним є те, що цей стан викликає стан напруження в організмі людини, 

може призвести до виснаження нервової системи людини. А там недалеко і 

до розладів здоров'я. 

Ось чому і виникає питання: а чи потрібно боятися? Частіше всього наші 

страхи обумовлені ситуаціями, які нічим у певний момент не загрожують. 

Хоча вони є для нас неприємними , але можуть бути цілком вирішеними.  

Якщо наші пращури боялись явища, які не могли пояснити і перед 

якими вони були безсилими (гроза, землетрус, комета, хвороби), то у наших 

сучасників викликає страх недостатня інформованість. Згадайте хоча б 

раптову контрольну у школі: невідомо що перевіряють, невідомо які будуть 

запитання і як оцінюватимуться роботи. Які емоції у вас виникли? Певно, що 

страх. 

Але якщо є проблема, то існують і шляхи її вирішення. Давайте 

спробуємо сформулювати правила боротьби зі страхами. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ СТРАХУ. 

• Якщо страх викликаний недостатньою інформованістю, то першим 

правилом боротьби з ними буде: намагатись отримати якомога більше 
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інформації про те явище чи подію, яка вас дуже хвилює і викликає у вас 

жах. 

• Очікування жахливої події завжди страшніше, аніж зустріч з нею 

(знову через те, що невідомо, чим закінчиться така зустріч). Тому краще за все 

спеціально змоделювати ситуацію зустрічі з такою ситуацією – малювати 

свої страхи, будувати моделі страхів з конструктора або паперу для того, 

щоб потім знищити їх, уявляти і складати історії із щасливим кінцем. 

• Оскільки жах супроводжується напруженням в організмі людини, то для 

боротьби з ним доцільно буде використати  спеціальні фізичні вправи.  

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ 

1. Спробуйте міцно стиснути руки в кулаки і потім швидко скинути 

напруження. Кисті рук при цьому розправляються, розм'якають, на них 

відчутно поширюється хвиля тепла і приємної важкості. Усі відчуття – 

наслідок усунення залишкового, зазвичай навіть непомітного, напруження 

м'язових груп кисті, посилення кровонаповнення судин певної області і, як 

наслідок, – посилення перебігу обмінних і відтворювальних процесів. 

2. Ступні ніг щільно стоять на підлозі. Спочатку, не відриваючи 

пальців, максимально підніміть п'яти. Затримайте їх у такому положенні й 

розслабте. Через 5–10 секунд повторіть вправу. 

3. Не відриваючи п'ят від підлоги, високо підніміть носки. Якнайвище! 

І мʼяко розслабтесь. Повторіть те саме ще раз. Уважно прислухайтесь до 

виникнення і поширення відчуття тепла і ваги, що наповнюють ступні ніг і 

піднімаються вище, до колін. 

4. Витягніть ноги прямо перед собою, якомога пряміше, відтягаючи 

носки. Напружте їх, немовби намагаєшся дістати до протилежної стіни, а 

потім мʼяко розслабте мʼязи. Ноги мʼяко опустяться на підлогу і разом із цим 

від колін угору до тулуба почне поширюватися хвиля тепла, приємної ваги. 

Подумки зупиніться на цьому відчутті.  

5. Зробіть глибокий вдих, ніби вдихаючи все повітря, що тебе оточує. 

Після невеликої затримки подиху видихніть. Зверніть увагу на різницю у 
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відчуттях між періодами енергійного напруження на вдиху і розслаблення на 

видиху. Намагайтесь відчути тепло всередині тіла, у верхній частині живота, що 

з'являється одразу після повного видиху. 

6. Стисніть щільно кисті в кулаки. Зробіть це настільки сильно, 

наскільки це буде можливо. Після кількох секунд напруження розслабте їх. 

Для розслаблення протилежної групи мʼязів максимально широко розчепір 

пальці, затримайте їх у такому положенні, скиньте напруження. Під час 

виконання вправ і в паузах між ними прислухайтесь до виникаючих відчуттів, 

зафіксуйте момент потепління і виникнення приємної важкості в руках. 

7. Подумки спробуйте дістати до мочок вух кінчиками плечей. Після 

сильного напруження м'язів розслабтесь. Сконцентруйте увагу на 

виникаючих відчуттях розмʼякшеності, тепла. 

8. Спочатку широко усміхніться. Настільки широко, щоб вийшла 

«усмішка до вух». Скинувши напруження, після 5–10-секундної перерви 

стисніть губи в щільну трубочку. Мʼяко розслабивши м'язи, ви відчуваєте к у 

нижній частині обличчя по щоках і до вух поширюються легкі хвилі 

приємного потепління; зникають залишки напруження, нижня щелепа важчає, 

рот злегка відкривається. Замружтесь так міцно, начебто в очі потрапило 

мило. Розслабивши м'язи, ви відчуєте, як очні западини наповняються 

тягучим теплом, у якому тонуть неприємні відчуття втоми, болю, 

перенапруження. 

9. Підніміть брови при замружених очах, так високо, начебто ви 

чимось сильно здивовані. Знявши напруження, зверніть увагу на те, як чоло 

розгладжується, стає рівним і «чистим». Після такого невеликого тренування 

можна відчути прохолодний вітерець. 

Наведений комплекс вправ корисно виконувати увечері, перед сном. 

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. Якщо ви опинилися у кризовій ситуації, то 

скоріше бачите світ зовсім не в рожевих тонах. Людина, що переживає 

серйозний удар долі, опиняється в емоційному вирі, але пам'ятайте: ви там не 

самі. 
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Стрес, якого зазнає ваша психіка, прямо пропорційний вашому 

ставленню до кризи, яку ви сприймаєте як загрозу існуючому становищу; чи 

як виклик долі, чи як нову можливість для себе, чи як серйозне випробування 

з якомога меншими витратами. Тоді: 

1. Сподівайтеся на краще, але готуйтеся до гіршого. 

2. Спочатку оцініть ситуацію, а потім дійте. 

3. Якщо ви вирішили діяти дійте рішуче. 

4. Звертайтеся по допомогу. 

5. Не зациклюйтеся на деталях. 

6. Як би не було погано, будьте правдивими. 

7. Завжди сподівайтесь на краще. 

ЗАВДАННЯ 

Прочитайте висловлювання і поясніть, як ви їх розумієте. 

«Якщо ви програєте, цей урок стане гарним досвідом. Якщо ви 

виграєте, це може стати найбільшою перемогою у вашому житті». 

(С. Розенблатт - американський психіатр) 

«Генії шукають перешкоди, а перешкоди створюють геніїв». 

(Р. Роллан). 

«Я хочу довести, що той, хто чинить гідно і шляхетно, тим самим 

знаходить сили переносити нещастя» (І. Бетховен) 

«Питання в тому: бути чи не бути,  

Чи у думках шляхетніше страждати,  

Каміння й стріли долі навісної  

В собі тримати, чи, піднявши руки, 

Спинити море труднощів» (В. Шекспір) 

ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ 

Ніщо в житті не дається без зусиль, важкої праці. Людина, яка з 

дитинства навчилася долати труднощі і випробування, допомагати іншим, не 

піддаватися страхам, перемагати стреси і кризові ситуації, може стати 

справжньою Людиною, домогтися в житті всього, чого хоче. Є такі чудові 

слова М. Луківа: 

«Витри піт солоний з чола, 

І трудись, забувши про утому, 

Бо людина ціниться по тому, 
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Чи вона зробила, що могла. 

Скільки сил у неї вистачило, 

Щоб на світі більше щастя стало?» 

Ми часто нарікаємо на дорогу, якою йдемо, на людей, які оточують 

нас. Ми забуваємо, що все починати потрібно із себе. Адже кожна людина  

володіє потрібними якостями, здібностями, зрештою потенціалом, які 

допоможуть їй подолати усі труднощі і випробування, які випадають на 

життя потрібно тільки не розгубитись, зосередитись, виробити стратегію, яка 

обов’язково допоможе.  

Далі вчитель пропонує дітям перевірити себе за допомогою тесту 

ТЕСТ  „Чи вмієш ти справлятися з труднощами і 

випробуваннями” 

1. Коли з тобою чи твоїми близькими трапляється щось 

несподіване чи неприємне, ти відчуваєш себе розгубленим і безпорадним, 

відчуваєш як сильно б’ється твоє серце: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

2.Коли тебе ображають, ти захищаєшся тим, що нападаєш у відповідь: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

3.Коли ти не розумієш, що відбувається, телефонуєш рідним чи друзям: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

  4.Коли до тебе звертаються за порадою, ти одразу пропонуєш декілька 

способів вирішення проблеми: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

5.Коли вас кличуть в кіно, на прогулянку, дискотеку, на побачення, а по 

телевізору в цей час ваша улюблена телепрограма, ви відмовляєтесь від 

усіх пропозицій: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

6.Ти переплутав розклад і взяв не ті зошити. Виявилося, що ти зовсім не 

готовий до уроку. Чи ризикнеш ти вийти до дошки відповідати, коли 

тебе викличуть? 
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а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

7.Чи буває так, що ти довго не можеш заспокоїтися після неприємної 

події: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

8.Після неприємної ситуації ти ще довго почуваєшся зле: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

9.Коли потрібно щось зробити дуже швидко, у тебе як на зло нічого не 

виходить: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

10.У складній ситуації тобі найпростіше зайняти очікувальну позицію: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

11.Ти соромишся попросити про допомогу: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

12.Твої друзі неуважні до твоїх почуттів: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

13.Коли хтось сильніший ображає твоїх друзів ти відчуваєш гнів і 

безсилля: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

14.У критичній ситуації ти швидко знаходиш собі виправдання і 

відстоюєш його до останнього: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

15.З труднощами і випробуваннями ти намагаєшся справлятись 

самостійно: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

16.Коли ти не знаєш, що робити звертаєшся по допомогу до батьків: 
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а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

17.Буває і таке, що від страху перед чужим авторитетом ти не в змозі 

поворухнутись: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

18.У безвихідній ситуації ти чесно зізнаєшся у своїй вині: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

19.Вийшовши із ситуації переможцем, ти ще довго відчуваєш 

задоволення: 

 а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

20.Стикаючись із труднощами ти шукаєш розради в цікавих 

телепрограмах чи смачній їжі: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

КЛЮЧ  

№ часто рідко ніколи № часто рідко ніколи 

1 7 4 1 11 4 1 7 

2 1 4 7 12 1 7 4 

3 7 4 1 13 4 7 1 

4 1 4 7 14 7 4 1 

5 7 4 1 15 1 7 4 

6 4 7 1 16 7 4 1 

7 7 4 1 17 1 4 7 

8 7 4 1 18 1 4 7 

9 7 4 1 19 1 7 4 

10 4 7 1 20 1 4 7 

 

120-140 балів. Ти часто перебільшуєш проблеми і панікуєш. Насправді 

не так страшний вовк, як його малюють. Але тобі не до душі ситуації, в яких 

потрібно робити те, чого ти не вмієш або в яких тебе спіткала невдача. У 

таких випадках тобі стає соромно, страшно, ти сердишся, або, навпаки, 

втрачаєш самовладання, бліднеш або червонієш, з’являється тремтіння в 

руках, збивається подих, плутаються думки. Ти «блукаєш у трьох соснах». 
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Хоча зрештою розумієш, що можна було самостійно справитись з цією 

ситуацією, але тобі завадила власна розгубленість. У таких випадках 

звертайся до рідних і до близьких. У цьому не має нічого поганого. Хоча 

вони і не вирішать твої проблеми, але допоможуть заспокоїтися, 

підтримають, підстрахують, якщо щось буде не так. 

100-119 балів. Ти дуже відповідальна людина. Тому й не дивно, що у 

непростій ситуації ти самостійно прагнеш найти найкраще рішення. Як 

правило, тобі все вдається. А якщо і ні, то про це ніхто не довідається, бо ти 

завжди тримаєш  себе в руках і не витрачаєш сил на паніку, намагаєшся 

розібратися у тому, що сталося. Коли є потреба звертаєшся по допомогу. 

Обов’язково вір у себе і борись до останнього. Старайся допомагати друзям у  

скруті. Повір, вони це зможуть оцінити. 

60-99 балів. Ти боєць. Тобі вдається не тільки хмари розігнати, але й 

заспокоїти  оточуючих. Ти смілива і рішуча людина. Впевнено долаєш усі 

труднощі і випробування. Але чи завжди ти приймаєш правильні рішення? 

Можливо варто прислухатись і до думки оточуючих? Але  ти молодець – 

поки інші вагаються , ти дієш і в результаті витрачаєш набагато менше 

засиль, аніж ті, хто панікує, вагається і не знає, що робити. Намагайся думати 

в голос, радитися з тими, кому ти довіряєш, щоб переконатися, що ти дієш 

вірно. Запам’ятай : ти людина, а не Термінатор. 

менше 60 балів. Скоріше всього ти несерйозно відповів(ла) на 

запитання. Спробуй ще раз. Будь щирим і відвертим з собою. 
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Додаток К.4 

ВИХОВНА ГОДИНА НА ТЕМУ: 

ТЕМА 4.СТРАТЕГІЯ ПРИЙНЯТТЯ МОРАЛЬНИХ РІШЕНЬ (1 ГОД.) 

МЕТА: формувати у дітей уявлення про правила і норми моралі, 

виховувати у дітей потребу у моральних рішеннях і вчинках, готовність діяти 

морально за будь-яких обставин. 

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ: моральні цінності, моральні рішення, 

стратегія, життєві ситуації. 

ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ: диспут, пояснення, бесіда, тренінгові 

ситуації, розробка стратегії, завдання. 

ОБЛАДНАННЯ: етичний щоденник 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: Моральні рішення і життєві 

обставини. Об’єктивне оцінювання життєвої ситуації та адекватне прийняття 

рішення. Інформація, наміри, мотиви у прийнятті моральних рішень. 

Цінності, якими ми керуємося  у своїх рішеннях. Необхідність ствердження 

моральних принципів у власному житті. Воля і відповідальність за прийняття 

моральних рішень. Життєвий досвід. 

ХІД ЗАНЯТТЯ: 

МОТИВАЦІЯ. Вчитель мотивує дітей до заняття за допомогою 

диспуту. 

Диспут на тему „Про що говорять наші вчинки?”. 

До обговорення було запропоновано такі питання: 

1. Яким чином людину характеризують вчинки? 

2. Чи несе людина відповідальність за свої вчинки? 

3. Хто повинен приймати рішення за ваші вчинки? 

4. Чим керуються і чим мають керуватися люди у своїх вчинках? 

5. Чи мають бути усі вчинки моральними? Якщо так, то як цього 

добитися? 

6. Як прийняти вірне рішення? Чи варто у своїх вчинках звертати 

увагу на критику і поради? Чи впливають на твої вчинки критика і поради? 

7. Чи вірно сприймають твої вчинки оточуючі? 

8. Чи можна щось змінити у вчинках? 

9. Про які вчинки люди найбільше шкодують?  

10. Які вчинки ти би хотів здійснити? 
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СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. Кожному з нас в різних ситуаціях приходиться 

приймати рішення. Якщо ми вирішуємо, яку нам книгу читати, який фільм 

дивитися, якими інструментами ремонтувати дверний замок, то таке рішення 

не має морального значення, оскільки це не зачіпає інтереси інших людей. 

Тоді як моральне рішення з одного боку ніби-то стосується цієї людини, яка 

його приймає, але з іншого боку моральність рішення виявляється по 

відношенню до інших, так як дії людини адресовані іншим. Моральне 

рішення  залежить від певних обставин, і в тому числі від різноманітних 

чинників. Прийняття морального рішення значною мірою залежить від 

здатності людини діяти відповідно до своїх інтересів і цілей, враховуючи 

знання юридичних і моральних законів. Таким чином, прийняття морального 

рішення в тій чи іншій ситуації обумовлено суспільним життям, власним 

становленням особистості, необхідністю діяти, поводитися  згідно моральних 

норм, без яких неможливо досягти гармонії у стосунках з людьми. З малку 

людина засвоює систему моральних норм і цінностей і виробляє власне 

ставлення до них. Люди вихованні на моральних цінностях, приймають 

рішення і діють відповідно до них. 

У багатьох випадках прийняття нами моральних рішень залежить від 

повної і об’єктивної інформації, без якої неможливе прийняття будь-якого 

рішення. 

Прийняттю рішень передують наміри, які виступають результатом 

попередньої духовно-емоційної діяльності, що допомагають людині 

усвідомити моральні завдання, конкретизувати цілі, обрати відповідні засоби 

тощо. 

Наші наміри супроводжуються внутрішніми спонуками, певним 

рушійним імпульсом до прийняття того або іншого рішення тобто мотивом. 

Саме мотив визначає нашу зацікавленість у реалізації прийнятого рішення. 

Ми вільні у прийнятті власних рішень. А це означає, що ми можемо 

бути самостійними, самодіяльними, творчими особистостями і виражати у 

моральній діяльності свою суспільну сутність. Кожен з нас відповідає за свій 
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вибір, прийняте рішення, за свою поведінку. Оскільки ми приймаємо 

моральні рішення, то і відповідальність за них є також моральною. Моральна 

відповідальність ґрунтується на нашій моральній  самооцінці, моральному 

самоконтролі, самовладанні. 

Кожен з нас може приймати моральні рішення тільки за себе, також 

поки вам не виповниться 18 років, ваші батьки мають право приймати деякі 

важливі рішення за вас. На державному рівні також можуть прийматися 

рішення, які стосуються усіх нас тощо. 

У прийнятті моральних рішень ми опираємося на власний досвід. З 

цього приводу відомий український поет писав:  

Розмовляю з собою... Немилосердна звичка, 

Коли душу виплутуєш, мовби птаха з тенет. 

А життєвий досвід торохтить, наче скарбничка, 

Де впереміш – ґудзиків і золотих монет... 

                                                                    Коротич В. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

Робота з етичними щоденниками. 

Наші моральні рішення мають опиратися на певні моральні правила. 

1. Правила доброти. 

Подивися навколо – хто потребує поради, доброго слова, співчуття, 

допомоги. 

Постав себе на місце іншого. 

Зрозумій і виконай його бажання. 

Прощай помилки іншим. 

Принеси іншому радість. 

2. Правила чесності 

Сказав – робив. 

Помилився – визнай. 

Забув – попроси пробачення. 

Говори те, що думаєш. 

Не впевнений – не обіцяй. 

Не можеш сказати правду – поясни чому. 

Не видавай чужу таємницю. 

3. Правила ввічливості. 
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Ввічливість – це вміння поводитися так, щоб іншим було приємно, 

затишно з тобою. 

Будь завжди привітним: вітайся при зустрічі, дякуй за допомогу, 

покидаючи товариство – попрощайся. 

Не примушуй за тебе хвилюватися. Ідеш – скажи, куди йдеш та о 

котрій години повернешся. 

Не капризуй і не бурчи. Твоє капризування може зіпсувати настрій 

іншим. 

ТРЕНІНГОВІ СИТУАЦІЇ 

Вчитель пропонує  учням ознайомитись з ситуаціями і прийняти 

правильне моральне рішення. 

1. На вулиці під час перерви діти грають в квача. Зовсім несподівано 

ти помічаєш, що твій товариш стоїть самотній. Ти наближаєшся до нього і 

бачиш, що він схлипує, а на очах у нього сльози. Що ти робитимеш і 

говоритимеш? 

2. В їдальні під час обіду ви з другом несете таці з їжею. Маринка йде 

вслід за тобою, бо хоче сісти поруч з вами. Товариш ненавмисне штовхає 

тебе збоку, і ти випускаєш з рук на підлогу свою тацю. Всі дивляться на 

тебе. Які твої дії? 

3. Учитель сказав класові вишикуватися в чергу для того, щоб 

отримати обід у шкільній їдальні. Потім приходить хтось з однокласників, 

втискується перед тобою і каже: «Тепер я стою тут». Що ти зробиш і 

скажеш? 

4. Вчитель роздає контрольні з математики. Отримавши свою 

контрольну, ти посміхаєшся, бо всі твої відповіді виявилися правильними. 

Потім ти помічаєш, що твій друг зробив сім помилок і майже готовий 

заплакати. Що ти зробиш і скажеш? 

5. Ти збирався йти до школи, та мама сказала, що ти не підеш доти, 

доки не взуєш гумові чоботи і не вдягнеш чорний (бридкий) плащ від дощу. 

Прийшовши до школи, ти побачив, що всі інші діти були одягнені в шорти і 
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тенісні туфлі. Коли тебе побачили однокласники, то почали сміятися. Як ти 

реагуватимеш? 

6. Учень, що сидить поруч із тобою на уроці математики, не розуміє 

завдання. Що ти зробиш і скажеш? 

7. Вчитель сердитий на тебе, оскільки ти не виконав його вказівки 

витерти свою парту. Що ти зробиш і скажеш? 

8. Ти прийшов додому о пів на девʼяту вечора. Мама сердита на тебе, 

бо чекала тебе не пізніше шостої. Що ти зробиш і скажеш? 

9. Ти підстригся, і твоє волосся тепер надто коротке. Однокласники 

почали глузувати з тебе. Що ти зробиш і скажеш? 

10. Інший учень щойно штовхнув тебе, і тому ти розлив свій напій та 

випустив тацю з їжею на підлогу. Що ти зробиш і скажеш?  

11. Щойно інший учень сказав, що ти віслюк, бо маєш великі вуха. 

Що ти зробиш і скажеш? 

12. У вас із сестрою одна кімната на двох. Вона завжди бере без доз-

волу твої речі. Що ти зробиш і скажеш? 

13. Дівчинка запізнилася на урок. Учитель говорить, що вона повинна 

залишитися після уроків і відпрацювати пропущений час. Дівчинка 

розсердилася через це. Якби ти була цією дівчинкою, що б ти робила, 

говорила, думала? 

14. Ти щойно зайшла у кабінет математики і сіла, чекаючи початку 

уроку. Тобі відомо, що завжди на початку уроку вчитель збирає домашні 

завдання, тому ти шукаєш свій зошит, аби здати його. Переглянувши всі 

зошити, виявляєш, що зошита з математики немає. Ти вирішила підійти до 

вчителя після уроку і пояснити, що сталося. Однак наприкінці уроку 

вчитель викликає тебе: «Марійко, негайно підійди сюди. Я переглянула всі 

зошити, всі домашні завдання, але твого з-поміж них не було. Зараз я не 

хочу вислуховувати якісь плутані вибачення за те, що ти загубила його. Це 

вже було. Я переконана, що це неправда!» Що ти зробиш і скажеш? 

15. У тебе в школі був важкий день, і ти йдеш додому послухати свій 
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улюблений рок, щоб розслабитися. Ввімкнувши магнітофон, ти справді 

насолоджуєшся музикою і почуваєшся вже краще. Ти думаєш про домашнє 

завдання, яке плануєш виконувати цього вечора, і тут батько без стуку 

відчиняє двері твоєї кімнати, вигукуючи в гніві: «Вимкни цю кляту музику! В 

мене луснуть барабанні перетинки! Чому ти не вчишся? Пам'ятай, у тебе 

останнім часом уже дві погані оцінки, і ти не поліпшиш свої знання, 

слухаючи рок». Які твої дії? 

16. Ти спускаєшся сходами і бачиш хлопця зі свого класу. Часом у 

нього виникають труднощі з домашнім завданням, вже кілька разів він 

просив у тебе допомоги. Ти погоджувалася навіть тоді, коли могла 

використати цей час для своїх занять, але хлопець потребував твоєї 

допомоги, і ти не могла відмовити. Ти привіталася до нього і запитала: 

«Максиме! Як справи?» Хлопець відповів: «Я не можу зараз розмовляти з 

тобою. Я маю дуже важливу справу». Які твої дії і слова? 

17. Ти сидиш у класі і працюєш над завданням. Учитель вийшов на 

кілька хвилин, і деякі учні почали пустувати і галасувати. Ти справді хочеш 

завершити свою роботу, тому не звертаєш уваги на оточення. Заходить 

учитель. 

Учитель: «Добре! Досить! Я залишу весь клас після уроків. Я вийшов 

на п'ять хвилин, і ви почали поводитись, як діти в дитсадку! Впевнений, що 

ніхто з вас навіть не починав виконувати завдання, які я дав. Я покладу 

цьому край раз і назавжди!!!» Що ти подумаєш, зробиш і скажеш? 

18. Ти виходиш зі школи і бачиш, що двоє учнів у розмові зі своїм 

товаришем погрожують побити його, якщо він не виконає їм домашні 

завдання. Один хлопець кричить: «Питаю ще раз: ти розв'яжеш нам 

завдання? А ні – то будеш битий!» Як ти реагуватимеш? 

19. Вчитель щойно на уроці дав завдання. Ти зауважив, що твій това-

риш, який сидить поруч із тобою, засмучено дивиться у свою книжку. В 

нього виникли труднощі із завданням. Що ти скажеш йому? 

20. У шкільному вестибюлі, де є лише кілька дітей, після занять ти 
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бачиш свого знайомого, якого притиснули до стіни двоє хлопців так, що 

він не може звільнитися. Ти чуєш, як він, плачучи, просить: «Послухайте, 

хлопці, в мене справді немає грошей!» Які твої дії?  

21. Перерва між уроками. Ти бачиш ученицю, в якої нога у гіпсі. Вона 

на милицях повільно підіймається сходами і ще несе книги. Ти бачиш, що 

вона йде до гімнастичного залу повільно і важко. Що ти зробиш? Що ти 

скажеш? 

22. Під час останнього уроку, котрий проводив інший учитель, клас 

жахливо поводився, через що учитель і виставив кількох учнів за двері. Один 

із учнів, якого він вигнав, не робив нічого поганого. Ти бачив, що він 

старанно працював увесь урок. Учитель просто помилився. Учень засмутився 

і врешті розсердився. Що ти скажеш? Що ти зробиш? 

23. Кінець дня і, зазвичай, кожен намагається вибратися зі школи без 

пригод. Ти помічаєш учня, якого дуже добре знаєш і який бродить по 

вестибюлю. Він підходить до тебе і каже, що, здається, на нього чекають 

декілька хлопців, щоб побити його, як тільки він вийде. Що ти скажеш? Що 

ти зробиш? 

24. Ти завжди виконуєш на кухні найважчу роботу. Ніхто не допомагає 

тобі. Що ти зробиш?  

25. Щойно купивши пару тенісок, ти вийшов із крамниці й зрозумів, що 

продавець неправильно дав тобі здачу. Що ти зробиш? 

26 Один із сусідів твого будинку дуже засмучений. Його щойно водили 

в поліцію у справах неповнолітніх. Як ти відреагуєш? 

27. Мама повинна йти на роботу, а твоя старша сестра все ще спить і 

крім тебе немає кому доглянути за маленьким братом. Що ти їй  скажеш? Яке 

приймеш рішення? 

27. Один із твоїх товаришів хоче піти у кіно, але йому не вистачає 

грошей. Що ти зробиш і скажеш? 

28. Твоя мама стверджує, що ти взяла гроші з її гаманця. Як ти 

вирішиш цю проблему? 
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29.Твій сусід заявляє, що ти лінивий, зовсім як твій батько. Що ти 

зробиш і скажеш? 

30. Твій менший брат, якому 10 років, щодня палить. Ти вельми 

піклуєшся про нього. Яке рішення приймеш у цій ситуації? 

ЗАВДАННЯ 1 

Вчитель пропонує дітям пояснити і розкрити значення відомих 

цитат:  

 «Не кажи і не роби нічого поганого, навіть тоді, коли ти наодинці 

з собою. Учись більше соромитись себе, ніж інших» (Демокріт); 

 «Закон можна вважати якісним тоді, коли смисл його є точним, 

якщо вимоги його справедливі, якщо він формує чесноти у громадян» 

(Френсіс Бекон). 

 «Людина є ряд її вчинків» (Г.Гегель) 

 «Бачу і погоджуюсь з кращим, але наслідую гірше». (Сократ) 

 «Ми маємо стати рабами законів, щоб стати 

вільними». (Цицерон) 

ЗАВДАННЯ 2. 

ЧИМ ВИ КЕРУЄТЕСЬ У ПРИЙНЯТТІ МОРАЛЬНИХ РІШЕНЬ? 

Потрібно вибрати ті твердження, якими ви зазвичай керуєтеся у 

своїх моральних рішеннях 

1. Мораль – це вказівки більших чи сильніших про те, що тобі 

належить робити. Якщо ти більший або сильніший, то все, що ти ска-

жеш, є справедливим і все, що ти бажаєш зробити або отримати, є 

чесним. 

2. Якщо ти не покараний за зроблене або ніхто сильніший не 

бачить цього, то все, що ти робиш, добре. Покарання робить його 

неправильним. 

3. Тілесні ушкодження чи інші очевидні ураження, але не 

психологічне страждання, помічаються і вважаються несправедливими. 

4. Коли нам кажуть: «Ти ніколи не повинен говорити неправду», не 
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завжди дотримуються цього правила самі. 

5. Мораль є обміном, вигодами, послугами («Я зробив це для тебе, 

отже, ти зробиш і для мене») або ударами (хибне розуміння «золотого 

правила»: «Обмани ближнього, бо ближній обмане тебе»). 

6. Перш ніж допомагати або слухатися інших, тобі треба спитати чи 

видумали: «Що я буду з цього мати?» 

7. Основна причина достойної поведінки (не красти, не обманювати 

тощо) пов'язана зі страхом бути спійманим. 

8. Дехто може стверджувати: «Ніхто (навіть правоохоронці, урядовці) 

не повинен керувати мною, бо кожна людина має свою власну думку щодо 

справедливості  і має право думати й чинити так, як хоче». 

9. Люди можуть аргументувати так: коли хто-небудь отримав більше, 

ніж ти, то тобі слід «все поставити на свої місця». 

10.У моралі взаємності самі стосунки стають цінністю: «довіра» і 

«взаємна турбота» хоча й непомітні, невловимі, але є реальними та 

важливими. 

11. Люди можуть по-справжньому піклуватися про інших, можуть 

довіряти їм і можуть відчувати себе частиною «ми». 

12. Ти повинен прагнути зрозуміти, чому твій друг налаштований по 

ворожому чи егоїстично. 

13. Ти повинен намагатися справляти на людей гарне враження, щоб 

вони зрозуміли, що ти особистість з добрими намірами; тоді ти можеш бути 

про себе доброї гадки. 

14. Ця мораль включає взаємозалежність і кооперування заради 

суспільства: суспільство не можливе, якщо люди не поважають прав інших і 

не виконують до кінця своїх обов'язків. 

15. Шанування своїх обов'язків є ознакою доброго характеру. 

16. Якщо ви посідаєте місце судді, вчителя чи іншого соціального 

авторитета, ви повинні дотримуватися закону, бути послідовними і 
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справедливими (але також ураховувати пом'якшувальні обставини). 

17. У складних ситуаціях чесність, цілеспрямованість і самоповага 

можуть означати втрату популярності. 

КЛЮЧ 

(1-4 твердження ) Сходинка 1: «Сила є творцем права» 

Учні першої групи не розуміють моральних підстав для існування 

правил, у них виникають труднощі із взаємністю, якщо вона вимагає брати 

до уваги більше ніж до одної думки. Найчастіше вони займають позицію 

фізично сильнішого. Перша група є поверховою в міру того, як індивід 

звертається до царини конкретного чи фізичного, речового світу в 

обґрунтуванні моральних цінностей, наприклад: «Батько є господарем, тому 

що він старший», «Рятування життя багатьом людям важливіше, ніж одній».  

(5-9 твердження) Сходинка 2: Корисливі міркування – «Ти мені – 

я тобі» 

Представники цієї групи мають проблеми із розумінням ідеалу 

взаємності у стосунках. Вони також схильні бути я-орієнтованими: частіше 

виявляють несправедливість або неправдивість інших, ніж свою. Друга 

група є більш психологічною, але все ж іще поверховою. Наприклад, молода 

людина з другої групи обґрунтовує дотримання обіцянок тим, що інші 

дотримуватимуться своїх обіцянок перед нею. 

(10-13 твердження) Сходинка 3. Взаємність – «Стався до інших 

так, як тобі хотілося би, щоб ставилися до тебе» 

• Мислення третьої групи може виражати турботу про цінність 

людського життя. Однак представники цієї групи можуть настільки 

перейматися тим, що інші думають про них, що можуть перетворюватися в 

«моральне болото» у важких ситуаціях. З переходом на третю сходинку 

моральні рішення виходять за межі поверховості і сягають початкового 

зрілого розуміння моральних норм і цінностей. Рішення представників цієї 

групи характеризуються переходом від «взаємності як факту» до 
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«взаємності як ідеалу» до принципу "роби так, як ти би хотів, щоб робили 

тобі…». 

(14-17 твердження) Сходинка 4: Життя у суспільстві «Чи ти 

робиш внесок у суспільство?» 

• Мислення четвертої групи може містити апеляції до морального 

закону і пошани до прав і відповідальності як основи суспільства. Однак 

суспільна мораль цієї стадії є  більше доповненням, аніж заміною 

індивідуальної моралі третьої групи. В міру розширення взаємодії молодої 

людини з іншими – в мандрівках, таборах, на робочих місцях тощо – 

розуміння потреби у взаємній довірі розширюється до потреби в 

загальновизнаних послідовних нормах і взаємозалежних вимогах. Як висло-

вився один піддослідний Кольберга: «У тебе повинно бути чітке розуміння 

того, чого кожен намагається твердо дотримуватися, інакше ти ніколи не 

зможеш знайти свою нішу в суспільстві.» 

ЗАВДАННЯ 3. 

- Що, на вашу думку, означає прийняти моральне рішення? 

- Чим моральні рішення відрізняються від інших рішень? 

Наведіть приклади прийняття моральних рішень: 

а) дорослими; 

б) ровесниками; 

в) вами особисто. 

Запишіть в етичний щоденник. 

ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ 

Прийняті моральні рішення не завжди здійснюються за належної 

мотивації. У деяких випадках людям не вистачає вихованості, сформованості 

тих чи інших якостей, що зменшує позитивну цінність  самого рішення, а 

отже і  вчинку. Розмірковуючи над тим, що допустимо і що недопустимо, у 

своїх рішеннях потрібно дотримуватись норм моралі, прагнути до чистоти 

помислів, піклуватись про оточуючих, цінувати їх, виявляти любов і 
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шляхетність.  

ТЕСТ «Чи готові ви вирішувати власні проблеми?» 

1. Чи розповідаєш ти про свої проблеми і неприємності? 

а) Ні, мені це не допомогло би. 

б) Так, якщо є хтось, хто здатен мене зрозуміти. 

в) Не завжди,  людям вистачає своїх проблем. 

2. Чи сильно ти  переймаєшся через невдачі? 

а) Завжди і сильно. 

б) Все залежить від обставин. 

в) З розумінням, адже всьому приходить кінець. 

3. Що ти робиш, коли ти чимось засмучений. 

а) Придумую собі різні задоволення, які можу уявити. 

б) Зустрічаюсь з друзями. 

в) Усамітнююсь . 

4. Що ти робитимеш, якщо тебе образила близька людина? 

а) Заховаюсь у свою раковину. 

б) Спробую вияснити стосунки. 

в) Буду всім скаржитись. 

5. Як ти себе ведеш, коли тобі таланить? 

а) Не думаю про погане. 

б) Боюсь втратити те, що маю. 

в) Пам’ятаю про те, що в житті буває всіляке. 

6. Як ти ставишся до психологів? 

а) Не хотілось би відвідувати їхні заняття. 

б) Багатьом вони допомогли. 

в) Людина  у змозі сама собі допомогти. 

7. Чи прихильна до тебе доля? 

а) Весь час випробовує мене. 

б) Несправедлива до мене. 

в) Прихильна до мене. 

8. Про що ти думаєш після сварки з другом, коли проходить гнів? 

а) Про те добре, що нас об’єднувало. 

б) Мрію про помсту. 

в) Про те скільки неприємностей через нього пережив. 

КЛЮЧ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

а 3 4 0 3 1 4 5 1 

б 1 0 2 0 3 2 2 2 

в 2 2 4 1 5 3 1 3 

7-15 балів. Ви легко миритеся з неприємностями, оскільки вмієте вірно 
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оцінити ситуацію. Цінно те, що ви не жалієте себе, а намагаєтеся активно 

змінити ситуацію на краще. Твоя душевна рівновага викликає захоплення в 

оточуючого. 

16-26 балів. Ви часто нарікаєте на свою долю і вихлюпуєте свої 

проблеми і неприємності на інших. Ви потребуєте підтримки, співчуття, 

розуміння. А можливо вам краще навчитися володіти собою. 

27-36 балів. Ти не вмієш приймати швидко рішення. Можливо через це 

у тебе так багато невирішених проблем. Ти часто замикаєшся у собі і жалієш 

себе. Ти б успішно справлявся би з життєвими проблемами, якби попрацював 

над своїми вольовими якостями. 

 

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА. Разом з батьками розробити стратегію 

«Прийняття моральних рішень» 
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Додаток К 5 

ВИХОВНА ГОДИНА НА ТЕМУ: 

«ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ» (1 год.) 

МЕТА: формувати уявлення про честь і гідність, гордість і пихатість 

як моральні категорії, виховувати почуття власної гідності, відповідальне 

ставлення до власної честі і репутації. 

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ: честь, гідність, гордість, пихатість, репутація 

ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ: пояснення, бесіда, творчі завдання, 

робота з картками, гра, інтерв’ю. 

ОБЛАДНАННЯ: етичні щоденники, кольорові олівці фломастери, 

роздатковий матеріал  

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: Честь і  гідність як високі 

моральні категорії осмислення власного буття . Право кожного на повагу 

власної честі і гідності. Наші уявлення про те, що личить і не личить людині. 

Той, хто береже честь, не робить того, щоб принижувало його гідність. 

Цінуєш власну гідність, коли дбаєш про «внутрішню людину» в собі. 

Репутація (позитивна і негативна). Гордість і пихатість.  

ХІД ЗАНЯТТЯ: 

МОТИВАЦІЯ. Вчитель визначає актуальність теми, що вивчається на 

занятті, повідомляє мету та очікуванні результати і розповідає дітям 

притчу. 

ПРИТЧА 

Вогонь, Вода і Честь разом подорожують. І ось на роздоріжжі їм треба 

розійтись. Вогонь сказав: 

– Якщо загубите мене і захочете знайти, то йдіть у той бік, де відчуєте 

тепло! 

– Коли ж загубите мій слід, – промовила  Вода, – то шукайте з тим, хто 

праглими вустами зве. 

Честь стояла мовчки. 

– А тебе як знайти, коли загубимо? – запитали Вогонь і Вода. 
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– Той, хто загубить мене, – тихо відповіла Честь, – уже ніколи 

відшукати не зможе. Я буваю тільки з тим, хто ніколи мене не втрачає! 

–Чому люди так високо цінують честь? 

– Що означає втратити честь? 

–Чи можна її повернути? 

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. Честь і гідність – показники моральної цінності 

людини, що слугують критерієм моральності як окремої особистості ,так і 

суспільства в цілому. Ці поняття настільки взаємопов’язані, що їх можна 

розглядати лише у взаємозв’язку. 

Гідність – ставлення людини до самої себе як особистості, що гідна 

беззаперечної поваги. Почуття гідності є важливою моральною якістю, за 

якої людина чинить так, як належить її сутності і призначенню, як повинна 

чинити саме людина. Людина, яка володіє такою важливою моральною 

якістю усвідомлює власну цінність для інших людей, для суспільства, 

незалежно від соціального статусу, багатства, професії, національності. 

Почуття власної гідності і повага до себе – це те, що найбільше підносить 

людину, сприяє самореалізації, творчому самовиявленню. Це потреба 

позитивної самооцінки своїх вчинків, осмислена гордість за себе. Але 

людина має поважати не тільки свою гідність, але й гідність інших людей. 

Гідна людина веде себе гідно – не принижується сама і не принижує інших. 

Гідна людина чинить гуманно і справедливо, навіть, якщо ніхто цього не 

бачить і не може оцінити. Ніколи не зробить комусь боляче, не стане 

брехати, інтригувати проти інших, не бажаючи зраджувати людське у собі. 

Також почуття. власної гідності нерозривно пов’язане з усвідомленням своїх 

прав і обов’язків нарівні сім’ї, суспільства, громадянською позицією. 

Якщо гідність – це внутрішнє визнання, самоповага, то честь означає 

зовнішнє визнання, оцінка дій, діяльності особистості з боку інших. 

Уявлення про честь сформувалось в епоху феодалізму, де дотримання 

кодексу честі свідчило про належність до аристократії і визначало місце у 

суспільному житті того часу. Дворяни надзвичайно цінували свою честь і 
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гідність і  викликали на дуель за найменшу образу. 

У подальшому розумінні честі до уваги беруться, перш за все, особисті 

заслуги людини, її праця, міра людяності, що і визначає міру пошани і 

поваги. Формування людиною моральних чеснот є утвердженням власної 

гідності. А коли ці моральні якості або гідність оцінюють інші люди – 

приходить визнання, повага, тобто те, що і називається честю.  

Якщо честь потрібно відстоювати, то репутацію підтримувати. 

Визнання цінності особистості багато в чому залежить від її репутації у 

суспільстві, у колективі. Що ж таке репутація? (Діти висловлюються). 

Репутація – це цілісне уявлення про людину, про її духовне багатство чи 

убозтво, про її практичні здібності, досягнення і недоліки. Репутація може 

бути позитивною і негативною, що виявляється у думці колективу. 

Позитивна репутація викликає повагу до людини, що визначає її честь. Іноді 

в цілях завоювання певної репутації, людина може створювати свій певний 

образ в очах оточуючих, або імідж (імідж комунікабельної людини, 

інтелектуала, модниці, радикала, консерватора і т.д.), пов’язаний із 

поведінкою та стосунками з оточуючими. Сприйняття іміджу у колективі , 

ухвалення обраного стилю поведінки визначає міру поваги та честь 

особистості. 

Поняття честі і гідності нерозривно пов’язані з гордістю, почуттям, що 

дозволяє високо цінувати свої і чужі досягнення і заслуги. Гордість є 

результатом нашої перемоги над собою , над обставинами. Людина, якій є 

чим пишатися відчуває себе сильною, вправною, впливовою, значущою. Це 

почуття дає можливість «тримати високу планку», відповідати моральним 

стандартам, прагнути до ідеалу. Окрім того, гордість дозволяє усвідомити 

свої можливості і перспективи, вселяє віру в себе, веде до нових вершин.  

– Як видумаєте, чим можна пишатись? (Діти висловлюються) 

Пишатися можна своєю країною, родиною, друзями .Але погано коли 

гордість переростає в пихатість. Що таке пихатість? (Діти висловлюються). 

Прикладом пихатості може слугувати Світлий ангел Люцифер ,який 
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запишався, приписав собі ті чесноти, яких не мав і став претендувати на роль 

самого Бога і був скинутий з неба в пекло, саме він породив зло. Отже ви 

зрозуміли, що пихатість заважає об’єктивно оцінювати себе. Така людина 

перебільшує власну значимість, вважає себе суперлюдиною, тоді як до інших 

ставиться як до речей. Нерідко такі люди з усіма конфліктують і в результаті 

залишаються ні з чим. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

ТВОРЧА РОБОТА 

Діти записують прислів’я, яке є водночас темою міні-твору «Шукає 

пихатий світлого місця, мудрого видно і в затінку», в якому здійснюють 

спробу описати відмінності людини, з притаманною їй гідністю і пихатою 

людиною. 

РОБОТА З КАРТКАМИ 

Діти отримують картки з яким-небудь словом  родина, батьківщина, 

людина, герой ,політик, президент, громадянин, учень, артист, лікар, 

вчитель, інженер науковець, космонавт, до якого мають спочатку 

намалювати малюнок, а потім скласти розповідь, чим вони можуть пишатись.  

ГРА «Життєве кредо. Особистий герб і девіз» 

(За методикою І. В. Вачкова)  

Девіз і герб ті символи, що надають можливість людині у лаконічній 

формі висловити життєву філософію і власне кредо. Це один із способів 

заставити людину задуматись, визначити і сформулювати найважливіші 

стрижні власних світоглядних позицій на яких тримаються їхні честь і 

гідність. 

Гра починається з виконання методики «Хто я?», де кожен учасник, на 

вказане запитання відповідає десятьма словами чи словосполученнями, які 

записуються на спеціальному папері. Усі учасники гри мають можливість 

вільно рухатись і знайомитись з визначеннями інших учасників. Цей етап 

роботи є важливим у самовизначенні учасників гри. Після чого ведучий може 
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запропонувати інтерпретацію методики, яка давала б змогу учасникам 

здійснити самодіагностику. 

Ведучий переходить до іншого етапу гри. 

- Тільки що ви переконались в існуванні багатьох способів аби 

відповісти на запитання «Хто я?». 

Хтось вказує на слою приналежність до людського роду – «homo-

sapiens», «людина» та інші. 

Хтось пропонує свої соціальні характеристики – «учень», «син», 

«донька», «школяр». 

Хтось підкреслює найбільш цінні у собі якості – «інтелектуал», «добра 

душа». 

Перші три відповіді відображають зовнішній поверховий шар нашого 

Я-образу. Тому звернемо увагу саме на перші три визначення і попрацюємо з 

ними. Будь ласка, підкресліть перші три відповіді «Хто я?», кожна з яких 

слугує характеристикою вашої особистості. Відштовхуючись від цих 

визначень, подумайте, яким би міг стати ваш девіз. 

Девізом може стати відомий афоризм, прислів’я, рядок з вірша або 

пісні, ваше особисте висловлювання. 

Головне, аби воно якомога найточніше відображало б вашу сутність. 

Запишіть його на окремому аркуші. 

Тепер зверніться до другого й третього пункту самохарактеристики, 

придумайте девізи й до них і запишіть на окремих аркушах. 

Наступним завданням буде розроблення символів до кожного з цих 

девізів, котрі б втілювались в знаках і відображали внутрішній зміст 

самохарактеристики. 

Виконана робота є підготовкою до основного етапу гри, де учасники 

мають визначити свої найважливіші девізи і символи життя. 

А тепер давайте трохи пофантазуємо. Уявімо себе дамами і кавалерами 

із вельможних родин, яких запросили на бал в середньовічний королівський 

замок. Шляхетні лицарі і прекрасні дами під’їжджають до воріт замку у 
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позолочених каретах, на дверцятах яких пишаються герби і девізи, що 

свідчить про дворянське походження їх володарів. Так, які ж оце герби і 

девізи? У середньовічних дворян обов’язково хто-небудь з предків вершив 

великі справи або подвиги, що б прославляло його і відбивалось в девізі і 

гербі. Його нащадки отримували ці геральдичні атрибути у спадщину і не 

ламали голову над тим, якою має бути їх особиста геральдика. А нам 

прийдеться попрацювати над створенням власних геральдичних знаків. 

На великих аркушах паперу за допомогою фарб чи фломастерів 

потрібно буде зобразити свій власний герб, наділений девізом. Але може 

статися, вам вдасться придумати ще щось більш цікаве, що точно б відбивало 

сутність ваших життєвих устремлінь, позицій, розуміння себе. 

Ознайомившись з символікою і прочитавши девіз, має бути зрозуміло з ким 

маєш справу. 

Ось приблизна форма герба. 

 

 

 

 

            

 Контур розділяє герб на декілька частин. Постарайся зрозуміти їх 

призначення і за допомогою символів передати необхідну інформацію. 

У лівій частині вкажіть свої головні досягнення в житті, в середній – те, 

як ви себе сприймаєте. У правій частині – головну мету вашого життя. Внизу 

– життєве кредо або девіз. 

На роботу відводиться півгодини. Після чого учасники представляють 

свої герби і девізи. Ведучий наголошує на тому аби кожен фіксував тих 

людей, чиї герби і девізи схожі або співзвучні з їх власними. Під час 

презентації учасники можуть задавати запитання, а також уточнювати ці чи 

інші деталі. Після чого кожному пропонується підійти до тих учасників, у 

чиїх гербах і девізах прослідковується певна спорідненість і обговорити 
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спільні моменти. Після чого кожна група має представити не тільки спільні 

висновки, а й представити загальний символ і девіз, котрий би всіх 

об’єднував. 

Після представлення кожною групою висновків про загальні риси 

особистої геральдики і нових розроблених колективних символів і девізів 

проводиться обговорення всієї гри і кожного її етапу. 

ЗАВДАННЯ 

Вчитель пропонує дітям скласти «Кодекс честі». З цією метою діти 

діляться на три групи. Після того, як кожна група ознайомить усіх присутніх 

зі своїм проектом складається спільний «Кодекс честі», який діти записують 

у свої етичні щоденники.  

«Кодекс честі» 

- Будь привітним. 

- Підтримуй доброзичливі і дружні взаємини з усіма 

однокласниками. 

- Не створюй конфліктних ситуацій. 

- З повагою стався до вчителів, однокласників і до себе. 

- Будь відповідальним у дотриманні свого слова, виконанні 

обов’язків. 

- Дотримуйся правил гречності. 

- Завжди підтримуй і виручай своїх товаришів. 

- Будь готовий допомогти кожному, хто цього потребує. 

- Вступайся за молодших дітей і дівчат. 

- Будь охайним. 

- Будь щирим. 

- Бери активну участь у житті класу! 

ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ. Таким чином, поняття гідності і честі 

пов’язані із самоповагою особистості, а також із суспільною оцінкою і 

визнанням моральних заслуг і чеснот людини. Гордість є важливою 

моральною якістю ,здатністю високо оцінювати себе і оточуючих. Тоді як 
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пихатість є ілюзією, самообманом, який псує життя самій людині і всім, хто її 

оточує. 

Діти відповідають на запитання: 

–Що ми вкладаємо у поняття честі і гідності? 

–Чи сумісні честь і зневага? 

– Якими чином людина може дбати про свою честь? 

–Чи цінується сьогодні добра репутація? 

–Чим відрізняється гордість і пихатість? 

ПОЗАКЛАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Взяти інтерв’ю у мами , тата, бабусі, дідуся про те, чим найбільше вони 

пишаються.  

Запитання для інтерв’ю: 

–Чим найбільше ви пишаєтесь? 

–Чому ви вважаєте, що це має найбільше значення у вашому житті? 

–Чи розповідали ви своїм дітям, про те, чим ви пишаєтесь? 

–Яким(ою) маю вирости я, чим маю займатися, як себе вести, аби ви 

мною пишались? 

Із зібраних і зачитаних на наступному занятті інтерв’ю діти роблять 

альбом «Якими нас хочуть бачити наші рідні». 
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Додаток К 6 

ВИХОВНА ГОДИНА НА ТЕМУ: 

ЧИ ЩОСЬ БЕЗ СЕРЦЯ ЗРОЗУМІЄШ ( 1 ГОД.) 

МЕТА: Формувати у школярів уявлення про внутрішнє життя 

осереддям, якого є серце, виховувати потребу у розвитку власних  сутнісних 

сил, ознайомити з концепцією серця Ш. Амонашвілі. 

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ: серце, внутрішній світ, шляхетність. 

ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ: пояснення, бесіда, діалог, диспут, 

обговорення притч та віршів про серце. 

ОБЛАДНАННЯ: етичні щоденники 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: Серце людини як храм душі. Які 

скарби ми зберігаємо у  Серці.  Серце – центральний  орган  кровоносної 

системи людини. Як можна виховати своє серце. 

ХІД ЗАНЯТТЯ: 

МОТИВАЦІЯ. Вчитель мотивує дітей до заняття за допомогою 

молитви Святого праведника Іоанна Кронштадського: 

Господи! 

Даруй мені серце просте, 

Незлобливе, 

Відкрите, 

Віруюче, 

Любляче, 

Щедре, 

Гідне вмістилище Тебе Всеблагого! 

Після чого вчитель оголошує тему і завдання заняття. 

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. Один самітник звернувся до людей з питанням: 

- Чи маєте ви серце?  

Люди дивувались і перепитували його: 

- Чому ти не запитуєш у нас про милосердя, терпіння, відданість, 

доброту, любов, про моральні  основи нашого життя, а всього-на-всього 

цікавишся серцем? 

Він відповідав їм: 

- Аби тільки люди не забули про Серце, а все інше буде. 
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І справді Серце є обитель всього прекрасного в людині. Але в Серці 

може жити Зло. Воно може бути різним. І від вас залежить чим ви його 

наповните. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА. 

ЗАВДАННЯ 1. 

«Ми у нашому Серці зберігаємо скарби вічні. Тому нам всім важливо 

навчитися думати Серцем». Поясніть , як ви розумієте цей вислів. 

Вчитель пропонує дітям прочитати вірш. 

            *** 

Є Серце добре. 

 Є Серце зле. 

Є Серце любляче. 

 Є Серце осоружне. 

Є Серце розуміюче 

 Є Серце глухе. 

Є Серце  гаряче. 

 Є Серце крижане. 

Є Серце щедре. 

 Є Серце жадібне. 

Є Серце творця. 

 Є Серце руйнівника. 

Є Серце зряче. 

 Є Серце сліпе 

Є Серце полум’яне. 

 Є Серце згасле. 

Є Серце світле. 

 Є Серце темне. 

Є Серце чисте. 

 Є Серце брудне. 

Є Серце цнотливе. 

 Є Серце грішне. 

                                Ш. А. Амонашвілі 

- Яким може бути Серце? І у чому  це може проявлятися? 

- Підберіть епітети зі словом «Серце». 

- Що ми відносимо до скарбів Серця? 

- Відберіть найважливіші  цінності, які би ви хотіли зберігати у 

своєму серці і запишіть  в етичний щоденник. 
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 СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. Організм людини не може жити без серця, 

оскільки серце – центральний орган кровоносної системи у тварин і людей, 

ритмічне скорочення м’язів якого, обумовлює рух (циркуляцію) крові в 

організмі. У людей серце чотирьохкамерне. У людського ембріона серце 

формується на третьому місяці розвитку у материнському лоні. Латинською 

мовою серце -  Cor, грецькою – Kardia. Ритмічні скорочення серця співзвучні 

з пульсацією Космосу.  

Похідними словами від слова «серце» є слова «сердечний» і 

«сердешний». Що вони означають? Чи є вони тотожними? 

Сердечний – сповнений доброзичливості, душевності, чуйності 

(сердечна зустріч). Також добрий, чулий, коли йдеться про людину(сердечна 

людина), або повʼязаний з коханням (сердечні справи). 

Сердешний – викликає співчуття (сердешний плаче). 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

ЗАВДАННЯ 2. 

Закінчіть речення: 

 Серце це… 

 Вдячне серце у того, хто… 

 Вірне серце можна охарактеризувати, як 

 «Добре серце»-, говоримо ми про людину, яка… 

 Тягар на серці у того, хто… 

 Серце в п’ятах ми відчуваємо… 

 Серце мовчить… 

 Сердечний… 

 Сердешний… 

ЗАВДАННЯ 3 

Поясніть, як ви розумієте ці висловлювання. 

«Зряче тільки серце. Самого головного очима не побачиш». 

(С. Екзюпері). 

«Добра людина з доброго скарбу Серця свого виносить добре. Зла 

людина зі свого злого скарбу Серця виносить зле. Бо від надміру Серця 

говорять вуста його» (Біблія). 



 542 

«Справжня проблема у Серці і думках людини. Це зовсім не стосується 

фізики, швидше етики і моралі. Легше змінити склад плутонія , аніж вигнати 

злого духа з людини. Нас лякає не сила вибуху ядерної бомби, а сила зла 

людського Серця, його власна сила вибуху на злі вчинки» (А. Ейнштейн). 

«Перед великим розумом я схиляю голову, перед великим серцем я 

стаю на коліна» (Г. Гете). 

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. Сонце є серцем системи, так само як серце 

людини є сонцем організму. Багато сонць-сердець і Всесвіт розкриється 

перед нами як система сердець. Тому культ Світла є культом сердець. Наука 

ще не зуміла оцінити по справжньому значущість серця. Древній Світ не раз 

вказував на силу серця, але розум віддавав першість мозку. Виникли поняття, 

які характеризували переваги мозку, зокрема «холодний розум», «здоровий 

глузд», «залізна логіка», «факти – вперта річ», «доводи і аргументи», 

«критичне мислення», «об’єктивність», «раціоналізм», «прагматизм».  

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

РОБОТА В ПАРАХ 

Вчитель пропонує учням скласти діалог «Хто важливіший Серце чи 

Мозок?» з тими словосполученнями, які вже розглядались на занятті. 

ЗАВДАННЯ 4. 

Вчитель разом з дітьми читає притчу і обговорюють її. 

ПРИТЧА 

Молодий цар побачив уві сні ангела, який сказав йому: 

- Виконаю будь-яке твоє бажання. 

Вранці покликав цар до себе трьох радників і розповів їм про свій сон: 

- Ангел обіцяв мені виконати моє бажання. Я хочу, щоб мої 

підлеглі жили добре. Скажіть, яке їм потрібне царство? 

- Царство бажань – вигукнув один з радників. 

- Нехай буде по-твоєму сказав цар. 

У ту ж мить у царстві почалися дивні зміни. Багато, хто розбагатів, 

хижки перетворились на палаци, де в кого  навіть виросли крила і вони навіть 
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навчились літати. Люди переконались, що всі їх бажання виконуються і 

почали бажати все більшого. Потім виявилось, що у людей вже і бажань не 

вистачає. І вони почали красти бажання один в одного.  В царстві бажань 

зникли мир і злагода. Заздрістю, злістю люди зруйнували  царство  і власне 

життя. 

-Ой-ой-ой-забідкався цар. Тільки не царство бажань! 

- Краще за все царство розуму – запропонував другий радник. 

- Нехай буде по-твоєму, - сказав цар. 

Третій радник також хотів щось сказати, але махнув рукою і подався 

геть. Але цього ніхто не помітив, бо в ту ж мить діти і дорослі, чоловіки і 

жінки, старі і молоді враз перетворилися на філософів і почали обговорювати 

різні дріб’язки. Вони завжди у всьому сумнівались, сперечались, 

критикувались, шукали пояснень, доводів і заперечень. І ніколи не доходили 

згоди. Недовіра стала нормою життя. Життя стало сумним, тривожним і 

самотнім. Засумував цар і подався геть з палацу. На межі свого царства він 

зустрів дідуся. Той орав поле , сіяв зерно і співав пісню. 

- Тобі Бог хіба не дав розуму ?- запитав цар. 

- Чому? Мій розум завжди жив і живе у моєму Серці, – відповів 

той. 

- А до чого тут Серце?! – здивувався цар. 

- Бо розум без Серця перетворюється на впертість і 

нерозважливість. 

- А звідки ти знаєш, як треба жити, що і коли робити. 

- Мені це завжди підказує Серце. 

Молодий цар засумував: 

- От якби ти був моїм радником, я б не припустився помилки. 

- Я і є твій радник, якого ти не дослухав, – сказав дідусь. 

- Тоді я хочу, щоб моє царство стало царством Серця. 

Тільки цар це сказав, як перед ним з’явився Ангел . 



 544 

- Будь-ласка, – звернувся до нього цар, – зроби моє царство 

царством Серця. 

Ангел задумався: 

- Бог уже дав кожному своє Серце, потрібно запалити його. 

- Так запали… 

Ангел засмутився: 

- Не можу… Бог велів людям самим запалювати свої Серця і 

допомагати один одному! 

- Тоді скажи, як запалювати? 

- Через виховання ,- сказав Ангел і зник. 

- Ну що ж тоді  будемо виховувати своє Серце… 

- Як би ви порадили царю виховувати Серце, якби були його 

радником. Свої поради запишіть в етичний щоденник. 

- Як ви виховуєте своє Серце. Що для цього плануєте зробити. 

Запишіть свої плани в етичний щоденник. 

ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ 

Виховуймо наше Серце бо  воно є 

 Мостом між Землею і Всесвітом. 

 Сонцем всіх сонць. 

 Храм нашого Духу. 

Наповнимо своє Серце почуттями: 

 Любові; 

 Відданості; 

 Співчуття; 

 Вдячності; 

 Милосердя; 

 Доброти. 

Виявляймо скарби нашого Серця у: 

 Посмішці; 

 Терпінні; 

 Співпраці; 

 Розумінні; 

 Чистоті помислів; 

 Лагідності; 

Дослухайтесь до мови свого Серця: 
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 Його биття; 

 Його ритму; 

 Його почуттів; 

 Його очікувань; 

 Його радощів. 

Живіть за законами  Серця: 

 Неповторності; 

 Унікальності; 

 Єдності; 

 Гармонії; 

 Блага; 

 Краси; 

 Істини; 

Своє життя пропускайте через Серце: 

 Любіть усім Серцем; 

 Думайте Серцем; 

 Творіть Серцем; 

 Страждайте і радійте Серцем. 

Бережіть своє Серце і Серце кожного. 

Закривайте своє Серце перед: 

 Заздрощами; 

 Зрадою; 

 Брехнею; 

 Ницістю; 

 Сумнівами; 

 Поганими думками. 

Пам’ятайте: Серце своє ми виховуємо самі. 
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Додаток К 7 

ВИХОВНА ГОДИНА НА ТЕМУ: 

«У ПОШУКАХ ВЛАСНОГО ІДЕАЛУ» ( 2 ГОД.) 

МЕТА: Формувати у дітей уявлення про ідеал, виховувати  у дітей 

потребу бути кращими, необхідні моральні якості, знайомити дітей з 

програмами самоудосконалення. 

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ: ідеал, взірець, робота над собою, моральні 

якості. 

ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ: гра, пояснення, бесіда, диспут, творча  

робота, 

ОБЛАДНАННЯ: етичні щоденники, ватман, клей, вирізки з газет, 

фото, «чарівні торбинки»  

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: Чи міняються з часом ідеали. 

Зовнішня і внутрішня краса людини. Моральні якості ідеальної людини. 

Ідеал і культура. Ми і на наші взірці. Сліпе наслідування чи робота над 

собою. 

ХІД ЗАНЯТТЯ: 

МОТИВАЦІЯ. Вчитель мотивує дітей за допомогою гри. 

Гра «Чарівні торбинки» 

Мета: виявити згуртованість класного колективу, інтереси і 

уподобання кожного учня зокрема. 

Умови гри. Кожен учасник заздалегідь готує торбинку з трьома 

предметами, які б його найкраще характеризували. Перед початком 

заняття  вчитель збирає торбинки. 

Вступ до гри. Якби речі могли говорити, вони б розповіли щось 

надзвичайно цікаве про своїх господарів, але позбавлені мови, вони свідчать 

про їхні уподобання, інтереси, характер занять. Подивіться уважно на 

кожний із предметів, які я вам показуватиму, і спробуйте відгадати, хто 

його власник. 

Учитель або хтось з учнів по черзі беруть торбинки з предметами, 
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показують їх, а діти  висловлюють свої припущення щодо їх приналежності. 

В кінці гри вчитель зазначає, що так само як людину 

характеризують предмети, її характеризують ідеали до яких вона 

прагне. 

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. Ідеалом вважається щось винятково досконале, 

таке, що є вищою метою прагнень людей. Ідеал є багатозначним поняттям. 

Ідеальними вважають довершені, позбавлені вад, недоліків предмети, явища, 

процеси тощо (ідеальний слух, ідеальна форма, ідеальний вихід із 

конфліктної ситуації). Правда інколи вони можуть тільки здаватися такими. 

Поняття ідеалу включає також і моральний ідеал – найдосконаліший, 

безумовний, універсальний зразок високоморальної особистості, яка володіє 

всіма відомими доброчесностями, кожна з яких є максимально досконала. 

Моральний ідеал є орієнтиром для самовдосконалення особистості, 

завдяки йому людина оцінює поведінку інших людей. Прагнучи 

самовдосконалюватись, особистість не може обійтися без морального ідеалу, 

який допомагає їй орієнтуватись у світі моральних цінностей, обирати 

оптимальну лінію поведінки, життєву позицію. Ідеал підносить людину, 

сприяє зміцненню її духовно-емоційних сил, необхідних для самореалізації. 

З поняттям ідеалу співвідноситься і наше розуміння взірця, як те, що 

треба наслідувати, з чого брати приклад. 

Потрібно також розрізняти поняття ідеалу і кумира. Оскільки кумир, на 

відміну від ідеалу, слугує предметом захоплення, поклоніння. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

Дискусія на тему «Ідеали чи кумири?» 

Питання до дискусії: 

- Хто є для вас кумиром? 

- У якій сфері частіше за все формуються кумири? 

- Наскільки часто вони змінюються? 

- Чому шанувальники кумирів утворюють, як правило, натовп? Як він 

себе веде? 
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- Як веде себе людина, яка наслідує кумиру? 

- Як веде себе людина, яка прагне до морального ідеалу? 

- Чому одна з 10-ти біблейських заповідей застерігає: «Не сотвори собі 

кумира»? 

- Які якості, риси, ідеї втілює для вас ідеал? 

- Хто для вас є ідеалом? 

- Для чого людині ідеал? 

- Чи можна прожити без ідеалів? 

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. Ви дорослішаєте, змінюєтесь і разом з вами 

змінюються і ваші ідеали. Цей процес є властивим не тільки вам, а всьому 

людству. Якщо ми звернемось до історії, то зможемо констатувати, що в 

античні часи домінував ідеал фізично досконалої людини, що живе у гармонії 

з собою, соціумом, природою і космосом. 

З приходом і поширенням християнства змінився ідеал. Більшість 

людей орієнтувалися на Ісуса Христа. В цей період сформувався чернецький 

ідеал. Чернецький канон смиренності, терпіння, бідності, працелюбності, 

відмови від шлюбу був написаний св. Бенедиктом (480-550 р.р.), 

засновником ордену бенедиктинців - «Бідноти Христової». Це був самий 

вдалий статут, спрямований на удосконалення людини, який зберігав своє 

значення аж до Х ст. Приблизно у цей час зародився і почав стверджуватися 

лицарський ідеал, на який рівнялись не одне сторіччя. Цей ідеал визначали 

вірність, нехтування небезпекою, мужність, хоробрість, готовність служити і 

захищати Церкву і її служителів, підтримка членів лицарських фамілій, 

служіння прекрасній дамі. Смертним гріхом лицаря є зрада. Цінності 

лицарства були зорієнтовані на цінності аристократії: щедрість, 

марнотратство, помпезність, розваги. Щоб отримати статус рицаря, потрібно 

було пройти. Героїчний лицарський ідеал знайшов своє відображення в таких 

епічних творах, як «Пісня про Роланда», «Пісня про Сіда», «Пісня про 

Нібелунги». 

Буржуазний ідеал стверджував індивідуалізм і зосереджувався лише на  
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зовнішніх виявах, тобто поведінці особистості. Від чоловіків чекали 

скромності, діловитості, практицизму , уміння догоджати, бажання служити, 

дотримання правил етикету. Юнаків вчили бути обережними, недовірливими, 

але не висловлювати скептицизму, приховувати власні наміри. Вести себе 

потрібно так, аби не викликати в інших невдоволення, образ, підозр, а бути 

для всіх приємним. Вдавана смиренність, бажання догодити, бути своїм, 

тобто користуватися довірою були найважливішими якостями на той час. 

Вимоги до жінок обмежувались кухнею, церквою, дітьми. Дівчина повинна 

була бути набожною, привітливою, лагідною, терпеливою, працелюбною, 

сором’язливою, мовчазною, гостинною.  

Важливими ознаками буржуазного ідеалу були: ціннісна орієнтація на 

багатство, уподібнення моральної оцінки відносинам «купівлі-продажу», 

лицемірство у декларуванні честі і обов’язку, зростання морального 

відчуження, занепад моралі (нехтування нормами моралі заради збагачення). 

Комуністичний ідеал виник на противагу буржуазному ідеалу. Основні 

принципи комуністичного ідеалу були сформульовані у Програмі КПРС – 

моральному кодексі будівника комунізму, який фіксував найважливіші 

вимоги комуністичної моралі: відданість справі комунізму, патріотизм, 

соціалістичний інтернаціоналізм, сумлінну працю на благо суспільства, 

готовність до виконання громадянського обов’язку, нетерпимість до 

порушень суспільних норм, інакомислення. Відкидалась особистісна 

індивідуальність, кожна людина мала усвідомлювати себе «шурупчиком»  і 

«гвинтиком». Зрівнялівка, тотальна підозра, доноси, репресії породили 

подвійну мораль, руйнування ідеалу, нігілізм, що дається взнаки і сьогодні. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

ТВОРЧА РОБОТА «Наш ідеал» 

Вчитель пропонує дітям описати сучасний ідеал 

ЗАВДАННЯ « На які ідеали ми рівняємось». 

Мета: Надати учням можливість спостерігати характери реальних 

людей із минулого та сьогодення та осягнути їхні моральні цінності. 
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Матеріали: Біографії, біографічні нариси, енциклопедії та інші 

довідкові матеріали. 

Виконання завдання: Розуміння сутності ідеалу наповнюються 

реальним життєвим змістом, коли учням надається можливість бачити 

приклади, якими слугують реальні люди, а також вигадані персонажі. 

Сприяйте створенню особистої ментальної скарбниці моральних взірців 

учнів. 

Пропозиції до виконання завдання: 

• Дайте учням можливість ознайомитися з біографіями і 

біографічними нарисами різних людей, які зробили вагомий внесок у 

розвиток суспільства (списки додаються). Після їх прочитання нехай учні 

виберуть способи передання отриманої інформації для решти класу. Це 

можуть бути усні звіти, рольові ігри, танці, живопис. Заохочуйте учнів 

працювати командами. Враховуйте також антигероїв та лиходіїв, але 

зосереджуйтеся на позитивних взірцях. 

• Нехай учні ідентифікують вирішальні моменти чи поворотні пункти 

у житті героїв і відобразять у рольовій грі ці події. Ніколи не давайте 

приводу учням думати, що ці моменти – результат випадковості чи 

везіння. Робіть наголос на значенні індивідуального вибору та особистої 

відповідальності. 

• Покажіть портрети та обговоріть внесок тої чи іншої особистості у 

загальнолюдські цінності. Додавайте деякі нові факти про цю людину або 

вивішуйте і обговорюйте цитати з опублікованої праці чи біографії.  

Запитання для дискусії: 

1. Які великі справи вершила особистість, що ви нею захоплюєтеся 

і хотіли б її наслідувати? 

2. Який вибір вона зробила у своєму житті? 

3. Що могло би трапитись, якби ця людина вибрала інакшу лінію 

поведінки ? Які альтернативи існували? 

4. Що можна сказати про спосіб життя, який вела ця людина, що 

уможливив появу великих відкриттів чи вагомого внеску 
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5. .Які моральні цінності були особливо важливими у житті цієї 

людини? 

Видатні особистості  

Макс Левчин  Стівен «Воз» Возняк Іван Піддубний  

Микола Міклухо-Маклай  Квітка Цісик Любомир Гузар  

Серж Лифар Василь Вірастюк  Михайло Булгаков 

Сірко  Лесь Курбас  Ліна Костенко  

Катерина Білокур 
Ігор Сікорський  Жорж Шарпак  

Оксана Баюл Голда Меїр  Петро Яцик  

Микола Гоголь Міла Йовович  Сергій Корольов 

Святослав Вакарчук Анатолій Солов'яненко Володимир Вернадський  

Микола Леонтович Ілля Рєпін  Тарас Шевченко  

Соломія Крушельницька Григорій Сковорода  Леся Українка  

Михайло Грушевський Роксолана  Іван Франко  

Іван Кармалюк Олександр Довженко Софія Ротару  

В'ячеслав Чорновіл Сергій Бубка  Богдан Хмельницький  

Олександр Довженко Нестор-Літописець  Петро Могила  

Іван Миколайчук Василь Сухомлинський Євген Патон  

Ярослав Мудрий Леонід Каденюк  Валерій Лобановський  

Володимир Кличко 
Микола Лисенко  Микола Амосов 

 

ТВОРЧА РОБОТА 

Запропонуйте дітям намалювати власний ідеал. 

ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ. Вчитель підводить підсумок заняття за 

допомогою бесіди «Які цінності втілюють ваші ідеали?» 

Мета бесіди: Учні замислюються над тим, чи є у них ідеали, чи 

втілюють вони їхні особисті цінності; аналізують, чим нинішні ідеали 

відрізняються від ідеалів минулого. 

Вчитель звертає увагу на те, що деякі люди вважають, що нинішня 
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молодь, на відміну під молоді колишньої, не має своїх ідеалів, а якщо і має, 

то ці ідеали не можуть бути моральними взірцями поведінки. Я не знаю, що 

слово ідеал означає для вас. Чи це той, хто надихає нас або є зразком для вас? 

Чи це той, хто уособлює цінності й чесноти, якими ви захоплюєтеся, допоміг 

вам особисто або розв'язав якусь проблему чи подолати лихо? Ваші ідеали 

(якщо вони у вас є) можуть бути реальними чи узагальненими (в яких 

втілюються якості багатьох людей), молодими чи старими, сучасниками чи 

попередниками. Складіть список людей, які для вас є ідеалом. Якщо у вас їх 

немає, перелічіть тих людей, яких ви поважаєте і якими захоплюєтесь. Якщо 

ви не можете назвати свій ідеал або ви нікого не поважаєте і ніким не 

захоплюєтеся – не пишіть нічого.  

Заохочуйте учнів зачитати один одному свої списки. Запропонуйте їм 

під час читання робити коротку паузу між прізвищами, щоб інші учні мали 

можливість подумати про цих людей, які є втіленням вашого ідеалу. Якщо 

вони захочуть, то можуть по черзі запитати, чому ви включили кожну 

особистість, або почекати, доки прочитають усі списки, а потім наведуть 

свої аргументи на користь включення в список тієї чи іншої особи. 

Коли всі учні прочитають свої списки, запропонуйте їм вказати на 

схожості між людьми, названими в списках. Можливо, багато учнів назвуть 

одних і тих же людей. Або, можливо, особистостям, яких вони перелічили, 

притаманні спільні характеристики і риси. 

Проведіть дискусію з таких питань: 

- Чи ваші ідеали змінилися з часом? 

- Чи у вас були інші ідеали у дитинстві? Чи ваші ідеали не 

змінювались   упродовж багатьох років? 

- Чи ваші ідеали мають щось спільне? Чи вони репрезентують ваші 

цінності? 

(Для тих, хто не назвав жодного героя у своєму списку.) Чи були такі 

часи, коли у вас був ідеал? Чому ви у ньому розчарувались? 

Запросіть учнів висловити свої зауваження з приводу того, чи їхній 
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ідеал уособлює риси, які їм самим притаманні або бажані. 

Чи молоді люди сьогодні мають інакші ідеали, ніж ті, які мали їхні 

батьки або діди? 

Якщо в дійсності ідеали втілюють особисті цінності, то чи ці цінності 

визнаються більшістю людей вашого віку сьогодні?” 
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Додаток Л 

БРЕЙН-РИНГ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ «СВОБОДА ДЛЯ ЧИ ВІД?»  

Мета: формувати уявлення дітей про свободу і відповідальність, власні 

права, виховувати розуміння свободи як смисложитєвої цінності, розвивати 

навички дискусії, уміння відстоювати власні погляди, поваги до опонентів. 

Обладнання: інтерактивна дошка, підготовлені презентації щодо Конвенції 

ООН про права дитини, слайди до вікторини, ватман, фломастери, 82 

роздатковий матеріал (картки з висловлюваннями відомих людей), 

фонограми або відеокліпи («Обирай свободу», Ріка життя, Марш війська 

Запорізького).  

Вступне слово вчителя. Проблема, яка розглядатиметься сьогодні, є 

надзвичайно важливою і стосується не лише країн, суспільних формацій, а й 

кожного з нас. Що означає свобода для вас? Якою вона має бути? Чи має 

вона межі? Чи не заважає іншим? Про все це ми поговоримо сьогодні.  

У дискусії беруть участь дві команди.  

Це команда 9 класу, капітан – І команда 10 класу, капітан 

– Перед тим як розпочати дискусію, я представляю наше журі.  

І для початку нагадаємо правила дискусії:  

1. Кожен має право відкрито висловити свою думку, заради цього ми 

тут.  

2. Усі думки заслуговують на повагу.  

3. Умійте слухати і не перебивати.  

4. Кожен висловлює свою думку стисло і, за можливості, лаконічно. Не 

потрібно говорити надто довго.  

5. Обов’язково використовуйте аргументи.  

6. Одночасно говорить лише хтось один.  

7. Не треба вигукувати з місця, підніміть руку і зачекайте запрошення.  

8. Будьте доброзичливими, дякуйте за запитання і звернення до вас.  

9. Не варто переходити на персоналії.  

10. Шукайте позитивного рішення.  
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«Асоціативне ґроно» (під фонограму) Я запрошую наших капітанів 

разом із командою скласти асоціативне ґроно до слова «свобода». 

Подумайте, з чим у вас асоціюється «свобода»? Які у вас виникають 

відчуття, коли ви чуєте це слово? У вас є лише 3 хвилини.  

Команди гуртуються біля капітана і виконують завдання у різних 

кінцях зали, після завершення представляють результати. Варіанти відповіді: 

незалежність, воля, вольниця.  

«Дискусійні орелі» 

Перш ніж ми розпочнемо дискусію, наші команди мають зрозуміти свої 

завдання. На кожне поставлене запитання одна команда дає стверджувальні 

відповіді і підтверджує їх своїми позитивними аргументами. Інша команда 

заперечує їх і знаходить на те протилежні або контраргументи. На кожне 

запитання для підготовки відводиться 2 хвилини, в обговоренні бере участь 

уся команда, після завершення відповідає капітан, або той, кому він надасть 

слово.  

1. Чи потрібна свобода?  

- Людині потрібна свобода, бо…  

- - Людина боїться свободи, бо …  

2. Для чого потрібна свобода?  

- Свобода людині потрібна для…  

– Свобода людині потрібна від…  

3. Чи має свобода якісь межі?  

- Людина вільна, бо має право…  

- Свобода людини обмежується…  

4. Якою має бути свобода?  

- Свобода – це відповідальність, бо…  

- Свобода – це свавілля…  

5. Чим регулюється свобода?  

- Свобода регулюється…  

- Перешкодами для свободи є…  

Перший раунд пройшов, команди досить активно попрацювали, і я 

попрошу наше журі підбити перші підсумки, враховуючи активність 

учасників, аргументованість відповідей. (Журі підбиває підсумки першого 

раунду). 
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Презентація домашнього завдання  

Запитання до всіх:  

Яким чином держава забезпечує свободу громадян? (Через закони 

країни і міжнародні, Конституцію, Конвенцію ООН). То ж настав час для 

домашнього завдання і презентації. (Команди по черзі виступають з 

правовою презентацією).  

Конкурс капітанів «Права і обов’язки»  

Назвіть права, якими ви активно користуєтеся і ті, якими ви мало 

користуєтеся.  

Назвіть обов’язки, які ви завжди виконуєте, і ті, якими нехтуєте. 

(Журі підбиває підсумки.)  

«Знайти закінчення фрази»  

Учасникам пропонуються уривки фраз, які потрібно правильно 

з’єднати. Виграє та команда, яка знайде правильне закінчення і швидше 

впорається із завданням.  

Приклади фраз:  

 Свобода полягає у праві робити все, що не шкодить іншим. 

(М. Монтень)  

 Свобода полягає не в тому, щоб робити все, що хочеш, а в тому, 

щоб не робити того, чого не хочеш. (Ш. Монтеск’є)  

 Вільним я вважаю того, хто ні на що не сподівається і нічого не 

боїться. (Демокріт)  

 Неможливо досягти свободи в майбутньому, утискаючи її нині. 

(М. Бакунін)  

 Усвідомлення права розвиває усвідомлення обов’язку. Загальний 

закон – це свобода, яка закінчується там, де починається свобода іншого. (В. 

Гюго). 

 Де знищено свободу, там ніхто не відважиться говорити. (Публій 

Сір). 

 Свобода полягає у тому, щоб залежати тільки від законів. 

(Вольтер). 

 Свобода означає відповідальність, ось чому більшість людей 

боїться її. (Б. Шоу). 

 Свобода буває різною: свобода для і свобода від. (М. Етвуд). 

 Свобода – це право говорити людям те, чого вони не бажають 

чути. (Дж. Оруелл). 
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 Наша свобода – це те, що ми робимо, коли нас ніхто не бачить. 

(М. Жванецький).  

 Свобода – це життя. Життя – це диво. Диво – це коли ти вільний. 

(В. Даніль). 

 У Росії є свобода слова, але ніде не написано, що ви залишитесь 

на свободі після сказаного. (М. Бєляєв). 

 Втратити свободу може лише той, хто не вмів її захищати. 

(Вольтер) 

 Людина, владарюючи над іншими, втрачає власну свободу. (Ф. 

Бекон). 

 Права не дають. Права беруть. (М. Горький). 

Наступним завданням буде вікторина. 

Вікторина „Свобода”  

 Що є візитівкою Сполучених Штатів Америки? (статуя Свободи)  

 Як насправді називається Острів Свободи? (Куба)  

 Скільки коштувала свобода Т. Шевченка? (2500 карбованців 

асигнаціями за портрет В. Жуковського, який намалював К. Брюллов для 

лотереї, розіграної для царської сім’ї)  

 Чого позбавляють людей, які скоїли злочин? (свободи)  

 Як звали президента ЧССР 19681975 років? (Людвік Свобода)  

 Яка революція висунула гасло: «Рабів до Раю не пускають»? 

(Революція Гідності)  

 За що боролись гладіатори на чолі зі Спартаком? (за свободу з 74-

го по 71-й рік до н. е.)  

 Маріанна є символом Франції. Що саме символізує Маріанна? 

(свободу і розум)  

 Як називається найпопулярніша радіостанція у Європі? (Радіо 

Свобода, або Вільна Європа, яку слухають 35 млн слухачів, а власником є 

Конгрес США)  

 Лідером якої політичної партії є Олег Тягнибок?  

 Яка революція висунула гасло: «Свобода. Рівність. Братерство»? 

(Французька революція)  

 Як звати відомого американського письменника, автора книги 

«Велич Сатурна», «Дао і Дхарма» (Роберт Свобода)  

 Як називають людей, несправедливо позбавлених свободи їх 

політичними супротивниками? (вʼязні совісті)  

 Хто гарантує свободи і права громадян? (держава, Конституція). 
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Додаток М 

ПРОМОВА КУРТА ВОННЕГУТА ДО ВИПУСКНИКІВ 

МАССАЧУСЕТСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

(Курт Воннегут – видатний американський письменник ХХ століття. 

Автор книг «Бійня номер п’ять, або Хрестовий похід дітей», «Колиска для 

кішки», «Король і королева Всесвіту», «Утопія», «Кудлатий пес Тома 

Едісона», «Фантастичні винаходи», «Практичний винахід», «Продається 

планета» та інші) 

«Шановні випускники, намастіться сонцезахисними кремами! 

Якби я міг дати вам тільки одну пораду на майбутнє, то вона б 

стосувалася сонцезахисних кремів. Користь від їх використання була 

доведена вченими, у той час як інші мої рекомендації не мають такого 

надійного підтвердження, аніж мій особистий плутаний досвід. І ці поради я 

вам зараз викладу. 

Насолоджуйтесь силою і красою своєї юності, поки життя вам не 

подобається, воно минає. Повірте мені, через 20 років ви поглянете на свої 

фотографії і згадаєте з почуттям, якого ви зараз не можете зрозуміти. Скільки 

можливостей було відкрито перед вами, і як же казково ви насправді 

виглядали. 

Ви не так багато важите, як вам здається. 

Не турбуйтеся про майбутнє. Або добре, турбуйтеся, але знайте, що ці 

занепокоєння так само ефективні, як спроба вирішити рівняння алгебри за 

допомогою пережовування жувальної гумки. Реальними неприємностями у 

вашому житті були події, які ніколи не зачіпали ваш неспокійний розум, такі, 

наприклад, що застають вас зненацька о четвертій годині ночі, в який-небудь 

звичайнісінький вівторок. 

Щодня робіть що-небудь з того, що вас лякає. 

Співайте. 

Ставтеся дбайливо до сердець інших людей. 

Не миріться з тими, хто байдужий до вашого серця. 
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Не забувайте чистити зуби. 

Не витрачайте час на заздрість, іноді ви попереду, іноді позаду, гонка 

довга, і, врешті-решт, ви її ведете тільки з самим собою. 

Памʼятайте компліменти, які ви отримуєте, але забувайте образи, і якщо 

ви досягнете успіху в цьому, то розкажіть мені як. 

Зберігайте ваші старі любовні листи, викидайте старі банківські 

виписки. 

Періодично підтягуйтеся. 

Не відчувайте себе винним, якщо не знаєте, що ви хочете робити у 

своєму житті. 

Найцікавіші люди з тих, кого я знаю, у 22 роки уявлення не мали, як 

вони хочуть прожити своє життя, причому деякі з найбільш цікавих мені 

знайомих сорокарічних не знають досі. 

Вживайте кальцій. Дбайливо ставтеся до своїх колін, вам їх буде не 

вистачати, коли вони вийдуть з ладу. 

Можливо, ви візьмете шлюб, а можливо ні. Можливо, у вас будуть діти, 

можливо, ні. Можливо, ви розлучитеся у сорок, а можливо, ви будете 

танцювати танець маленьких каченят на сімдесят пʼятій річниці свого 

весілля. Що б ви не робили, не хваліть себе занадто багато, але і не картайте 

також. Ваш вибір, як і у всіх, наполовину залежить від випадку. 

Насолоджуйтесь своїм тілом, використовуйте його, як тільки можете, і 

не бійтеся того, що інші люди думають про це. Тіло – це самий прекрасний 

інструмент, яким ви коли-небудь будете володіти. 

Танцюйте, навіть якщо вам ніде цього робити, крім вашої вітальні. 

І будь ласка, не читайте журнали про красиве життя, вони тільки змусять 

вас відчувати себе огидно. 

Будьте великодушними зі своїми братами і сестрами, вони ваш 

найкращий звʼязок з минулим і ті, хто, швидше за все, будуть поруч з вами у 

майбутньому. 

Зрозумійте, що друзі приходять і йдуть, але за кількох найдорожчих 
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треба триматися. 

Докладайте всіх зусиль, щоб подолати розриви в географії і в житті, 

тому що чим старшими ви стаєте, тим більше вам потрібні будуть люди, яких 

ви знали в молодості. 

Поживіть трохи у Нью-Йорку (або іншому мегаполісі), але покиньте 

його, перш ніж він зробить вас твердим. Поживіть на острові Балі, але 

покиньте його, перш ніж він зробить вас м'яким. І, взагалі, подорожуйте. 

Прийміть кілька неминучих істин: ціни будуть рости, політики будуть 

зраджувати своїм дружинам. Ви теж будете старіти, і, коли постарієте, ви 

будете фантазувати, що коли ви були молодими, ціни були розумними, 

політики були шляхетними і діти поважали старших. 

До речі, поважайте старших, ви ніколи не знаєте, коли вони підуть 

назавжди. 

Не розраховуйте, що хто-небудь буде забезпечувати вас. Можливо, у 

вас буде свій інвестиційний фонд, можливо, у вас буде багатий чоловік чи 

дружина, але ви ніколи не знаєте, коли кожен з них може покинути вас. 

Не експериментуйте занадто багато з вашими волоссям, бо до того часу, 

коли вам виповнеться сорок, воно буде виглядати на вісімдесят пʼять. 

Всі ми коли-небудь підемо, але важливо протриматися до кінця, у щось 

вірячи. У цьому найбільша складність, тому що, здається немає нічого 

такого, у що дійсно варто було б вірити. 

Ось такі поради, шановні випускники. Але будьте обережними і 

терплячими з тими, хто вам їх дає, рада – це форма ностальгії, це спосіб 

вивудження минулого зі сміттєвої купи, зафарбовування свіжими фарбами 

неприємних моментів і переробки його в щось більш вартісне, ніж воно було.  

Але те, що сонцезахисні креми дійсно рятують вашу шкіру від опіків, 

доведено вченими, так що сміливо намастіться сонцезахисними кремами 

(цитовано за Strauss, V., 2014). 
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Додаток Н 

СПИСОК М/Ф та К/Ф, ЩО УВІЙШЛИ ДО ФІЛЬМОТЕКИ 

ГУРТКА ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ 

Мультфільми 

1. Місяць (2011) (про хлопчика, який шукає шлях у цьому світі). 

2. Забери мене додому (2013) (про складний моральний вибір і моральну 

відповідальність). 

3. Мінлива хмарність, часом фрікадельки (2016) (про винаходи задля людства 

та бажання самих людей, про дружбу і віру в себе). 

4. Тамара (2014) (про те, як потрібно підтримувати дітей на їхньому шляху до 

мрії). 

5. Пісочник (2016) (про дорослішання та перші кроки у житті). 

Кінофільми 

1. Пригоди Тома Соййєра і Гекельберрі Фіна – реж. Станіслав Говорухін  

2. Том і Томас (Нідерланди) – реж. Esmu Lammers 

3. Лабіринт (США) – реж. Джим Хер 

4. Жіноча інтуїція – реж. Оксана Байрак 

5. Тобі справжньому – реж. Оксана Байрак 

6. В диких умовах (Into the Wild) (CША) – реж.Шон Пенн 

7. Чистий лист / La tete en friche (Франція) – реж. Жан Бекер 

8. Дивні сади / Effroyables jardins (Франція) – реж. Жан Бекер 

9. Учитель на заміну / Detachment (США) – реж.Тоні Кей 

10. Добре бути тишиком / The Perks of Being a Wallflower (США) – реж. 

Стівен Чбоскі 

11. Це забавна історія / It’s Kind of a Funny Story (США) – реж. Анна 

Боден, Райан Флек. 

12. Домашня робота / The Art of Getting By (США) – реж. Гэвин Вьесен. 

13. Там, де серце/Where the Heart Is  (США) – реж.  Мэтт Уильямс. 

14. Один тиждень /One Week (Канада) - реж. Майкл Мак Гоун. 
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Додаток П 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

Виховання смисложиттєвих цінностей школярів у педагогічних 

джерелах 

1. Бех, І. Д. (1995). Від волі до особистості. Київ: Україна-Віта. 

2. Бех, І. Д. (2003a). Виховання особистості (Кн. 1). Особистісно 

орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. Київ: Либідь. 

3.  Бех, І. Д. (2003b). Виховання особистості (Кн. 2). Особистісно 

орієнтований підхід: науково-практичні засади. Київ: Либідь. 

4. Бех, І. Д. (2006). Виховання особистості: Сходження до духовності: 

Наукове видання. Київ: Либідь. 

5. Бех, І. Д., & Чорна, К. І. (2008a). Національна ідея в становленні 

громадянина-патріота. Черкаси: ЧОІПОПП. 

6.  Бех, І. Д. (2008b). Виховання особистості. (Підручник). Київ: Либідь. 

7.  Бех, І. Д. (2008c). Вихователь у контексті особистісно зорієнтованої 

технології. Витоки педагогічної майстерності. зб. наук. праць. Полтавський 

державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка (Вип. 5). Полтава: 

ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 3–7. 

8.  Бех, І. Д. (2008d). Психомаяки у вихованні особистості. (Науково-

методичний посібник). Рівне: РДГУ. 

9.  Бех, І. Д., (2008e). Почуття гідності у духовному розвитку особистості. 

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської, (Кн.1), (12), 

5-18 

10.  Бех, І. Д. (2009). Гідність як духовний геном особистості. Педагогіка і 

психологія, 1(62), 76–89. 

11.  Бех, І. Д. (2012). Особистість у просторі духовного розвитку. 
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Додаток Р 

Критичні значення критерію Пірсона χ
2 
для рівнів статистичної значущості  

р ≤ 0,05 та р ≤ 0,01 

p p p 

ν 0,05 0,01 ν 0,05 0,01 ν 0,05 0,01 

1 3,841 
6,635 35 49,802 57,342 69 89,391 99,227 

2 
5,991 

9,210 36 50,998 58,619 70 90,631 100,425 

3 
7,815 

11,345 37 52,192 59,892 71 91,670 101,621 

4 
9,488 

13,277 38 53,384 61,162 72 92,808 102,816 

5 
11,070 

15,086 39 54,572 62,428 73 93,945 104,010 

6 
12,592 16,812 40 55,758 63,691 74 95,081 105,202 

7 
14,067 

18,475 41 56,942 64,950 75 96,217 106,393 

8 
15,507 

20,090 42 58,124 66,206 76 97,351 107,582 

9 
16,919 

21,666 43 59,304 67,459 77 98,484 108,771 

10 
18,307 

23,209 44 60,481 68,709 78 99,617 109,958 

11 
19,675 

24,725 45 61,656 69,957 79 100,74

9 

111,144 

12 
21,026 

26,217 46 62,830 71,201 80 101,87

9 

112,329 

13 
22,362 

27,688 47 64,001 72,443 81 103,01

0 

113,512 

14 
23,685 

29,141 48 65,171 73,683 82 104,13

9 

114,695 

15 
24,996 

30,578 49 66,339 74,919 83 105,26

7 

115,876 

16 
26,296 

32,000 50 67,505 76,154 84 106,39

5 

117,057 

17 
27,587 

33,409 51 68,669 77,386 85 107,52

2 

118.236 

18 
28,869 

34,805 52 69,832 78,616 86 108,64

8 

119,414 

19 
30,144 

36,191 53 70,993 79,843 87 109,77

3 

120,591 

20 
31,410 

37,566 54 72,153 81,069 88 110,89

8 

121,767 

21 
32,671 

38,932 55 73,311 82,292 89 112,02

2 

122,942 

22 
33,924 

40,289 56 74,468 83,513 90 113,14

5 

124,116 

23 
35,172 

41,638 57 75,624 84,733 91 114,26

8 

125,289 

24 
36,415 

42,980 58 76,778 85,950 92 115,39

0 

126,462 

25 
37,652 

44,314 59 77,931 87,166 93 116,51

1 

127,633 

26 
38,885 

45,642 60 79,082 88,379 94 117,63

2 

128,803 

27 
40,113 

46,963 61 80,232 89,591 95 118,75

2 

129,973 
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28 
41,337 

48,278 62 81,381 90,802 96 119,87

1 

131141 

29 
42,557 

49,588 63 82,529 92,010 97 120,99

0 

132,309 

30 
43,773 

50,892 64 83,675 93,217 98 122,10

8 

133,476 

31 
44,985 

52,191 65 84,821 94,422 99 123,22

5 

134,642 

32 
46,194 

53,486 66 85,965 95,626 100 124,34

2 

135,807 

33 
47,400 

54,776 67 87,108 96,828    

34 
48,602 

56,061 68 88,250 98,028    
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Маруніна, Г. Г., & Назаренко, Г. А. Виховання культури гідності зростаючої 
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Додаток Т 

Таблиця Т.1 

Відомості про апробацію результатів дослідження 

№ Назва заходу Місце і дата 

проведення 

Форма участі 

Міжнародні науково-практичні конференції 

1 ІІ Міжнародна спільна українсько-американська науково-
практична конференції «Карпати–Аппалачі: Формування 
особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів 

Івано-

Франківськ, 

2013 

очна, виступ з 

доповіддю 

2 Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та 
шляхи реалізації 

Ніжин,  
2014 

очна, виступ з 

доповіддю 

3 VIІ ročlka medzinarodnej vedeckej konferencie Socialne posolstvo 
Jána Pavla II. Pre dnešný svet «Univerzita ako miesto dialógu»  

Poprad,  
2014 

очна, виступ з 

доповіддю, друк 

тез 

4 VIІ Міжнародний Фестиваль педагогічних інновацій  Черкаси,  
2015 

очна, виступ з 

доповіддю, 

друк статті 

5 VI Międzynarodova Konferencja Naukowa «Współczesne 
Strategie i Wyzwania Edukacyjne: Praca czlowieka jako kategoria 
edukacyjna»  

Chelm,  
2015  

заочна, 

виступ online 

6 ІІI Międzynarodova Konferencja Naukowa «Educacja w 
kontekście potreb – możliwości – rozwiązań»  

Slupsk-Ustka, 
2016 

очна, виступ з 

доповіддю 

7 ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток 
сучасної освіти: теорія, практика, інновації»  

Ніжин, 
2016 

очна, виступ з 

доповіддю, 

друк статті 

8 ХІ-ї Міжнародна науково-практична конференція 
«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору»  

Київ,  
2016 

очна, виступ з 

доповіддю 

9 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Роль освіти у 

сталому розвитку гірського регіону»  

Івано-

Франківськ, 

2017 

очна, виступ з 

доповіддю 

10 Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальне 

виховання від традицій до сучасності»  

Київ, 

2018 

очна, виступ з 

доповіддю 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 

11 «Особистість у просторі виховних проектів»  Київ, 
2012 р. 

очна, виступ з 

доповіддю 

12 Х Всеукраинская научно-практическая конференция «Январские 

педагогические чтения: теоретические и методологические 

проблемы современного образования»  

Симферополь, 

2012 

очна, виступ з 

доповіддю 

13 «Традиції та новації сучасної освіти в Україні»  Сімферополь, 

2013 

очна, виступ з 

доповіддю 

14 «Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний 

потенціал»  

Київ, 

2013 

очна, виступ з 

доповіддю 

15 «Процес виховання у координатах духовного розвитку 

особистості»  

Київ, 

2013 

очна, виступ з 

доповіддю 

16 «Виховний потенціал сучасної освіти: теоретичні засади та 

практичні досягнення»  

Київ, 

2014 

очна, виступ з 

доповіддю 

17 ХІІ Всеукраинская научно-практическая конференция 

«Январские педагогические чтения: Современная система 

образования: опыт прошлого – взгляд в будущее»  

Сімферополь, 

2014 

очна, виступ з 

доповіддю 
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18 Десята Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна – 

країни Сходу в ХХІ столітті в діалозі мов, культур, педагогічних 

систем: ціннісні виміри особистості» 

Київ, 

2014 

очна, виступ з 

доповіддю 

19 «Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно 

орієнтованому освітньому середовищі» ( 

Київ, 

2015 

очна, виступ з 

доповіддю 

20 «Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири 

національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді»  

Київ, 

2016 

очна, виступ з 

доповіддю 

21 «Особистість у виховному просторі зростання: від дитинства до 

юності»  

Київ, 

2017 

очна, виступ з 

доповіддю, 

 друк тез 

Регіональні науково-практичні конференції 

22 Перша регіональна науково-практична конференція «Оптимізація 

процесу навчання іноземних мов у закладах освіти гуманітарного 

та технічного напрямів»  

Рівне,  

2015 

очна, виступ з 

доповіддю 

23 Друга регіональна науково-практична конференціія «Оптимізація 

процесу навчання іноземних мов у закладах освіти гуманітарного 

та технічного напрямів»  

Рівне,  

2016 

очна, виступ з 

доповіддю 

Всеукраїнські форуми 

24 Форум українських патріотичних справ «Ми – українці»;  Київ,  

2015 

очна, виступ з 

доповіддю 

25 Другий форум українських патріотичних справ «Ми – українці» Київ,  

2016 

очна, виступ з 

доповіддю 

Всеукраїнські педагогічні читання 

26 Сьомі педагогічнs читання памʼяті М. М. Дарманського: 

Професійна компетентність педагогів в умовах реформування 

сучасної освіти ( 

Хмельницький, 

2012 

очна, виступ з 

доповіддю 

27 Одинадцятs Всеукраїнські педагогічні читання «Ідеї 

дитиноцентризму і педагогічна спадщина Олександра Захаренка»  

Сахнівка,  

2013 

очна, виступ з 

доповіддю 

28 ХІІ Захаренківські педагогічні читання. Всеукраїнська науково-

практична конференція «Патріотизм – нагальна потреба україни 

й українців»  

Черкаси,  

2015 

очна, виступ з 

доповіддю, друк 

тез 

 Круглі столи   

29 «Учітеся, брати мої, думайте, читайте…»  Київ, 

2016 

очна, виступ з 

доповіддю 

30 Круглий стіл у рамках Дев’ятої міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти» та Сьомої міжнародної виставки за кордоном 

«WordEdu»  

Київ, 

2018 

очна, виступ з 

доповіддю 

Міжнародні семінари 

31 Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми 

вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського»  

Коломия, 

2013 

очна, виступ з 

доповіддю 

32 ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Народні звичаї, 

традиції й обряди у просторі сучасної полікультурної освіти дітей 

та молоді»  

Івано- 

Франківськ – 

Львів, 

2013 

очна, виступ з 

доповіддю 

Всеукраїнські семінари 

33 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Українські 

педагоги про національно-патріотичне виховання» 

 

Київ,  

2016 
очна, виступ з 

доповіддю 
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Методологічні семінари НАПН України 

34 «Сучасні виховні технології: соціалізаційні виклики і 

педагогічний контекст»  

Київ,  

2013 

очна, виступ з 

доповіддю 

35 Громадянськість української молоді: виклики, здобутки, 

перспективи»  

Київ,  

2015 

очна, виступ з 

доповіддю 

36 «Нові  тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в 

Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний 

виміри»  

Київ, 

 2017 

очна, виступ з 

доповіддю 

 

 

 


